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

 

  مؤسســــة العلــــــوم النفسيـــة العربيــــة
 

  ـــوم النفسيـــة العربيــة " شبكة العل "
  2022تختار العام  
  

  ويــــــــــــى عشــــــــــــمصطفــور  ـــــــــــالبروفيس
 ) الجزائر  -( علم النفس  

  

  " 2022شخصية العام العربية في علوم وطب النفس  "
 

  ه  بلقـــبيموتكر 

  2022الكادحــــون فـــي علــوم و طــب النفــس " للعام   "
  

 عشويمصطفى  البروفيسور  بمناسبـة هذا التكريم تحتفي "شبكة العلوم النفسية العربية " ب

 العام  هذا  من أعماله العلمية على مدار  بمجموعة خالل التعريفمن    

  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 
 

  سسةدليل التكريم بلقب الكادحون على المتجر االلكتروني للمؤ 
 

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

  التكريم بلقب الكادحون على الفـايس بوك دليل
 

https://www.facebook.com/APN-Kadehun-Awards-101042428113563/?modal=admin_todo_tour 
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    مايملحــــــــــق شهـــــــر   2022 شتاء    

  � 

 

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

  ـوم وطـــب النفـــس " في علــ 2022" الشخصيـــة العربيـــة للعـــام  
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 6  وق؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الموهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــم 

 
مخبر علم النفس وعلوم التربية   األطفـال المتفوقون والموهوبون: آليات الكشف والتكفـل :المؤتمر الدولي الثاني

)2وهران(جامعة دمحم بن أحمد  
�

�ويـــــــــــــــــــــــــــى عشـــــــــــــــــــمصطف 

    

 43  ة: دراسة اقـليمية مقـارنةـدان العربيـبالبل رأة في مراكز القيادةــات نحو المــتجاهاال   

 

ةــــــــــــــــــــــــــــــول خليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــبت -  ةـــــــــــــــــــــــــــود بوسنــــــــــــــــــــــــمحم - ويـــــــــــــــــــــــــــى عشـــــــــــــــــــمصطف  

 دـــــــــــــــــــــــــــــــــد بازيــــــــــــــــــــــــــــخال - الـــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــد سيــــــــــــمحم -داوي  ــــــــــــــــــــــمحم  ــــــــــــــــــإبراهي

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــح عدويــــرــــــــــــــــــــــــــف -  هـــــــــــــــــــــــــللد اـــــــــــــــارا عبـــــــــــــــــــي

�

    

 68ةــــــورة التحريريــــــاء الثــــــأثن ةــــــرب النفسيــــــة الحــــــن في مواجهــــــاء والمثقفيــــــدور العلم 

�"العلماء والمثقفون في موكب ثورة التحرير" ولالملتقى الوطني األ 

 ويـــــــــــــــــــــــــــى عشـــــــــــــــــــمصطف   

  

  ابط ذات صلةرو  
 مجلة "بصائر نفسانية"  

  )2022 ربيع  ( 37العدد  

  مـــــــن منظـــــــــــور إسالمـــــــي  مقـاربــــــــــة… التحليــــــــــل النفســــــــــي    :الملف

  )السودان -علم النفس( الدكتورة تهاني هاشم خليل عابدينالمشرف :  

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

 اإلفتتاحية &الفهرس  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=520&controller=product&id_lang=3  

 دليل المجلة
eJbs.htm-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index  

    37العدد     ملخصات كامل
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs37/eJbs37.HTM  
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؟والتفوق ما بعد الموهبة  
 

 إعداد
 مصطفى عشوي

 أستاذ علم النفس واإلدارة

الكويت –الجامعة العربية المفتوحة   
mustafait@hotmail.com 

 

 المؤتمر الدولي الثاني:
 األطفال المتفوقون والموهوبون: آليات الكشف والتكفل

 (2وهران) حمدأمحمد بن مخبر علم النفس وعلوم التربية جامعة 
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 الملخص

 
دكير عاى نظم تةوير التلسيياوت سيييةرة لسيياوت التاوين والحدظ بد  من تالحظ العين الناقدة لألنظمة التربوية 

وةرق التدريس المتبعة في جميع مراحل التعايم من ا بتدائي حتى الجامعي في معظم البادان العربية. وتبين 
البادان حول لنماة التدكير لن مستوى ةالت الجامعات العربية هذه معظم الدراسات الميدانية التي لجريت في 

ماية عدون المسييييييييييييييتوى المةاوت. ونحن نرى لن    يمكن تةوير بداع ومهارات اإل وديفي مهارات التدكير الن
دى المتعامين لوتةوير الموهبة بصدة خاصة دون تةوير التدكير الناقد والتدكير اإلبداعي  ،التعام بصدة عامة

 في إةار منظومة تربوية متكاماة ذات رؤية ورسالة ولهداف استراتيجية واضحة.

التي تشيييترةها معظم المؤسيييسيييات في األسييياسيييية   شييين لن مهارات التدكير النودي قد لصيييبحت من المهارات 
، ي الواقعفالبادان المتودمة لامتودمين لاوظائف الجديدة وهذا حسييييييت تخر التوارير الصييييييادرة في هذا المجال. و 

جامعة حتى ضروري لخريجي المهارات التدكير النودي اكتسات في ا قتناع بأن  ليستاألساسية فإن المشكاة 
لتي في كيدية اكتسييات هذه المهارات، وفي ةرق التدريس المناسييبة ا ولكن ،بالنسييبة لاموهوبين والمتدوقين منهم

تمكن من توصيييل هذه المهارات بةريوة فعالة لاةالت من ةرف لعضييائ هيئة التدريس بالجامعات والمعامين 
ومن ةرف المدربين ليضيييييات إذ تشيييييير بع  الدراسيييييات إلى لن المعامين واألسييييياتذة  ،عايمفي شيييييتى مراحل الت

لعمل الندسييييهم في حاجة إلى تدريت  كتسييييات هذه المهارات قبل لن يةات منهم تعايمها لاةالت والتالميذ لو 
 تدريت هؤ ئ عاى استعمالها. عاى 

ة عن التدكير مراجعة الدراسات السابوب، و رات  المختادةالتدكير النودي ومها تحديد مدهومقمت في هذه الدراسة ب
 تقمو  .تةوير التدكير النودي بالجامعات وغيرهاةرح مشيييييييييكاة بتكاما  مع التدكير اإلبداعي، و تبيان و  ،النودي
عويد األجيال بشييييكل يضييييمن ت بسييييرد عوائق التدكير النودي المختادة، واسييييتراتيجيات تجاوع هذه العوائقليضييييا 

مواجهة ل الصيييييييييييييياعدة وخاصيييييييييييييية المتدوقين منهم والموهوبين بالمعارف والودرات والمهارات التي تتةابها الحياة
قايمية و محاية  اتلسيييواق العمل في بيئتحتاجها و  التحديات المختادة، ة الشيييديدة عالمية تتصييياعد فيها المنافسيييوا 

ة في مجال تةوير الموارد البشيييرية، واسيييتوةابها، والحداظ عايها وخاصييي في شيييتى المجا ت، وبصيييدة مسيييتمرة
  .لهم الموارد عاى اإلةالق اباعتباره
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Abstract 

 

A critical observer to the actual Arab educational systems would notice that 
memorization, rather thinking development, is the dominant approach in these 
systems.  
Most conducted empirical studies about thinking styles in the Arab countries show 
that the students’ critical and creativity skills is under the desired level. I think that, 
it is not possible to develop the learning process generally, and the giftedness 
specifically, without developing the learners’ critical thinking and creativity skills. 
This process should be develop within an integrative educational system that has 
a clear mission, and strategic goals.  
According to recent reports, critical thinking skills became essential required skills 
by most organizations, for job seekers in developed countries. In fact, the most 
important problem is not in convection that requiring these skills is important to the 
university graduates even among them the gifted and the talented. The main 
problem, in fact, is how to acquire these skills, and in using suitable teaching 
methods that enable students to acquire them those skills in different educational 
levels, and in training programs. In fact, some studies stress that teachers are in 
need to acquire these skills before asking them to teach the students, or train them 
how to use these skills. 
This study, defined critical thinking concept and its skills, reviewed relevant 
literature, stressed the importance of developing these skills at the university level, 
showed how critical thinking skills complement with creativity skills, and stated 
different critical thinking skills obstacles. In addition, this study identified strategies 
to overcome these obstacles, and provide next generals with skills that would 
enable them to deal with different challenges in general, and in local, regional and 
international competitive markets especially in human resource development, 
recruitment, employment, and retention as the most valuable source.     
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 مقدمة:

يولد في كل باد ت ف لو ماليين األةدال موهوبين لو لديهم عاى األقل اسييييييييييييييتعداد كبير لاتدوق، وليصييييييييييييييبحوا 
ة ولكن لساليت التنشئة ا جتماعية، ونظم التربية والتعايم وةرق التربي مبدعين ومجددين ومبتكرين ومخترعين.

نمو هؤ ئ  تعوق فعالخاصيييية في البادان المتخادة والتدريس التي تمارس في المنظمات والمؤسييييسييييات المختادة 
ة ئالمتعددة خالل مراحل عماية التنشيييييييييييييي وذكائاتهمالموهوبين نموا سييييييييييييييايما كما تعرقل تةور مواهبهم األةدال 

وفي لحسيين  .مما يجعاهم عرضيية لالنتكاس لو ا نةوائ وا نعوائ، ولضييعف الدافعية والكدائة والتعايم المختادة
 ،يتدوقونو  ،بإمكاناتهم الخاصييييييية، ويتلابون عايها ولو جعئيا وينجحون الواسيييييييية الظروف، يصيييييييارعون األحوال

 ويبدعون سوائ في األر  التي لنجبتهم لم في لر  اهلل الواسعة.

وما يتعر  ل  الموهوبون من مشييييييييكالت وعراقيل في إةار النظم التربوية المختادة ليس خاصييييييييا بهم فوة بل 
ي ف في إةار األسيييير والمدارس واليانويات والجامعات يشييييمل ليضييييا األةدال والدتيان والشييييبات غير الموهوبين

 .وعاى معايير الجودة الشاماة، ةيدعالالكدائة والالبادان التي لم تستور نظمها التربوية عاى لسس 

إن العالم الذي نعيش في  يتميع بالمنافسيييييية الشييييييديدة عاى الموارد الةبيعية والبشييييييريةت ولذا تعمل البادان الووية 
 لو عاى قسيية كبير منها بكل السييبل من لجل اسييتمرار يهاا سييتحواذ عاالعناية بهذه الموارد بل و المتودمة عاى 

 تودمها وبوائ قوتها. 

افة عةي قيما مضييييييييييإذ هي التي ت تولدوم ما كانت لهمية الموارد الةبيعية، فإن الموارد البشييييييييييرية لهم ولفيدومه
. ولذا توجد حاجة قوية إلعداد المعامين واألجيال الصييييييييييييياعدة من التالميذ والةالت في جميع اموارد الةبيعيةل

احا الرقي. وتبرع هذه الحاجة بصييييدة لكير إلحمراحل التعايم إعدادا قويا يمكنهم من العيش والمنافسيييية والتودم و 
 . وخاصة في مجال التربية والتعايم في البادان التي تعاني التخاف بشتى صوره

لحال هو عاي  ا اومع األسييييييف، فإن الشييييييعور بهذه الحاجة الماحة يشيييييياهد في البادان المتودمة والووية لكير مم
المتودمة إلى ا هتمام بالمواهت واإلبداعات، وتنمية لنماة  ، ولذا تعمد الدولفي البادان المتخادة والضييييييييييييييعيدة

ل  المبدعة من شييييتى البادان ب التدكير المختادة عند األجيال الصيييياعدة، كما لنها تجتهد باسييييتوةات األدملة
النظر عن العرق لو الدين لو الجنس. وليس هذا ا هتمام وا سييييييتوةات إ  بسييييييبت المنافسيييييية عاى الريادة في 

مجا ت وخاصييية في مجال المعرفة والتكنولوجيا ولسيييواق العمل التي لصيييبحت تتةات قدرات ومهارات شيييتى ال
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 ، كمييا تتةاييت مهييارات   توجييد عنييد كييل الموهوبينجييديييدة   تلةيهييا البرامد األكيياديمييية الجييامعييية كمييا ينبلي
ن وجدت فهي في حاجة إلى الصول والتةوير المستمر  .والمتدوقين بل حتى وا 

؛ ألن الموهبة والتفوق األكاديمي والتفوق تسممممممممممية هذت الممارات باسمممممممممم: ممارات ما بعد الموهبةويمكن 
 .وحدهما ال يكفيان للنجاح في هذا العصر القائم على المنافسة الشديدة في شتى المجاالت

 ؟ والمتفوقون فما هي الممارات التي يحتاجما كل الخريجين الجامعيين بما فيمم الموهوبون

ي فولسيييييواق العمل بصيييييدة عامة المؤسيييييسيييييات والشيييييركات المتنافسييييية حتاجها لهم الودرات والمهارات التي تمن 
      وحل المشكالت والمعرفة المالية. ،ممارات المعرفة الرقمية، اإلبداع، التفكير النقدي :البادان المتودمة

توريرا عن المهارات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل في  2015هيئة الشبات األسترالي ميال سنة  ود نشرتف
استراليا تحت عنوان: "المبادئ الجديدة: البيانات الضخمة تكشف المهارات التي يحتاجها الشبات لنظام العمل 

موقع الكتروني حيث  6000 جمعت من {Big Data. قام هذا التورير عاى تحايل بيانات ضيييييييخمة  1الجديد"
مايون إعالن لاتوظيف "البحث عن موظدين جدد" خالل فترة يالث سيييييييييينوات. وكان هدف هذا  4.2تم نشيييييييييير 

 البحث والتحايل هو معرفة المهارات التي تشترةها المهن والوظائف المعان عنها في هذه المواقع.

التي تتةابها هذه الوظائف هي:  ”Enterprise Skills“وقد تبين من التحايل لن لهم "المهارات المؤسييييييسييييييية" 
)روح الدريق(، مهارات العر   الجماعي مهارات حل المشييييييكالت، مهارات ا تصييييييال، المعرفة الرقمية، العمل

 لو التوديم )ا تصال(، التدكير النودي، اإلبداع، المعرفة المالية. 

 %158ولوضح التورير عاى سبيل الميال لن الوظائف التي تتةات مهارات "التدكير النودي" قد ارتدعت بنسبة 
ومهيارات روح الدريق )العميل  %25ومهيارات العر  )التويديم( بنسييييييييييييييبية  %65ومهيارات "اإلبيداع" بنسييييييييييييييبية 

سييييييييييجل ارتداعا كبيرا ولم  . وهكذا نالحظ لن الةات عاى مهارات "التدكير النودي" قد%19الجماعي( بنسييييييييييبة 
. وبين التورير لن رواتت الوظائف %212يتدوق عاي  إ  الةات عاى "المعرفة الرقمية" الذي ارتدع بنسييييييييييييييبة 

التي تتضييييييييييييمن هذه المهارات لعاى من رواتت بوية الوظائف، ولن لربات العمل يدفعون رواتت وعالوات لكبر 
وتسيييييييييمى هذه المهارات المهمة:  .ف المؤسيييييييييسيييييييييات المختادةمن ةر  يرمهارات التي عايها ةات لكلمن لدي  ال

  الممارات المؤسسية.

                                                           
1 http://www.fya.org.au/wp-content/uploads/2016/04/The-New-Basics_Web_Final.pdf 
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ولكد التورير لن لهمية هذه المهارات المؤسيسيية سيتعداد في المسيتوبل، ولن وظائف المسيتوبل وخاصية تان التي 
لعاله ، سييييييتتةات المهارات المؤسييييييسييييييية المذكورة ”Automatization“ (ألتمتةلاتشييييييليل الذاتي )الن تخضييييييع 

-30بين  لكير من وظائف الماضي، وسيكون الةات عايها عاليا ولكن بنست متداوتة تتراوح ما %70بنسبة 
 .بصدة عامة . ولكد التورير لن "المهارات المؤسسية" ستعداد لهميتها مستوبال680%

الوظائف: التوظيف، تحت عنوان "مسييييييتوبل توريرا  2016نشيييييير سيييييينة ، فود لما "المنتدى ا قتصييييييادي العالمي"
لن كييرا من المهن والوظائف المسييييتوباية التورير  كدلحيث  "2المهارات واسييييتراتيجية الووى العاماة لايورة الرابعة

تتةات مهارات غير المهارات التي اقتضيييييتها الوظائف في الماضيييييي، كما لكد التورير ضيييييرورة قيام الحكومات 
ها التعايمية )التربوية( الحالية. ولن  ينبلي لامؤسييسييات الصييناعية عاجال بإعادة النظر بصييدة جذرية في نماذج

 وغيرها لن تضع تةوير الكدائات، واستراتيجية الووى العاماة المستوباية كمحور لساسي لنموها.   

ونظرا ألهمييييية التدكير النوييييدي، وتكييييامايييي  مع لنميييياة التدكير العايييييا األخرى ميييييل التدكير اإلبييييداعي، وحييييل 
ميع جا هتمام بتةوير التدكير النودي لدى التالميذ والةالت في واتخاذ الورارات، نؤكد ضييييييييرورة المشييييييييكالت، 

 وتةويرها.عماية ا هتمام بالمواهت  مع تكاملمراحل التعايم بةرق ت

 ما هي ممارات التفكير النقدي؟

باحيين من الخبرائ والنظرًا  ختالف الباحيين والمنظرين حول مدهوم التدكير النودي، فود تداعت مجموعة 
( خبيرًا 46المهتمين بموضوع التدكير النودي، بدعوة من الجمعية الداسدية األمريكيةت إذ اجتمع ما يوارت من )

يمياون مجموعة من الباحيين من الميادين األكاديمية المختادة، كالعاوم اإلنسانية، والعاوم ا جتماعية، والعاوم 
حث مدهوم التدكير النودي، ومهارات  األساسية. وقد استمر هذا البحث لمدة عامين الةبيعية، والتربيةت وذلن لب

 (Delphi Method)ي ا( حيث استخدم لولئن الخبرائ استراتيجية دلد1992-1990متتالين بدئًا من عام )
ن كلإلجابة عن السؤال األساسي: كيف يمكن تعريف "التدكير النودي" في مستوى جامعي )الجامعة( حيث يم

 )مورر( التدكير النودي لن يتعرف عاى مهارات التدكير النودي؟ ادةلمدرت م
ذا "تتميل في تاوي اإلجابات من الخبرائ المشتركين في ه ياكانت مهمة الباحث المركعي في "استراتيجية دلد

رسالها مجددًا إلى الخبرائ بهدف الحصول عاى معيد من ا عاومات لمالبحث، ومن يم العمل عاى تاخيصها، وا 

                                                           
2 http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOJ_Executive_Summary_Jobs.pdf 
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ي لنها ي" فاوردود األفعال من هؤ ئ الخبرائ عن اإلجابات واألسئاة التي تم جمعها. وتكمن لهمية ةريوة "دلد
تتيح الدرصة لكل خبير مشارن في عماية البحث لن يودم الحجد والبراهين والمعاومات التي من شأنها لن تيري 

لباحث المركعي عماية جمع المعاومات والحجد واألدلة عماية البحث التي هم بصدد حاها. وبعد لن يستكمل ا
والمعاومات من قبل مجموعة الخبرائ، يتيح الدرصة ألفراد هيئة الخبرائ لن يورروا قبولها لو رفضها من خالل 

ن لم يتم ا تداق بين لفراد هيئة الخبرائ، فعندئٍذ يتم تسجيل نواة ا خت ف الا قتراع الذي يتم بين لفراد الهيئة. وا 
 . (Facione,1998)( 1998، فاسيون)بين هيئة الخبرائ 

 وقد توصات هيئة الخبرائ بعد سنتين من البحث إلى تعريف شامل لمدهوم التدكير النودي عاى النحو اآلتي:
االستنتاج، والتقويم، و  ،"نحن نفمم التفكير النقدي على أنه حكم منظم ذاتيًا يمدف إلى التفسير، والتحليل

لى جانب ذلك فإنه يمتم بشرح االعتبارات المتعلقة باألدلة والبراهين، والمفاهيم، والطرق والمقاييس التي  ،وا 
يستند إليما الحكم الذي تم التوصل إليه. ويعد التفكير النقدي أداة أساسية لالستقصاء. وضمن هذا المفموم 

فاسيون، )ية في مجال التربية، ومصدرًا غنيًا في حياة المرء الشخصية" فإن التفكير النقدي يعد قوة تحرير 
1998  .)(Facione, 1998) . 

ة أو ذات "عملية هادفمن ةرف هيئة المنظرين األمريكيين والكنديين عاى لن : ليضا رف التدكير النودي وع
لة رفية التي تقود عمليات حل المشكمعنى وحكم منظم ذاتيا. كما اعتبروا التفكير الناقد بمثابة القاطرة المع

 (. 5، ص 2000)عجوة والبنا، واتخاذ القرار" 
بتحديد خمس  1998سنة  ( لاتدكير النودي قام فاسيون وفاسيونDelphiبناًئ عاى تعريف خبرائ دلداي )و 

 عاى النحو اآلتي: (Facione & Facione, 1998)مهارات لاتدكير النودي 
 (Analysis Skill)ممارة التحليل:  -1

يوصد بالتحايل تحديد العالقات ذات الد  ت الموصودة والدعاية بين العبارات واألسئاة والمداهيم والصدات والصيغ 
معاومات لو ترائ. وتتضمن مهارة التحايل مهارات فرعيةت إذ يعتبر األخرى لاتعبير عن اعتواد لو حكم لو تجربة لو 

 ( فورات. 6الحجد وتحاياها ضمن مهارات التحايل الدرعية وتضمنت هذه المهارة )الخبرائ فحص اآلرائ واكتشاف 
  (Induction Skill)ممارة االستقراء:  -2

لعامية المهارة اإليباتات ايوصد بهذه المهارة لن صحة النتائد مرتبةة بصدق المودمات، ومن األمياة عاى هذه 
والتجارت. وتعد اإلحصائات ا ستورائية استوراًئ حتى لو كان هذا ا ستورائ مبنيا عاى تنبؤ لو احتمال، كما 
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يتضمن ا ستورائ الد  ت واألحكام التي يصدرها الشخص بعد الرجوع إلى موقف لو لحداث ما، وتضمنت 
 ( فورات. 6هذه المهارة )

 (Inference Skill)تنتاج: ممارة االس -3
تشير هذه المهارة إلى ممارسة مجموعة من العمايات التي تعتمد عاى توليد الحجد وا فتراضات والبحث عن 

 ( فورة. 12) ا رتباةات والعالقات السببية، وتضمنت هذه المهارة ىاعلدلة والتوصل إلى نتائد، والتعرف 
 (Deductive Skill)ممارة االستنباط:  -4

تشير هذه المهارة إلى تحديد وتوفير العناصر الالعمة  ستخالص النتائد المنةوية لاعالقات ا ستنتاجية 
الموصودة لو الدعاية من بين العبارات لو الصدات لو األسئاة، لو لي شكل تخر لاتعبير. كما يوصد با ستنتاج 

ن خالل خةوات منةوية. ومهارات ا ستنتاج لو ا ستنباة، الودرة عاى إنشائ لو تكوين مجادلة لو مناقشة م
الدرعية هي: مهارة فحص الدليل، ومهارة تخمين البدائل، مهارة التوصل إلى استنتاجات، وتضمنت هذه المهارة 

 ( فورات. 4)
 (Evaluation Skill) :ممارة التقويم -5

دران الشخص،   ، ووضع  حيث ستصف تجربتإّن قياس مصداقية العبارات لو لية تعبيرات لخرى ستصف فهم وا 
وحكم ، واعتواده، ورلي . وبالتالي، قياس الووة المنةوية لاعالقات ا ستنتاجية الموصودة لو الدعاية من بين 
العبارات لو الصدات لو األسئاة لو لي شكل تخر لاتعبير. وتشمل مهارة التوويم مهارتين فرعيتين، هما توويم 

 (. 294-293، ص2007( فورات. )مرعي ونوفل،6منت هذه المهارة )ا دعائات، وتوويم الحجد. وقد تض
هذه ( لBeyer, 1987( )1987ود تعتبر مراجعة بيير )وبالنسيييييييييبة لادراسيييييييييات السيييييييييابوة في التدكير النودي، ف

اسييييتراتيجيات "لدراسييييات من المراجعات الشيييياماة التي تناولت موضييييوع التدكير وةرق تةويرهت وذلن في كتاب  ا
 لتةوير التدكير" )بالالة اإلنجايعية(. ومن لهم مهارات التدكير النودي التي لوردها ما ياي:تةبيوية 

 التمييع بين المعةيات الواباة لادحص وا دعائات الويمية. -1

 التمييع بين المعاومات والحوائق وا دعائات ذات الصاة بالموضوع وتان التي   تمت بصاة لاموضوع. -2

 معةيات العبارات و)الحجد(. تحديد مدى دقة -3

 تحديد مدى مويوقية المصدر )صدق المصدر ومدى اليوة في ( -4

 تحديد غمو  الحجد والمعةيات. -5
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 تحديد ا فتراضات )الخدية( التي لم يصرح بها. -6

 اكتشاف التحيع. -7

 تحديد الملالةات المنةوية. -8

 د ل.التعرف عاى التناقضات المنةوية في عمايات ا ست -9

 تحديد مدى قوة حجة لو ادعائ ما.  -10

مهارات التدكير   ) ,Swartz, Fisher, & Parks (1999، صنف سوارتع، فيشر وباركس 1999وفي سنة 
 في يالث فئات وهي: 

مهييارات توليييد األفكييار: وتتعاق بمهييارات التدكير اإلبييداعيت وتتضييييييييييييييمن مهييارات اإلتيييان بييأفكييار جييديييدة،  -1
 التخيل.وتةوير قدرة 

مهارات توضيييييييييح األفكار: وتتعاق بمهارات التحايلت وبتحسييييييييين الودرة عاى الدهم، والودرة عاى اسييييييييتعمال  -2
 المعاومات.  

مهارات عوالنية األفكار: وتتعاق بعماية توويم مدى عوالنية األفكار المةروحةت وهو ما يسييييييييييييمى بالتدكير  -3
 النودي.

بموضييوع تةوير التدكير عامة والتدكير كييرا من الذين اهتموا ( Facione, 1998)( 1998ويعتبر فاسيييون )
النودي بصيييدة خاصييية، ومن الذين اشيييتلاوا سييينوات عديدة لتحديد الودرات والمهارات المرتبةة بالتدكير النودي، 

ر كيوضييييييييييييييع اختبار "كاليدورنيا لمهارات التدتوج لعمال  بوتبيان لهمية التدكير النودي في حل المشييييييييييييييكالت، و 
 النودي". 

يويس هذا ا ختبار الودرات التالية: التدسيييييييييييير، التحايل، التوويم، ا سيييييييييييتد ل والضيييييييييييبة الذاتي. وقد ترجم هذا 
( لمعرفيية 2000الموييياس إلى عييدة للييات من بينهييا الاليية العربييية. ويمكن الرجوع إلى ترجميية )عجوة والبنييا، 

رات، عاما بأن لهذا ا ختبار عدة لوج ، كما لن ل  عدة محاور هذا ا ختبار بالتدصيل وتحديد معاني هذه الود
 ترجمات لالة العربية. وهذه الترجمات موننة عاى البيئات العراقية والابنانية والداسةينية واألردنية والمصرية. 
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وينوص هذه الترجمات وعمايات التونين التي لجريت لن تودم ترجمة موحدة عاى مسييييييييتوى البادان العربية، ولن 
 مناقوام دراسييييات موارنة بين هذه البادان في مجال التدكير النودي خاصيييية في المسييييتويات الجامعيةت وهذا ما ت

ت وذلن باسييييييييييييييتعمال اختبار التدكير النودي لواةسيييييييييييييين وجايسيييييييييييييير الذي قمنا ب  في بحث ميداني إقايمي موارن
ن، ، ليبيا، السييييييييييودان، اليمباختصيييييييييياره وتةبيو  عاى ةالت الجامعات في خمسيييييييييية بادان عربية وهي: الجعائر

وفاسييييييييييييييةين كما قمنا بتةبيو  عاى ةالت الجامعة العربية المدتوحة في سييييييييييييييتة بادان عربية وهي: الكويت، 
اهتموا  الذين األوائل ويعتبر واةسييييين وجايسييييير من بين الباحيين .السيييييعودية، البحرين، األردن، مصييييير وعمان

  .(Watson; Glaser, 2010) وتةويره في بريةانيا ،كييرا بوياس التدكير النودي

( قائمة تشتمل عاى Thomas, 2011ادراسات السابوة، قدم توماس )ل، ومن خالل مراجعة 2011وفي سنة 
مهارات لسيييييياسييييييية لتةوير قدرات ومهارات التدكير العايا وباألخص مهارات التدكير النودي لدى الةالتت وهذه 

 المهارات هي:

 وتوويم وجهات النظر المختادة.اعتبار  -1

 التدتح الذهني. -2

 تةوير الحجة المنةوية مع توديم دليل مناست. -3

 اكتشاف نواة الضعف لو نواة الووة في حجة ما. -4

 اكتشاف الةالت لاتحيع الذي قد يوجد عندهم لو عند غيرهم. -5

 تحديد األولويات. -6

 تحايل جودة المصادر. -7

 ركيت با عتماد عاى مصادر عديدة.الويام بعماية ت -8

 ا ستنباة: الويام با ستد ل انةالقا من الكل إلى الجعئ )من العام لاخاص(. -9

 ا ستورائ: الويام با ستد ل انةالقا من الجعئ إلى الكل )من الخاص لاعام(. -10

 حل المشكالت. -11
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 تةوير معايير لاتوويم. -12

 توويم قراراتهم. -13

 توويم لعمالهم ولعمال اآلخرين. -14

 إصدار لحكام متأنية وتأماية. -15

 ا نضباة الذاتي. -16

( لن التدكير الناقد يووم لسيييييييييياسييييييييييا عاى Powley & Taylor, 2014( )2014ولكد كل من باولي وتاياور )
احيين عاى بين الب التعام وعاى تحدي الحاول الوائمة، والعمل عاى استنتاج حاول جديدة، ولكدا لن هنان اتداقا

لن التدكير الناقد في الوسة الجامعي يتضمن قدرة الةالت عاى تحديد الوضايا وا فتراضات ومعرفة العالقات 
 الهامة، والويام باستنتاجات صحيحة، وتوويم الدليل لو الساةة واستنباة خالصات.

 نتساءل:بعد كل هذا و 

 هل يمكن تعليم التفكير النقدي وتعلمه؟
ن نشرت في السنوات األخيرة تحت عنوالإلجابة عن هذا السؤال، نشير إلى لن كييرا من الكتت والدراسات قد 

"تعايم التدكير" لو "تنمية مهارات التدكير اإلبداعي" لو "تعايم التدكير النودي" لو ما شييييييييييييييياب  ذلن من عناوين 
 موضييييييييييييييوع "التدكير" وعالقت  بالمنةق من ةرفوبالات مختادة ومن بينها الالة العربية. وقد بدل ا هتمام ب

 الدالسدة وعامائ الدين منذ قرون، وقد اشتهر الدالسدة اليونان ميل سوراة وافالةون ولرسةو في هذا المجال. 

وفي الورتن الكريم إشييييييارات واضييييييحة ألهمية التدكر والتدكير واسييييييتعمال الحواس لتاوي المعاومات وتدبرها، كما 
يها التدكير النودي من حيث البحث عن لدلة وجود اهلل ميال لو كيدية إحيائ الموتى ومن تضييمن مشيياهد يبرع ف

ذلن ميال سؤال النبي إبراهيم رب  لن يري  كيف يحيي الموتى ليةمئن قاب ، ولن اهلل تعالى شرح ل  عمايا كيف 
 يووم بذلن.

اَل ِإْبَراِهيمر َرتأ َلِرِني َكْيَف ترْحِيي اْلَموْ " ْذ قييَ اَل َلَوَلْم ترْؤِمن  ۖ  َتٰى َواِ  اَل َبَاٰى َولَِٰكن لأَيةْ  ۖ  قييَ ْذ  ۖ  َمِئن  َقْاِبي قييَ اَل َفخيير قييَ
ْعًئا يرم  اْدعرهرن  َيْأِتي ْنهرن  جر ْرهرن  ِإَلْيَن يرم  اْجَعْل َعَاٰى كرلأ َجَبٍل مأ ْعًيا نَ َلْرَبَعًة مأَن الة ْيِر َفصيييييييييير َواْعَاْم َلن  الا َ   ۖ  َن سييييييييييَ

 (260َعِعيٌع َحِكيٌم" )سورة البورة، تية 
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 ميل يمةالعظ المخاوقات بع ل المباشيييييرة ت مالحظ خالل من اهلل وجود اسيييييتنتاج إبراهيم سييييييدنا محاولة وميل
 كانت همام اآلفاة الكائنات هذه من لعظم اهلل لن وا سيييييييتنتاج تلفولها ومالحظة والنجوم، الكواكت بع  بعوغ
 ...واألر  واتاالسم خالق ولن  ،كبيرة

َناًما تِلَهًة   ْذ َقاَل ِإْبَراِهيمر أِلَِبيِ  تَعَر َلَتت ِخذر َلصيييْ ِبيٍن ) ۖ  َواِ  اَلٍل مي ِلَن نرِري ِإْبَراِهيَم ( 74ِإنأي َلَراَن َوَقْوَمَن ِفي ضيييَ َوَكذَٰ
َماَواِت َواأْلَْرِ  َوِلَيكروَن ِمَن اْلمروِقِنين َذا َربأ  ۖ  َفَام ا َجن  َعَاْيِ  الا ْيلر َرَلٰى َكْوَكًبا  )75( َ َمَاكروَت السيييي  ا َفَام   ۖ  ي َقاَل هَٰ

 (76َلَفَل َقاَل َ  لرِحتي اآْلِفِايَن )

َذا َربأي  الأيَن )َفَام ا َلَفَل َقاَل َلِئن ل ْم َيْهِدِني َربأي أَلَكروَنن  ِمَن اْلَوْوِم ال ۖ  َفَام ا َرَلى اْلَوَمَر َباِعًغا َقاَل هَٰ َفَام ا    (77ضيييي 
َذا َلْكَبرر  َذا َربأي هَٰ ْمَس َباِعَغًة َقاَل هَٰ ِركرونَ  ۖ  َرَلى الشيييي  ْهتر  )78 )َفَام ا َلَفَاْت َقاَل َيا َقْوِم ِإنأي َبِريٌئ مأم ا ترشييييْ ِإنأي َوج 
 (.79-74)سورة األنعام،  )79َن )َوَما َلَنا ِمَن اْلمرْشِرِكي ۖ  َوْجِهَي ِلا ِذي َفَةَر الس َماَواِت َواأْلَْرَ  َحِنيًدا 

غيرهم. وليس و وابن رشيييد وقد اهتم بع  الدالسيييدة المسيييامين بالعول والمنةق ميل الكندي والدارابي وابن سيييينا 
لراد التداصيل  منلالمجال هنا لتدصيل ترائهم الداسدية التي وردت في مراجع كييرة من الممكن ا ةالع عايها 

م يتعد حدود الجدل الداسييييييييييييييدي بين عامائ الدين للو التوسييييييييييييييع في البحث. ولكن هذا ا هتمام بالعول والدكر 
 والدالسدة لو بين الدالسدة لندسهم، ولم يتباور في مشاريع تربوية عاى نةاق واسع.

  رد عاى ترائ الدالسيييييييييييييدة في كتاب ويكدي لن نذكر في هذا المجال الجدال العامي بين لبي حامد اللعالي الذي
هة لخرىت من جوابن رشييييييييد الذي رد عاى ترائ اللعالي في كتاب  "تهافت التهافت" من جهة "تهافت الدالسييييييييدة" 

الداسييييدة "ي بين عمالقين كبيرين فالمختادة وهو جدال عواي قائم عاى "النود العامي" لآلرائ الداسييييدية والكالمية 
 . "اإلسالمية

ير ليضييييييا إلى جهود بع  العامائ المسييييييامين في إقامة جسيييييير متين بين الشييييييريعة اإلسييييييالمية وينبلي لن نشيييييي
والداسيييدة لو الحكمة، ونكتدي هنا بذكر رسيييالة ابن رشيييد التي هي جديرة بالورائة والتمعن "فصيييل الموال وتورير 

دلة النول )الوحي( ولدلة هذه الرسييالة التي لكدت إمكانية الجمع بين ل .3ما بين الشييريعة والحكمة من ا تصييال"
 العول )الحكمة، الداسدة(. 

                                                           
3 https://www.goodreads.com/book/show/11218447 

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura6-aya75.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura6-aya75.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura6-aya75.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura6-aya75.html
https://www.goodreads.com/book/show/11218447
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ميل  دانيالمعاصيييييرين في هذا المالباحيين وفي ميدان التربية والتعايم المعاصييييير، يمكن لن نذكر جهود بع  
اإلبييداع منييذ الخمسييييييييييييييينييات من الورن  في مجييال جيادورد ولعمييال التعايم، جييالفي م (Bloomلعمييال باوم )
من الييذين اهتموا كييرا (De Bono) . ويعتبر دى بونو حول لنميياة التدكير بونودي لعمييال و  الميياضييييييييييييييي،

 حديية.  وتدريبية بموضوع التدكير، وتعايم  وتةويره من خالل برامد تعايمية

ميع دي بونو بين نوعين من التدكير: "التدكير التكراري" و "التدكير الواعي المدروس". ويعتبر النوع الياني من 
"فكر الدعل" الذي يعتمد عاى وضييييع خريةة لاتحرن والدعل الهادف والمتواعن وفق رؤية واسييييعة    التدكير هو

. ويؤمن دي بونو 4تتويد بحيع ردود األفعال لامنبهات والمؤيرات الخارجية كما هو شيييييييييييييييأن "التدكير التكراري"
ي ذلن العماية التعايمية، مياها فبإمكانية تنمية "التدكير الواعي لو الداعل" بل يعتبر ذلن من "صييييييييييييييات مهام 

ميل تنمية المهارات الالوية والمهارات الحسيييييابية"، ولم يكتف دي بونو بهذا اإليمان بل اقترح عدة برامد لتعايم 
وتوليييد ، ولوييياتوترتيييت األ ،التدكير وتةويره في مراحييل التعايم المختاديية من خالل تعام كيدييية باورة األهييداف

ج التي اقترحما ولقت صممدب بعيدا برنامج "كورت" وبرنامج "قبعات التفكير السممت" لرسممم ومن البرام .البدائل
 .     5الخرائط الفكرية

قدمت تداصيل و  اإلنجايعية،التي نشرت بالالة  الشهيرة من الكتتلما في مجال تأليف الكتت في هذا المجال، ف
( تحت عنوان: Meyers, 1986) 1986ع الذي نشيييييير سيييييينة كتات ميير  :عن التدكير النودي، وةرق تعايم 

وقد لوضيييح في  ضيييرورة . 6"تعايم الةالت التدكير نوديا: دليل ألعضيييائ هيئة التدريس في كل ا ختصييياصيييات"
كما  ،تهيئة بيئة مناسيييييبة في الدصيييييول الدراسيييييية لتنمية ذهنية )اسيييييتعداد( التدكير النودي ومهارات  لدى الةالت

هذه الذهنية والمهارات ومن بينها: اعتماد بيئة تداعاية في الدصييييييول شييييييرح عوامل تشييييييجيع الةالت  كتسييييييات 
الدراسيييييية التي تتميع بالمناقشييييية وحل المشيييييكالت بد  من المحاضيييييرة كاسيييييتراتيجية تعايم لولية باإلضيييييافة إلى 

لويم اتصميم واجبات كتابية فعالة، إعداد األستاذ لدروس ، وعود حاوات نموذجية في التدكير النودي مع مراعاة 
ر سيييينة الذي نشييييكتات لودال ودانيال  ليضييييا ومن الكتت المديدة في هذا المجال اليوافية السييييائدة في المجتمع.

1991(Udall; Daniels, 1991).  وقد شرح في  المؤلدان كيدية إنشائ فصول دراسية تشجع التدكير، وكيدية
 ها.  رامد الدراسية، واستراتيجيات تعايمهذه المهارات في الب ثتدريس مهارات التدكير العايا، وكيدية ب

                                                           
  4 دي بونو، إدوارد )2017(. قبعات التفكير الست، تعريب: شريف محسن، ط 12، دار نهضة مصر للنشر، القاهرة. 

  5 المرجع السابق نفسه، ص 28.

6 Teaching Students to Think Critically. A Guide for Faculty in All Disciplines. 
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فود لشيييييياروا  Williams, Oliver; Stockdale, 2004)( )2004لما الباحيون وليامع، لوليدر وسييييييتوكديل )
شيييييييييئا لسيييييييياسيييييييييا لنجاح ةالت الجامعات. ولكدوا ليضييييييييا لن  -كودرة من الودرات–التدكير النودي يبدو إلى لن 

تنبئي )يتنبأ( لألدائ في مورر )مادة دراسييييييييييييييية( ما، كما يمكن لن يعتبر التدكير النودي قد يسييييييييييييييتعمل كمتلير 
كحصييييييييييييييياة لو كنتيجة لتجارت التعام في مورر ما. ولشيييييييييييييياروا إلى قدرة التدكير النودي عاى التنبؤ باألدائ في 
اختبار يتةات التدكير ا سييييييييييييييتنتاجي لحسيييييييييييييين من ا ختبار الذي يتةات التذكر لو التعرف عاى المعاومات 

اقعييية فوة. وتييدل نتييائد دراسيييييييييييييييية قييام بهييا هؤ ئ البيياحيون عاى دور التدكير النوييدي في تنمييية الوييدرة عاى الو 
عادة عرضييييييها كما هو الشييييييأن في ا ختبارات المبنية  ا سييييييتد ل وا سييييييتنتاج بد  من قدرة تذكر المعاومات وا 

 عاى الحدظ والتذكر فوة.
ذكر بالجامعات وغيرها من المؤسيييييييسيييييييات ن وتعام  ي وتعايم لود للدت كتت كييرة حول موضيييييييوع التدكير النود

 Teaching“ تحييت عنوان "تعايم مهييارات التدكير النوييدي" "كتييات بيياإلضييييييييييييييييافيية إلى مييا ذكرنيياه لعاله منهييا 
Critical Thinking Skills  2010من تأليف هوكس الذي نشييييييييييير سييييييييييينة (7Hooks, 2010 وكتات لو ،)

(8Lau, 2011 وكتات ،)2012سيييييييينة  وولر (2012 ,9Waller وكتات فورسييييييييمان وتخرون سيييييييينة ،)2017 
(10Foresman et al.; 2017 ،) 

و  تعال عماية نشيييييييييييييير الدراسيييييييييييييييات والكتت والتوارير عن لهمية قدرات "التدكير اإلبداعي" و"التدكير النودي" 
ن المختادة ابتدائ م ومهاراتهما، وعن لسييييييييييييييياليت تعامها من ةرف التالميذ والةالت وغيرهم في مراحل العمر

( التي تةورها وتسييييييوقها "منظمة Puzzlesمرحاة الروضيييييية مسييييييتمرة. ومن ذلن الكتت واأللعات واألحجيات )
التدكير النوييدي األمريكييية" تحييت عنيياوين مختاديية سييييييييييييييوائ كييان ذليين بهييدف تنمييية تةوير التدكير النوييدي لييدى 

اليروة الالوية المتخصيييييصييييية، والرياضييييييات  ومن ذلن إصيييييدار كتت متخصيييييصييييية في تنمية تاألةدال لم الكبار
والعاوم لدى التالميذ والةالت في مراحل التعايم المختادة باإلضيييافة إلى عود مؤتمرات سييينوية متخصيييصييية في 

 مجال التدكير النودي.

وهكييذا نرى لن هييذه المنظميية ميال قييد تجيياوعت ةرح السييييييييييييييؤال المييذكور لعاله، وعمييدت إلى تنديييذ عييدة برامد 
التربوي  ومن بينها الميدان ،في ميادين مختادة بتنمية وتةوير التدكير النودي عند األةدال والكبارخاصييييييييييييييية 

لتعايم التدكير النودي لامعامين  )لكترونيا)ا والصييييييناعي والعسييييييكري، كما تووم هذه الهيئة بتوديم دروس عن بعد
                                                           
7Teaching Critical Thinking: Practical Wisdom. 
8 An Introduction to Critical Thinking and Creativity. 
9 Critical Thinking Consider the Verdict. 
10 The Critical Thinking. 
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. ومن بين الدروس التي تودمها هذه 11وعوالمهنيين ولاوادة العسيييييكريين والمديرين والةالت وألي مهتم بالموضييييي
المنظمية "عن بعيد" مورر عن "كيديية بيث التدكير النويدي في عمايية التيدريس"، كميا تعويد هيذه المنظمية مؤتمرا 

 سنويا عن التدكير النودي.

( 2009كتات إسيييييييماعيل إبراهيم الذي نشييييييير سييييييينة )ومن الكتت الحديية بالالة العربية في هذا المجال، نذكر 
م " الذي كتات العياصيييييييييييرة "التدكير النودي واسيييييييييييتراتيجيات تعايان "التدكير الناقد بين النظرية والتةبيق"، و بعنو 

في ةبعت  التاسعة، ويعتبر من الكتت الرائدة في  2016، وكتات جروان "تعايم التدكير" سنة 2011نشر سنة 
كتت التي ةرحت بأسييييييياوت مبسييييييية وقد يعتبر كتات العياصيييييييرة من لحسييييييين ال موضيييييييوع  في البادان العربية.

 استراتيجيات تعايم مهارات التدكير النودي لاةالت بالالة العربية.

 دور الجامعات في تطوير التفكير النقدي:

بتوديم موررات  فهنان من يووم توتةوير التدكير النودي شجيعفي تبدور كبير المؤسسات الجامعية تووم بع  
 ومن لمياة ذلن الجامعة اإلسيييييالمية العالمية بماليعيا حيث كنتتهدف لتةوير وتنمية التدكير النودي واإلبداع، 
"حل المشيييييييكالت إبداعيا"ت  ”Creative Problem Solving“لدرس موررا اختياريا بالالة اإلنجايعية يسيييييييمى 

 ببث مهارات التدكير تووم اتجامعتوجد ة مهما كان اختصييييييييياصيييييييييهم. و وهو مورر مدتوح لجميع ةالت الجامع
النودي في الموررات الجامعية التي يدرسيييها الةالت في ا ختصييياصيييات المختادة، وفي ةرق التدريس المتبعة 
في توديم هذه الموررات، ومنها من يودم دورات تدريبية في موضييييوع مهارات التدكير النودي واإلبداع ألعضييييائ 

كيدية توظيدها لينائ الدراسييييييييييييييية بالجامعة لو بعد التخرج والتوظيف، وفي الحياة في التدريس ولاةالت، و هيئة 
بصيييييييدة عامةت ومن لمياة ذلن جامعة المان فهد لابترول والمعادن بالسيييييييعودية حيث درسيييييييت فيها لمدة عشييييييير 

ير النودي ن بينها التدكسيييييييييييينوات، وقدمت بع  الدورات التدريبية لاةالت حول لسيييييييييييياليت التدكير المختادة وم
، ومييييل الجيييامعييية العربيييية المدتوحييية في األردن التي قيييدميييت عيييدة دورات تيييدريبيييية لةالبهيييا والتدكير اإلبيييداعي

وألعضيييييييييييييييائ هيئة التدريس في مهارات التدكير النودي عاما بأن الجامعة العربية المدتوحة )المور الرئيس( قد 
وقد  .عنوان: تةوير اإلبداع والتدكير النودي في التربية والتعايم"تحت " 2015  نظمت مؤتمرا بالبحرين سييييييييييينة

                                                           
11 https://www.criticalthinking.org/ 
 

https://www.criticalthinking.org/
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دعوت فيها إلى ضييييييرورة تدريت )تكوين(  والتدكير النودي معا؟ لماذا التدكير اإلبداعيقدمت في  ورقة بعنوان: 
 .(2015)عشوي،  الةالت عاى مهارات التدكير النودي واإلبداعي معا

 : ما يأتي المؤتمر نالتي صدرت عن ذلتوصيات الومن لهم 

ضرورة إدخال مهارات التدكير النودي واإلبداع في كل مراحل التعايم من الروضة إلى التعايم العالي  .1
 وفي شتى ا ختصاصات. 

وربة  ،تشجيع األنشةة الالصدية التي تسهم في تنمية وتةوير اإلبداع في مراحل التعايم المختادة .2
 هذه األنشةة بمخةةات التنمية الشاماة. 

إدخال مداهيم اإلبداع والتدكير النودي ولساليت التدكير العايا في الموررات والمناهد الدراسية في  .3
 كايات إعداد المعامين والمعامات في الموررات والمناهد الدراسية الجامعية.

قامة الندوات والمؤتمرات تشجيع البحث العامي في المجا ت المرتبةة بالتدكير .4  النودي واإلبداع وا 
 العامية لعر  البحوث العامية والتجارت العماية في هذا المجال.

تدريت لعضائ هيئة التدريس في كل مراحل التعايم وخاصة في مرحاة التعايم العالي عاى تةوير  .5
بداعية يم الحاول اإلقدراتهم ومهاراتهم في لساليت التدكير المختادة وخاصة التي تركع عاى تود

 لامشكالت المةروحة في شتى ا ختصاصات والمجا ت.

  شيييين لن اكتسييييات مهارات التدكير النودي المختادة يسيييياعد عاى تةوير التدكير لدى الةالت وغيرهم بصييييدة 
ة يعامة كما يسييييياعدهم عاى حل المشيييييكالت واإلتيان بحاول تتسيييييم با بتكار واإلبداع مما يدعم الميعة التنافسييييي

لديهم ولدى الجامعات التي يدرسييييون فيها، ولدى المؤسييييسييييات التي سيييييشييييتلاون فيها بعد التخرج. ولذا تحرص 
كيير من الجامعات والمؤسييييييييييسييييييييييات التربوية األخرى وغيرها عاى تةوير مهارات التدكير النودي واإلبداع لدى 

 ةالبها، والعاماين فيها. 

 م الةابة التدكير النودي مساعدتهم عاى ما يأتي:( لن الهدف من تعاي2011وقد لكد العياصرة )

 معالجة الوضايا والمواقف التي تواج  الةابة. -1

 تنمية قدراتهم عاى ا ستكشاف. -2

 تنمية قدراتهم عاى حل المشكالت. -1
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لتدريسيي   ، فود وضيييعت عدة اسيييتراتيجيات، وألهمية تعام ونظرا ألهمية تعايم التدكير النودي كسييياون وكمهارات
، (Kevin ORielly, 1985)(. ومن بينها اسييييييتراتيجية كيدن لوريياى 2011ها بالتدصيييييييل العياصييييييرة )شييييييرح

ويمكن ا ةالع عاى تداصييييل لكير  .12(Beyer, 1985ليضيييا ) 1985ير التي وضيييعت سييينة ياسيييتراتيجية بو 
ير يجية بي(، لو في الرابة المذكور بالهامش بالنسييييبة  سييييترات2011عن ا سييييتراتيجيتين في كتات العياصييييرة )

(Beyer, 1985.) 

ورغم لهمية تعايم التدكير النودي، ودوره في حل المشيييييييييكالت وتحسيييييييييين األدائ بصيييييييييدة عامة إ  لن    ينبلي 
. وقد كير التأماي"و "التد ون ا هتمام بأنماة التدكير العايا األخرى ميل "التدكير اإلبداعي"التركيع عاي  فوة د

انتود دي بونو ميال اعتبار "التدكير النودي" لكمل صييييييييييور التدكير، واعتبر ذلن لمرا خةيرا جدات ألن حصيييييييييير 
اللربية  ربي" كييرا، وجعل العاداتمجال "التدكير النودي" في التحاور والمناظرات الجدلية قد تذى "التدكير الل

في النواش والجدال ناقصيييييييية ألنها لهمات اإلبداع وا بتكار بل إن دي بونو قد اعتبر "التدكير النودي" صييييييييورة 
، يما ةرح ف من صييييور "فكر رد الدعل" الذي ينتظر الدعل و  يأخذ المبادرة. ونحن إذ نتدق مع دي بونو جعئيا

 .  13يم هذا الحكم عاى كل لشكال "التدكير النودي"فإننا   نتدق مع  عاى تعم

 التفكير النقدي واإلبداعي معا:تعليم 

ارة إلي  نبلي اإلشيييييييييييييييت. ومما لعالهنحن نرى لهمية الجمع بين "التدكير النودي" و"التدكير اإلبداعي" كما لكدنا 
مها ومن له "التدكير العايا"لن مهارات قد لكدوا الباحيين المعاصييييييييييييييرين عدد كبيرا من  لنبهذا الصيييييييييييييييدد، هو 

مهارات "التدكير النودي" ومهارات "التدكير اإلبداعي" قاباة لاتعايم ولاتعام، ولنها قاباة لاتةوير، ولنها تسييييهم في 
 تحويق التنمية والتةور في شتى المجا ت.

وف األسيياسييية لصييدومن الكتت العربية الحديية في الموضييوع، نذكر كتات "تنمية التدكير اإلبداعي لدى ةابة ا
( حيث عر  في  تعايم مهارات التدكير اإلبداعي واسييييييييييتراتيجيات  2013اليالية األولى" لصيييييييييياحب  بني خالد )

(.  وتسييمى ا سييتراتيجية SCAMPERميل العصييف الذهني، وقبعات التدكير السييت، واسييتراتيجية "سييكامبر" )
المدرت في مجال اإلبداع لليكس لوسيييبورن يم قام األخيرة ليضيييا "األسيييئاة المحدعة لةرح األفكار"ت وقد وضيييعها 

(ت وهي جمع لاحروف التي تبدل بها عماية ةرح SCAMPERبوت ايبرل بتةويرها وترتيبها تحت مسييييييييييييييمى )

                                                           
12 https://eric.ed.gov/?id=EJ316045 
 

  13 دي بونو، إدوارد )2017(. قبعات التفكير الست، تعريب: شريف محسن، مرجع سابق، ص 26. 

https://eric.ed.gov/?id=EJ316045
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( التكيف COMBINE(، الضييييييييييييييم )SUBSTITUEاألسييييييييييييييئاييية ومراحاهيييا بيييالالييية اإلنجايعيييية وهي: البيييدييييل )
(ADAPT( التعديل والتعظيم ،)MAGNIFY & MODIFY( ا سيييييتخدام الملاير ،)PUT TO OTHER 

USES( التخاي ،)ELIMINATE( عادة الترتيت  .REARRANGE & REVERSE)14(، العكس وا 

تةوير  الجمع بين"التدكير اإلبييداعي"، فوييد اقترحييت مهييارات التدكير النوييدي" و مهييارات "ونظرا ألهمييية كييل من 
التدكير النوييدي وتةوير التدكير اإلبييداعي، وبينييت لهمييية ذليين الجمع، كمييا لكييدت لهمييية العمييل عاى تحويق 
تكاماهما في مراحل التعايم المختادة وخاصييية في مرحاة التعايم الجامعي سيييوائ كان ذلن في األنشيييةة الصيييدية 

 (. 2015لم الالصدية )عشوي، 
( الاذين لكدا عاى Lumsdaine & Lumsdaine, 1995( )1995ولومسييييدين، ونحن نتدق مع )لومسييييدين 

لن  لحل مشيييييييييكاة ما بةريوة جيدة، ينبلي اسيييييييييتعمال التدكير التحاياي واإلبداعي والنودي بترتيت مالئم. ونتدق 
( الذي لكد لن التدكير اإلبداعي هو لحد لشيييييكال التدكير المركت إلى جانت التدكير 2002ليضيييييا مع جروان )

النوييييدي والتدكير فوق المعرفي، ولكييييد لن "التدكير اإلبييييداعي   يحييييدث بمععل عن عمايييييات التدكير النوييييدي 
والتدكير فوق المعرفي، وذلن ألن التدكير اإلبداعي يتةات سيياسيياة من عمايات التدكير التي تتضييمن التخةية 

 (.31والمراقبة والنود والتوييم والتنبؤ وغيرها" )ص، 
البيياحيين عاى نوع العالقيية الموجودة بين التدكير النوييدي والتدكير اإلبييداعي إ  لن فيشيييييييييييييير  ورغم عييدم اتديياق

(2002( )Fisher, 2002)  قد قدم موارنة بين المدهومين تسييييييييييييييياعدنا عاى مالحظة الدروق بينهما كما هو
 موضح في الجدول التالي:

 

 

 

 

 

 

                                                           
  14 بني خالد، حسن ظاهر )2013(. تنمية التفكير اإلبداعي. دار أسامة لنشر والتوزيع، عمان، ص 51-50.   
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 جدول يوضح الفروق بين التفكير النقدي والتفكير االبداعي   

 التفكير االبداعي التفكير النقدي

 منتج تحليلي

 تباعدي تقاربي

 جانبي )فرعي( عمودي

 إمكانية احتمالية

 عدم إصدار األحكام إصدار األحكام

 تشكيل الفرضيات الفرضيات -اختبار الفرضية 

 ذاتي موضوعي

 )أحد األجوبة(جواب  الجواب

 مفتوح مغلق

 ترابطي خطي

 افتراضي -تخميني  استداللي

 حدسي منطقي

 نعم مع نعم ولكن

 ( ,2002Fisher)جدول مقارنة بين التفكير النقدي والتفكير اإلبداعي: عن فيشر       

 المشكلة؟ أين
تكاماة وقاباة بداعي مترابةة ومإلوا في ا قتناع بأن مهارات التدكير النوديفي الواقع المشكاة األساسية ليست 

كتسييييات هذه في كيدية ااألسيييياسييييية تكمن المشييييكاة ، ولكن لو في إقناع اآلخرين بهذا التصييييور. لاتعام والتعايم،
من  -التي تمكن من توصييييييييييل هذه المهارات بةريوة فعالة لاةالت-المهارات، وفي ةرق التدريس المناسيييييييييبة 
ت والمعامين في شييييييييتى مراحل التعايم ومن ةرف المدربين ليضييييييييات إذ ةرف لعضييييييييائ هيئة التدريس بالجامعا



 

21 
 

بل لن  كتسات هذه المهارات ق تشير بع  الدراسات إلى لن المعامين واألساتذة لندسهم في حاجة إلى تدريت
 عاى استعمالها.  ؤ ئ ه يةات منهم تعايمها لاةالت والتالميذ لو تدريت

( في دراسة ميدانية لجروها في كاليدورنيا Paul, Elder & Bartell, 1997فاود وجد ميال بول وللدر وبارتل )
من األكاديميين يعتودون لن التدكير النودي هو الهدف األول لاموررات التي يدرسييونها.  %89لن  1997سيينة 

منمم فقط يدرسممممممون  %9منمم، وأن  %19ولكن لم يتمكن من تعريف مفموم "التفكير النقدي" إال نسممممممبة 
 التفكير النقدي فعال. 

ولعل هذه النتيجة مخيبة لآلمال خاصييية في باد ميل الو يات المتحدة التي جعات من لهدافها التربوية: تةوير 
ذا كان هذا الوضييييييييييييييع في باد ميل الو يات المتحدة "التدكير النودي" في جميع مراحل التعايم منذ الي مانينات. وا 

فانا لن نتصيور مدى قصيور النظم التربوية وخاصية في البادان العربية في هذا المجال حيث تبين المالحظات 
ات ر الميدانية لن نععة الحدظ هي السائدة في ممارسة التعايم والتعام، ولن ا ختبارات السائدة لتوويم التعام اختبا

 .، ولن مادة الداسدة   تدرس في بع  البادان العربيةتووم عاى اختبار ذاكرة الةالت قصيرة المدى
 ,Forrester( )2008ومن الذين لكدوا عاى لهمية الجمع بين التدكير النودي والتدكير اإلبداعي فورسيييييييييييييتر )

 اسييييييييييية والمعرفة فوة بل ينبليالتي لشييييييييييارت إلى لن التعايم   ينبلي لن يركع عاى المهارات األسيييييييييي (2008
التركيع ليضييييييييييا عاى تدريس وممارسيييييييييية مهارات التدكير النودي والتدكير اإلبداعي ألن هذه المهارات هي التي 

 تشجع عاى التعام والتةوير الذاتي مدى الحياة. 
اعي معا دولود جائ التأكيد عاى ضيييييرورة تشيييييجيع الةالت وتحديعهم عاى ممارسييييية التدكير النودي والتدكير اإلب

بعد لن ليار بع  الباحيين موضييوع تدني مسييتوى مهارات التدكير النودي حتى لدى الةالت الجامعيين. وهذا 
حيث لشييييييارا إلى لن لاتعايم الجامعي تأييرا  (Baker & Rudd, 2001) 2001ما لياره بيكر وراد منذ سيييييينة 

حيان ةريوة بصيدة نودية. وقد انتود هذان البابسييةا في قدرة الةالت ليكونوا مبدعين، وفي اسيتعدادهم لاتدكير 
ى الحدظ في الةالت عاقيييدرة وا ختبيييارات التي تمتحن  ،التيييدريس التواييييديييية التي تعتميييد عاى التاوين والحدظ

كير لن ةريويية التييدريس التي تهييدف لترقييية التد ،مراحييل التعايم بيياليييانويييات والجييامعييات. ولكييدا في ندس الوقييت
التدريس التوايديةت إذ تتةات وقتا لةول إلعداد الدروس، وهي لصيييييييييعت في عماية  لصيييييييييعت بكيير من ةريوة

التخةية، وهي لصيييييعت عندما تحدد حجم المادة التي تودم لاةالت لي "التي تعام لهم". وفي خاتمة الدراسييييية، 
لويام اللح الباحيان عاى ضييييييييييييييرورة تدريس الةالت مهارات التدكير النودي والتدكير اإلبداعي معا، وضييييييييييييييرورة 

لتنميتهيا وتوظيدهيا في إنتياج المعرفية العاميية، وحيل المشييييييييييييييكالت المةروحية لو  ببحوث لكير في هيذا المجيال
 المتوقعة في شتى المجا ت.
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ما فيشمممممممممر ) كد أهمية كل من التفكير النقدي والتفكير اإلبداعي في ( Fisher, 2002)( 2002أ فقد أ
النقدي ضمممروري للحكم على األفكار الجديدة، والعمليات والمواد العملية التربوية حيث أشمممار إلى أن التفكير 
وعاييي ، ينبلي تحديع الةالت عاى التدكير، كمييا ينبلي إعةيياؤهم  التي يولدها أو ينتجما التفكير اإلبداعي.

وقتا لتةوير األفكار ولاتعاون مع ضييييييرورة وجود هيئة تدريس تودم المعاومات والمالحظات لهم وتحدعهم. ولكد 
ن يووم إ  لن  من الضييييييروري ل ،لن  وبالرغم من قيام المعامين المبدعين بتشييييييجيع المتعامين المبدعين ،رفيشيييييي

المعامون لندسييييهم باسييييتعمال التدكير النودي لتوويم ةرق تدريسييييهم، ولسيييياليت تعام تالميذهم )ةالبهم(. وعاي ، 
رين على ربط األفكار مع بعض، فقد اسمممممممممتنتج فيشمممممممممر أن النظام التربوي يحتاج المعلمين والطالب القاد

والقادرين على رؤية أوجه الشمممبه واالختالف، والمتصمممفين بالمرونة وحب االسمممتطالع في تفكيرهم. وأكد في 
 األخير أن مسؤولية التعلم الفعال مشتركة بين المعلمين والمتعلمين.    
و يات المتحدة لبادان اللربية ميل الإذا كانت هذه وضعية تدريس التدكير النودي والتدكير اإلبداعي في بع  ا

تكون لكير.  اإلبداعي في البادان العربية قدالنودي والتدكير  حيث تواج  بع  الصعوبات، فإن عوائق التدكير
تسييييييع  في "عوائق اإلبداع في الجامعات العربية"وقد كانت هذه الدرضييييييية موضييييييوع بحث ميداني تحت عنوان 

( حيث بينت النتائد المحصيييييييل عايها لن الةابة في الجامعات العربية 2010بادان عربية )عشيييييييوي وتخرون، 
التي شييييماها البحث يعانون "عوائق اإلبداع" بصييييدة عامةت ولن لشييييد عوائق اإلبداع التي يعانونها هي: العوائق 

وائق عالمتعاويية بمدهوم الييذات )اليويية بييالندس والمخيياةرة( والعوائق المتعاويية بييإنجيياع المهييام بيياإلضييييييييييييييييافيية إلى ال
 ,Sadi)( 2006المرتبةة بالتحايل المنةوي. وتتدق هذه النتائد مع النتائد التي حصييييييييييييييل عايها سييييييييييييييعدي )

في بحي  الذي لجراه عاى عينة من األسيييياتذة السييييعوديين، وتتدق ليضييييًا مع دراسيييية سييييعدي والدبيسييييي ( 2006
(2008 )(Sadi; Al-Dubaisi, 2008  ) التي لجريت عاى المديرين السييعوديين. وتتدق كذلن مع ما لشييار

( حول العالقة بين ضييييييييييييعف اإلبداع وضييييييييييييعف اليوة بالندس )عشييييييييييييوي 2002إلي  عدة باحيين ميل جروان )
 (.  2010وتخرون، 

 في الجعائر، بينت النتائد لن برامد"إعداد المعلمين في كفاءات اإلبداع والتفكير النقدي" وفي دراسييييييييييييييية عن 
إعداد المعامين قبل بدئ الخدمة )التدريس( ولينائ الخدمة )التدريس( تخاو من كدائات اإلبداع والتدكير النودي 
كما تخاو من لسييييييييييييييياليت تةوير كدائات اإلبداع والتدكير النودي لدى المعامين والمعامات، ولن برامد التعايم 

و ات اإلبداع والتدكير النودي لدى التالميذ لت لتةوير كدائيالمتوسييييييييية بالمدارس الجعائرية   تتضيييييييييمن لسيييييييييال
بينت النتائد ليضييا لّن لغابية المشيياركين في الدراسيية )معامون ومعامات( ترى لنها و الةالت في هذه المرحاة. 

في حاجة لتةوير قدراتها في هذا المجال. ولن المعامين يدضيييييييياون اكتسييييييييات هذه المهارات بأسيييييييياوت الدورات 
ي كدائات اإلبداع والتدكير النودي، باإلضييافة إلى لسيياوت تضييمين الموررات الدراسييية التدريبية المتخصييصيية ف
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)المواد الدراسييييييييييييييية التي تودم لهم( هذه الكدائات سييييييييييييييوائ كان ذلن في برامد تدريبهم )تكوينهم( قبل التحاقهم 
     (. 2016بالتدريس لم في برامد التدريت )التكوين( لينائ الخدمة )عشويت بريول، 

وبصيييييييييييييدة عامة، فود بينت معظم الدراسيييييييييييييات الميدانية التي لجريت في البادان العربية حول لنماة التدكير لن 
مسيييتوى ةالت الجامعات العربية في مهارات التدكير النودي دون المسيييتوى المةاوت. ونحن نرى لن    يمكن 

دكير ةن العربي دون تةوير التتةوير التعايم بصييييييدة عامة، وتةوير الموهبة واإلبداع بصييييييدة خاصيييييية في الو 
النودي والتدكير اإلبداعي معا في إةار منظومة تربوية متكاماة ذات رؤية ورسالة ولهداف استراتيجية واضحة 

  (.2017)عشوي، بريول، الضوي، 

، لن هنان تداوتا في مهارات التدكير النودي لدى ةالت الجامعات في كل من قمنا بها وتبين من دراسييية لخيرة
" الدرجة الكاية"فروق جوهرية بين التخصصات المختادة في تصاصاتهم، فود وجدت السودان والجعائر تبعا  خ

عاما بأن ةالت الةت والصييييييييييدلة قد تدوقوا عاى ةالت باقي ا ختصييييييييياصيييييييييات في كل لبعاد لاتدكير النودي 
م يم ةالت العاو  ،األعميييال وةالت إدارة ،في الترتييييت ةالت الريييياضييييييييييييييييييات والعاوم تالهمو  ،التدكير النييياقيييد

 . (2017)عشوي، بريول، ضوي،  ا جتماعية واإلنسانية

وينبلي الوقوف عند هذه النتيجة، والتسييييييييياؤل عن عوامل هذا التباينت فهل تدوق ةالت من اختصييييييييياصيييييييييات: 
الةت والصييييييييييييييدلة )من السيييييييييييييودان فوة( وةالت الرياضييييييييييييييات والعاوم )من الجعائر والسيييييييييييييودان( عن ةالت 

دكير تحتوي عاى لنماة تفي الةت والعاوم والرياضيات برامد الدراسية الات األخرى راجع إلى لن ا ختصاص
؟  لم لن التبيياين راجع إلى اختالف ةرق التييدريس ألعضييييييييييييييييائ هيئيية التييدريس في عايييا ميييل التدكير النوييدي

  ا ختصاصات المختادة؟ لم لن التباين راجع إلى تداعل العاماين المذكورين؟

      كون اإلجابة موضوعية.حتى تبحوث امبريوية موارنة إلجرائ هذه األسئاة تحتاج ميل إن اإلجابة عن 

يجاد بصييوالتدكير اإلبداعي وعوائق التدكير النودي  ،ونعتود لن معرفة عوائق التدكير بصييدة عامة دة خاصيية، وا 
  .بصدة عامة هتاتةوير المو عماية الحاول لها مما سيساعد عاى تحويق 
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 عوائق التفكير النقدي
 

توجد عوائق كييرة تحول دون اكتسييييييات الةالت لمهارات التدكير النودي. وقد تصيييييينف هذه العوائق إلى عوائق 
بيداغوجية تتعاق لسييييياسيييييا بةرق التدريس، وعوائق يوافية تتعاق بأنماة التنشيييييئة ا جتماعية وبالعادات والتواليد 

ات ق ذهنية وترتبة لسيييييياسييييييا بمحتوى المورر السييييييائدة وبالدين وبمدى انتشييييييار الدكر الخرافي في المجتمع، عوائ
الدراسيييييية، ولنماة التدكير التي تركع عايها هذه الموررات، وبالالة المسيييييتعماة، وعوائق وجدانية تتعاق لسييييياسيييييا 
بسيييةرة ا ندعا ت السييابية التي تعرقل التدكير السييايم، وتؤدي إلى التحيع والتسييرع في اتخاذ الورارات، وعوائق 

سيياسييا بالنظام السييياسييي في الحكم وبمدى تشييجيع  حرية التدكير والتعبير. وفيما يأتي لهم هذه سييياسييية وتتاق ل
 العوائق ذات الصاة بالتعايم والتعايم: 

  ضييييييعف مهارات التدكير النودي لدى المعامين واألسيييييياتذة في لةوار التعايم المختادة ألنهم لم يكتسييييييبوا
بالضييييييرورة إلى عجعهم عن تنمية التدكير النودي لدى هذه المهارات خالل مراحل دراسييييييتهم مما يؤدي 

 (Yildirim, 1994) 1994التالميذ والةالت. وقد لشييييييييار إلى هذا الحاجع عدة باحيين ميل يادريم 
من المعامين المشاركين في الدراسة قد لشاروا  %50الذي لجرى دراسة في تركيا، ووجد لن لكير من 

منهم   يعتودون لنهم  %14التدكير النودي لدى الةالت، ولن  إلى امتالكهم لمهارات موبولة لتحسييييين
يماكون حتى المهارات الموبولة لذلن. ويتجاى هذا الضييييييييييييييعف خاصيييييييييييييية في ضييييييييييييييعف ةرق التدريس 
المسيييتعماة من ةرف لغات المعامين واألسييياتذةت إذ يعتمدون لسييياسيييا عاى لسييياوت المحاضيييرة، وتاوين 

ت عاى إنتاج المعرفة )اإلبداع( بد  من "حدظ" و "باع" المعارف دون مناقشيييييتها، ودون تشيييييجيع الةال
  المعاومات، وما يودم لهم من معارف دون تمحيص.

 ( بدراسة واقع كدايات اكتشاف الموهوبين ورعايتهم في برنامد إعداد 2013بن  دن )اوقامت         
      المعامين في جامعة المان عبد الععيع وسبل تحسين  وتوصات إلى عدم توفر كدايات رعاية         
  في موررات برنامد إعداد المعامين في جامعة المان عبد الععيع ما عدا كدايتين هما: بنائ  لموهوبينا        
 جٍة كالت إبداعيًا فود توفرتا بدر الموجهة لمهارات التدكير العايا، تةبيق ةرائق حل المش األسئاة        
 وجهة نظر لعضائ هيئة التدريس ومن وجهة نظر ةالبات الدباوم العام في التربية. ضعيدٍة من        
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 ( لن برامد إعداد المعامين2016دراسة لجريت بالجعائر من ةرف عشوي وبريول )تبين من خالل و 
دمة تخاو من كدائات اإلبداع والتدكير النودي كما ولينائ الخ )التدريس( الخدمةبدئ قبل  والمعامات

تخاو من لساليت تةوير كدائات اإلبداع والتدكير النودي لدى المعامين والمعامات، ولن برامد التعايم 
المتوسة بالمدارس الجعائرية   تتضمن لساليت لتةوير كدائات اإلبداع والتدكير النودي لدى التالميذ  

لنتائد ليضا لّن لغابية المشاركين في الدراسة يرون لنهم في حاجة لتةوير بينت ا، كما في هذه المرحاة
قدراتهم في هذا المجال، ولنهم يدضاون لساوبي الدورات التدريبية المتخصصة في كدايات اإلبداع 

تدريبهم قبل و  كوينهموالتدكير النودي، ولساوت تضمين الموررات الدراسية هذه الكدايات في برامد ت
  . )التدريس( تحاقهم بالتدريس ولينائ الخدمةال

    
  ضييييييعف التلذية العكسييييييية التي يودمها بع  لعضييييييائ هيئة التدريس لةالبهم وخاصيييييية عند تصييييييحيح

ا ختبييارات والواجبييات، وترتبة هييذه النوةيية بمييا ذكر لعاله. ومن لميايية ذليين، توييديم مالحظييات عييامية 
عن إجابات الةالت في ا ختبارات وا متحاناتت كأن يعاق المعام لو األسييييييييييييييتاذ عاى لجوبة الةالت 
بالمالحظات التالية: "ينبلي لن تودم تداصييييل لكير"، لو "ينبلي لن تنتب  لكير عند اإلجابة"، لو "يجت 
لن تتحسن في المرة الوادمة". إن ميل هذه المالحظات   تساعد الةالت عاى فهم المراد منها كما   

 .    وا ستنتاج تساعدهم عاى تحسين لساوبهم في التحايل، وتوديم الحجد واألدلة والبراهين،
 

  تأيير اليوافات السيييييائدة في المجتمع، والممارسيييييات في المؤسيييييسيييييات التربوية من خالل لوائح السييييياون
عامة وا نضييييييباة خاصيييييية، ومن خالل المحتويات لو المواد التي تتضييييييمنها الموررات المختادة، ومن 

ةالت داخل الدصييييييييييييول خالل ةرق تعامل المعامين واألسيييييييييييياتذة مع التالميذ والةالت في سيييييييييييياون ال
 الدراسية، وفي لساليت التدكير لديهم.

 لود  حظت ميال عندما كنت لةرح لسئاة عاى ةالبي الماليعيين خالل تدريسي في جامعة ماليعية          
 لمدة خمس سنوات لنهم   يجيبون بسرعة، ويشرعون في تبادل النظرات فيما بينهم، و  يجيت لحدهم          
 و إحداهن عن السؤال في لغات األحوال حتى يتاوى لو تتاوى إذنا بةريوة غير مباشرة )بالة الجسد: ل       
 عادة ما يكون بنكعة خديدة من المرفق في مرفق العميل لو العمياة(، و حظت ليضا لن الةالت        
 لهم.  عندما   يتدوون مع ما قدم الماليعيين   يجادلون لساتذتهم، و  يبدون رليا مخالدا آلرائهم حتى       
 يرجع ميل هذا الساون إلى ضرورة احترام الةالت الماليعيين لمعاميهم، وضرورة عدم معارضتهم عانا        
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 كما توتضي اليوافة الماليعية.       
 ( التي Guerrero, 2014) 2014ويدعم هذه المالحظات، ما توصات إلي  دراسة غيريرو سنة        
 ( ميل اليوافة Collectivist Cultureلجريت في إةار اليوافة التاياندية التي هي يوافة "جمعانية" )       
 الماليعية.  فود لشارت الدارسة إلى لن المعامين في المجتمعات الهرمية التي تتميع بتباعد كبير بين          
 لمعام هو مركع الدصل الدراسي، ولن الةالت   مراتت الساةة لو الندوذ يعاماون باحترام، ولن ا       
 يعبرون عما يجول في لذهانهم إ  إذا دعوا إلى ذلن من ةرف المعام، ولن ا نضباة في الدصل        
 شديد، ولن الهدف األساسي لانظام التربوي التاياندي هو الحداظ عاى "هرمية المجتمع". ولاعام، فإن        
 (. Social Hierarchyسي في تاياندا هو نظام ماكي دستوري )النظام السيا       
 عادة ما تؤدي ميل هذه اليوافة إلى "تعام" الةاعة وا متيال، والرضا بالواقع كما هو، وعدم السعي        
 لتلييره من خالل التدكير "خارج الصندوق" لو خارج األةر اليوافية السائدة، وخارج سوف المعارف        

 المحصاة.       
 ورغم تأيير اليوافة السائدة في مهارات التدكير المختادة، وفي التدكير النودي خاصة فإننا نتدق مع        
 ( في لن مهارات التدكير النودي في حد ذاتها   تتأير باليوافة، بل إن Ennis, 1998) 1998إنيس        
 سئاة والنماذج المتضمنة في الموررات والبرامد، التي تعام ما يتأير باليوافة هو الويم واألمياة واأل       
 مهارات التدكير النودي، والتي ةورت في اللرت ميال.           

 
 ( "سيييييييييييييييةرة "الدكر الجمعيGroupthink مما يؤدي إلى إعاقة التدكير النودي واإلبداع. يحدث ما )

اسيييييييييييكة جدا إلى درجة يتصيييييييييييف فيها يسيييييييييييمى "الدكر الجمعي" عندما تكون جماعة )مجموعة( ما متم
لعضيييياؤها با متيال والةاعة العميائ لضييييلوة الجماعة، وبعدم ممارسيييية التدكير النودي، وبمواومة لية 

 (.  Greenberg & Baron, 2008لفكار لخرى تأتي من خارج الجماعة لو المجموعة مهما كانت )
  سييييييةرة ا ندعا ت السيييييابية كالخوف من اآلخر، لو الخوف من الدشيييييل لو الخوف من فودان ا حترام

والمكانة. وميال ذلن: الخوف من النود سييييييييييوائ من الةالت الذين يخافون من معاميهم لو عمالئهم إذا 
لم من ةرف  ،مارسوا التدكير النودي لينائ النواش ميال كالمةالبة بالدليل لو رف  بع  ا فتراضات

المعامين لندسيييييييهم الذين يخافون لن يدودوا مكانتهم لو احترامهم بين الةالت واإلدارة إذا لم يسيييييييتةيعوا 
توييديم الحجد عاى مييا يوييدمونيي  من معاومييات لو قوانين لو اعتوييادات. وينييدرج تحييت هييذه ا ندعييا ت 

لسييييييييييييييياتذتهم ومعاميهم لو ليضيييييييييييييييا، خوف الةالت من توديم إجابات لو لفكار تخالف لو تناق  ترائ 
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لفكارهم ومعتوداتهم مما "يجبر" الةالت عاى إبدائ الةاعة وا متيال، وعاى عدم ممارسييييييييييييييية النود لو 
المجادلة مع معاميهم ولسييياتذتهم. فدي السيييبعينات من الورن العشيييرين عندما كان الدكر الماركسيييي هو 

الجعائر ميال، لتذكر لنني كنت المسييييييييييةر لدى بع  لسييييييييياتذة عام ا جتماع وا قتصييييييييياد في جامعة 
لجيت كما يريد لسيييييييتاذ المورر )المعني(، وليس كما كنت لفكر لو لعتود خوفا من عواب  لي بإعةائي 

 درجة )عالمة( منخدضة في المورر مما يؤيد إلى رسوبي، والتأيير عاى معدلي العام.
ومن ا ندعا ت السييييييابية التي تعوق التدكير النودي ليضييييييا اللضييييييت، والكراهية والحسييييييد مما قد ينجم 
عنها تسيييييييييرع في إصيييييييييدار األحكام واتخاذ قرارات بنائ عاى ذلن، كما قد ينجم عنها تحيع ونمةية في 

ا دون ة مالتدكير مما يؤدي بالتالي إلى إصييدار لحكام عامة حول سيياون اآلخرين لو عند تدسييير ظاهر 
 تمحيص لو توديم دليل.   

وكما تؤير ا ندعا ت السابية في التدكير النودي، فإن العواةف واألهوائ وا ندعا ت اإليجابية            
الووية كالدرح الشديد والحت الووي قد تؤدي إلى إعاقة التدكير النودي ليضا. ولحت لن لستشهد في           
شعري وليس ببحث عامي:    هذا المجال ببيت          

عين الرضا عن كل عيت كاياة       وعين السخة تبدي المساويا                                
  ضلة العمل، والساةة المحدودة لامعامين، ولمديري المؤسسات التربوية يؤير عاى تةوير التدكير

لن المسؤولين اإلداريين )مديرو  2004النودي لدى الةالت. فود وجدت دراسة لجريت في الكويت سنة 
المدارس( يدهمون تدكير الةالت والنشاةات الضرورية لتةوير مهارات التدكير العايا، ولكدوا لن  
باستةاعتهم لعت دور مهم في هذا المجلت وذلن بإعةائ المعامين فرصة ليكونوا مبدعين، وبتشجيعهم 

يعوق دورهم هو ساةتهم المحدودة، ومسؤولياتهم ومساعدتهم ليكونوا كذلن. ولكنهم يعتودون بأن ما 
 ( 2004اإلدارية الكييرة، والوقت المخصص إلنهائ البرنامد المحدد )المحابيت المويت والظديري، 

   (Al-Mhelby; Al-Muqate & Al-Dhafiri, 2004  .) 
 يق الدق وجود حواجع إداريةت تحول بع  الحواجع اإلدارية كمواومة التلير لو التعصيييييييت لاتخصيييييييص

من ةرف بع  المسييييييؤولين اإلداريين دون إدخال موررات خاصيييييية بتدريس التدكير النودي واإلبداعي 
لاةالت، لو حتى إقامة دورات تدريبية لهم وألعضائ هيئة التدريس. فود اقترحت ميال قبل بضع سنين 

مية برامد األكاديموررا بعنوان "التدكير اإلبداعي وحل المشييييييييييييييكالت" ليدرس لةالت الجامعة في كل ال
 كمورر عام لو كمورر اختياري. ولكن لم يوبل ا قتراح بحجة وجود موررات اختيارية وعامة كافية.   
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 استراتيجيات التعامل مع عوائق التفكير النقدي:
لاتلات عاى الحواجع التي تعوق نشر مهارات التدكير النودي في البرامد الدراسية، وتحول دون تةوير    

ات العايا ميل مهارات التدكير النودي لدى المعامين والةالت ولعضييييييييييييييائ هيئة التدريس بالجامعات، المهار 
( عدة ةرق واسيييييييييييتراتيجيات. ومن لهم هذه Supon, 1998( )1998اقترح عدة باحيين ميل سيييييييييييوبون )

 (: 1998ا ستراتيجيات كما لخصها سوبون )
 مهارات التدكير النودي.التعام واع من ةرف المعامين بضرورة تعايم الةالت  -1
 إعةائ شرعية لتجارت الةالت من خالل تشجيع العمل الجماعي، والنواش داخل الدصل. -2
إدماج التصييييورات )البصييييرية( في البرامد الدراسييييية، وتشييييجيع الةالت عاى التصييييور البصييييري خالل  -3

تعام مما ال ممارسييية األنشيييةة المختادة. ويتحوق هذا بتشيييجيع الةالت عاى تشيييكيل صيييور ذهنية لينائ
 يساعدهم عاى التعام والتدكير وحل المشكالت بةريوة لفضل كما يحسن الخيال واإلبداع لديهم.

( مما يسيييييييييييتدعي من المعامين تحايل لسييييييييييياوت Reflective Analysisاسيييييييييييتعمال التحايل التأماي ) -4
لمختادة، اتدريسييييهم وتدكيرهم لو ت وذلن بنية العمل عاى تحويق مشيييياركة الةالت في لنشييييةة الدصييييل 

 وفي ةرح األسئاة واإلجابة عنها دون خوف.
تنويع لسيييييييييييييياليت التعايم والتعامت وذلن باسييييييييييييييتعمال لكير من ةريوة في عماية التعايم والتعام بد  من  -5

 استعمال لساوت المحاضرة فوة. 

 نويمكن لن نضييييف إلى ما ذكر لعاله، ضيييرورة تنويع األسييياليت التي يمكن اسيييتعمالها من ةرف المعامي
. ومن لنشر مهارات التدكير النودي بالجامعات ولعضائ هيئة التدريسفي مراحل التعايم ما قبل الجامعي، 

تشييييجيع عمل الدريق بد  من و  ذلن ميال: الجمع بين اسييييتعمال لسيييياوت دراسيييية الحالة والمناقشيييية الجماعية
ومشييييييييييييييياركة كل  ،الدريقالعمل الدردي في إعداد الواجبات مع الحرص عاى توعيع الجهد بين لعضيييييييييييييييائ 

 حددة،م توعيع الةالت إلى فرق صليرة في الدصل وتكايدهم بدراسة مشكاةو لعضائ  في إعداد الواجبات، 
يجاد حاول لها يم مناقشييييييييية الحاول الموترحة عانا، و  لسييييييييياوت "التداكر" لو "العصيييييييييف الذهني" اسيييييييييتعمال وا 

(Brain Stormingوغير ذليين من األسييييييييييييييياليييت التي تشييييييييييييييجع التدك ،) ير التييأماي، والبحييث عن الحجد
 . العامي الموضوعية، وفحص الدرضيات وا ستنتاج

و  يمكن اسيييتعمال ميل هذه األسييياليت لو غيرها كما   يمكن تةوير مهارات التدكير النودي لدى الةالت 
امعات جإذا كان معاموهم ولساتذتهم يدتورون إليها مما يستدعي تدريت المعامين ولعضائ هيئة التدريس بال
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ن ةرف م وغيره من مهارات التدكير العايا عاى ةرق التدريس التي تشجع اكتسات مهارات التدكير النودي
 التالميذ والةالت في مراحل التعايم المختادة.   

إنتاج  دورها فيبو  ،ونضيييييييييف ليضييييييييا ضييييييييرورة إقناع المسييييييييؤولين اإلداريين بأهمية مهارات التدكير النودي
بداع بصييدة عامة إلى جانت لهميتها في عماية توظيف خريجي الجامعات مما يسييهل المعرفة الجديدة واإل

 عماية تبني موررات وبرامد تدريبية خاصة بتةوير هذه المهارات عند الةالت ولعضائ هيئة التدريس.

 خاتمة:
لتدكير لن حول لنماة ا الجعائرمن بينها سييييييييابوة التي لجريت في البادان العربية و معظم الدراسييييييييات ال لود بينت
دون المستوى المةاوت. ونحن نرى لن    يمكن تةوير ودي واإلبداعي ةالت في مهارات التدكير النالمستوى 

التدكير و  يوتةوير الموهبة بصيييييييدة خاصييييييية في الوةن العربي دون تةوير التدكير النود ،التعايم بصيييييييدة عامة
 ؤية ورسالة ولهداف استراتيجية واضحة.اإلبداعي في إةار منظومة تربوية متكاماة ذات ر 

إن كنا قد اسييييييييتعرضيييييييينا في هذه الدراسيييييييية ما تم التوصييييييييل إلي  من خالل بحوث امبريوية حول التدكير النودي 
واإلبداعي في الجعائر وفي بضع البادان العربية، فإننا قد لكدنا ضرورة ا هتمام بالتدكير النودي واإلبداعي في 

الموهبة  إذ لن تكان ذلن بالنسيييييييييبة لاتالميذ لو لاةالت الموهوبين لو غير الموهوبينكل مراحل التعايم سيييييييييوائ 
لم لاودرة عاى المنافسيييييية في لسييييييواق العمل  عند صيييييياحبها ر الموهبة في حد ذاتهايسييييييوائ لتةو وحدها   تكدي 

مية والتدكير قالتي لصبحت لكير تنافسية حيث تتةات مهارات عالية الجودة والمستوى في مجا ت المعرفة الر 
 .والالة ا نجايعية النودي واإلبداعي والتواصل والمعرفة المالية

واإلبيييداعي  عوائق التدكير النويييدي نحيييددمراحيييل التعايم ببالدنيييا، ينبلي لن جميع ولتةوير التدكير النويييدي في 
كير التدمهارات هت و اتةوير المو ل سييييييييييييييعي، والوفق اسييييييييييييييتراتيجيات محددة والعمل عاى إعالتها من جهةبدقة، 

أنماة بو  المواهتا هتمام بتكامل يتحوق فيها  النودي واإلبداعي من جهة لخرى ضييييييييييييييمن اسييييييييييييييتراتيجية تربوية
 ييياة، وغير ذليين من المهييارات التي يتةابهييا النجيياح في الحوالتييأماي التدكير العايييا كييالتدكير النوييدي واإلبييداعي

  .خرىوفي لسواق العمل التنافسية من جهة ل ،بصدة عامة
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وررات دراسيييييية موقد بينت في هذه الورقة إمكانية تعايم وتعام مهارات التدكير النودي سيييييوائ من خالل بيها في 
دورات تدريبية ألعضييييييييييييييائ من خالل توديم لم لاةالت معينة لم من خالل تدريس مورر خاص بهذه المهارات 

 . من ةرف متخصصين في هذا المجال هيئة التدريس ولاةالت

 .من العقل ليس موهبة % 95 بوول ينست  نشتاين:ونختم 

ا إنما في طريقة استعمالمم لم ما يصنع الفارق بين األشخاص ليس في طبيعة العقول التي يمتلكونما،
 ."ألبرت انشتاين"
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 ملخص

 

والصررررررر ة نظرررررررا ملشررررررراركة املرررررررأة العربيرررررررة يف هرررررررق دررررررابر التنميرررررررة، وبررررررروز دورهرررررررا يف العقرررررررود األخرررررر ة برررررررروزا وا رررررر ا خا رررررررة يف درررررررابر ال بيررررررة والتعلررررررريم 
بررررررز وبروزهررررررا يف ا رررررررات السياسررررررا يف بعرررررري اهتمعررررررار العربيررررررة الررررررا مسرررررر ا أو يسررررررم ا تغرررررر  يف األنظمررررررة السياسررررررية القائمررررررة كمررررررا  ابجتماعيررررررةوالشرررررر ون 

ن عليررررر  هرررررو ا رررررال يف ترررررونل والررررريمن ومصرررررر وليبيرررررا وسررررروريا فةنررررر  مرررررن املتوقرررررؤ أن تتبررررروأ املررررررأة العربيرررررة مكانرررررة اجتماعيرررررة وسياسرررررية وم سسرررررية أعلرررررى  رررررا كرررررا
مرررررن البلررررردان العربيرررررة خا رررررة يف هررررررت السرررررلطة بامل سسرررررار ساملنظمرررررارت. وخرررررن نرررررر  أن املنظمرررررار وامل سسرررررار يف القطاعرررررار امل تلفرررررة  الو رررررؤ يف ك ررررر 

 سال بويرررررة والصرررررناعية، اعدميرررررة، واألعمرررررالت تشررررركز ا لقرررررة الوسرررررطى بررررريف م سسرررررة األسررررررة وامل سسرررررار العليرررررا الرررررا ترررررت كم يف مفا رررررز الرررررب د وخا رررررة
الل العليرررررررررا، الوكملانرررررررررار، ا كومرررررررررار، اا...ت، وتعتررررررررروك دررررررررراب فسررررررررري ا لظ رررررررررور القيرررررررررادار يف املسرررررررررتويار ا رميرررررررررة سالتنظيميرررررررررةت السياسرررررررررية من رررررررررا ساهررررررررر

 امل تلفة، كما تعتوك داب يسمح بالتطور وال قية إىل املنا ب القيادية العليا باهتمؤ.

بالسلوت واختاذ القرارار، فقد ارتأينا أن ندرس ابجتاهار السائدة حاليا يف البلدان العربية خو تقبز الذكور واإلناث لتويل  ابجتاهارونظرا برتباط مو وع  
. ولعز ربيةع يف مثانية بلدانمن عدة أسئلة هبدف اجراء دراسة اموكيقية الو فية انطلقت هذه الدراسة وقد  .املرأة منا ب املس ولية والقيادة يف البلدان العربية

 ولح ابجتاهارمن توليد فروض حب ية قابلة للف ص  ا سيعتوك خطوة خو  ياغة نظرية يف دال هذه الدراسة ستمكننا من اإلجابة عن بعي األسئلة، و 
يف البلدان العربية. ومن أهم األسئلة الا انطلقنا من ا ما يلا: ابجتماعاالقيادة والنوع   

 ة خو املرأة يف مراكز القيادة واختاذ القرارار يف البلدان العربية من حيث القبول والرفي والتفضيز؟ ها ابجتاهار السائد -1

 هز هنات تباين يف هذه ابجتاهار يف البلدان العربية أت هنات منطية يف هذه ابجتاهار؟  -2

 هز ختتلف اجتاهار الذكور واإلناث يف هذا اهال؟  -3

 ز السن ومستو  التعليم ونوع امل سسة وحجم ا تأث  يف تباين ابجتاهار؟ هز ملتغ ار أخر  م  -4

بررررريف اليرررررز التبررررراين أن هنرررررات فروقرررررا ذار دبلرررررة احصرررررائية بررررريف البلررررردان العربيرررررة باألسرررررئلة واملتغررررر ار املرررررذكورة أعررررر ه، فقرررررد  املتعلقرررررة باإل رررررافة إىل النترررررائ 
؛  رررررا  علنرررررا نررررررفي كرررررز حمررررراوبر التنمررررري  خرررررو املررررررأة العربيرررررة يف مراكرررررز القيرررررادة وذلرررررك بدبلرررررة احصرررررائية  قويرررررة ابجتررررراهيف املكونرررررار األربعرررررة الرررررا تشررررركز 

 . بصفة عامة أو عن اإلجتاهار يف العامل العريببصفة خا ة والتعميم الا يلجأ إلي ا بعي الباح يف عند ا ديث عن املرأة 
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 مقدمة

كبررررررر  وبتغررررررر ار اجتماعيرررررررة قرررررررد تبررررررردو عميقرررررررة نتيجرررررررة عوامرررررررز متعرررررررددة من رررررررا فشرررررررز معظرررررررم األنظمرررررررة السياسرررررررية مترررررررر اهتمعرررررررار العربيرررررررة حبررررررررات سياسرررررررا  
مررررررال وم سسررررراتا يف تقررررردذ ا لررررررول اجلذريرررررة للمشررررررك ر الرررررا تعاني ررررررا هرررررذه اهتمعررررررار م رررررز البطالررررررة وأزمرررررة السرررررركن واألميرررررة، ويف اقيرررررر  األهرررررداف واآ

 الرؤية ا ضارية، والرسالة واألهداف العملية، واإلدارة الرهيدة يف هذه اهتمعار. الا تصبو إلي ا هذه اهتمعار بسب انعدات

وقرررررد يعرررررز  سررررربب هرررررذا الفشرررررز أيضرررررا إىل  رررررعف السرررررلوت القيرررررادي اإل رررررايب والفعرررررال علرررررى مسرررررتو  الن رررررب السياسرررررية واإلداريرررررة وغ هرررررا، وإىل  رررررعف 
والت رررررررول السياسرررررررا يف اهتمعرررررررار العربيرررررررة حسرررررررب  وابقتصررررررراديةوال قافيرررررررة تماعيرررررررة ابجامل سسرررررررار الرررررررا مرررررررن املفرررررررروض أن تقرررررررود التغررررررر ار والتطرررررررورار 

 ختطي  اس اتيجا وا ح الرؤية والرسالة واألهداف واآليار، وخا ؤ للتقوذ املو وعا وللتص يح عند الضرورة.

والصرررررر ة  ونظرررررررا ملشرررررراركة املرررررررأة العربيررررررة يف هررررررق دررررررابر التنميررررررة، وبررررررروز دورهررررررا يف العقررررررود األخرررررر ة بررررررروزا وا رررررر ا خا ررررررة يف دررررررابر ال بيررررررة والتعلرررررريم
ة كمررررررا بررررررز وبروزهررررررا يف ا رررررررات السياسررررررا يف بعرررررري اهتمعررررررار العربيررررررة الررررررا مسرررررر ا أو يسررررررم ا تغرررررر  يف األنظمررررررة السياسررررررية القائمرررررر ابجتماعيررررررةوالشرررررر ون 

ن عليررررر  هرررررو ا رررررال يف ترررررونل والررررريمن ومصرررررر وليبيرررررا وسررررروريا فةنررررر  مرررررن املتوقرررررؤ أن تتبررررروأ املررررررأة العربيرررررة مكانرررررة اجتماعيرررررة وسياسرررررية وم سسرررررية أعلرررررى  رررررا كرررررا
مل تلفرررررة الو رررررؤ يف ك ررررر  مرررررن البلررررردان العربيرررررة خا رررررة يف هررررررت السرررررلطة بامل سسرررررار ساملنظمرررررارت. وخرررررن نرررررر  أن املنظمرررررار وامل سسرررررار يف القطاعرررررار ا

 سال بويرررررة والصرررررناعية، اعدميرررررة، واألعمرررررالت تشررررركز ا لقرررررة الوسرررررطى بررررريف م سسرررررة األسررررررة وامل سسرررررار العليرررررا الرررررا ترررررت كم يف مفا رررررز الرررررب د وخا رررررة
ظيميرررررررررةت السياسرررررررررية من رررررررررا ساهرررررررررالل العليرررررررررا، الوكملانرررررررررار، ا كومرررررررررار، اا...ت، وتعتررررررررروك دررررررررراب فسررررررررري ا لظ رررررررررور القيرررررررررادار يف املسرررررررررتويار ا رميرررررررررة سالتن

 امل تلفة، كما تعتوك داب يسمح بالتطور وال قية إىل املنا ب القيادية العليا باهتمؤ.

بالسرررررررلوت واختررررررراذ القررررررررارار، فقرررررررد ارتأينرررررررا أن نررررررردرس ابجتاهرررررررار السرررررررائدة حاليرررررررا يف البلررررررردان العربيرررررررة خرررررررو تقبرررررررز  ابجتاهرررررررارونظررررررررا برتبررررررراط مو ررررررروع  
ملسررررررر ولية والقيرررررررادة يف البلررررررردان العربيرررررررة، ومرررررررا يررررررررتب  برررررررذلك مرررررررن قضرررررررايا كمرررررررا سررررررريأ  أدنررررررراه. فمررررررراذا نقصرررررررد الرررررررذكور واإلنررررررراث لترررررررويل املررررررررأة منا رررررررب ا

 بابجتاهار والقيادة يف هذه الدراسة؟

السررررررلوكية املسررررررتقرة سال ابتررررررةت نسرررررربيا. وي حرررررر   وابسررررررتعدادار وابعتقررررررادارت "ابجتاهررررررار" بأعررررررا دموعررررررة مررررررن املشرررررراعر 2008يعرررررررف غرررررررينوك  وبرررررر ن س
ة فررررل البرررراح يف أنرررر  لررررريل مررررن السرررر ز تغيرررر  ابجتاهرررررار بعررررد تشرررركل ا، وأن ابجتاهررررار قرررررد تكررررون ا ابيررررة أو سررررلبية، وأنررررر  مررررن أهررررم ابجتاهررررار السرررررلبين

يف اهتمعررررررار "الت يررررررز"  ررررررد اآخرررررررين؛ ويقصررررررد برررررر  تكرررررروين مشرررررراعر سررررررلبية خررررررو هرررررر ص أو دموعررررررة مررررررن األهرررررر ا  ب لشرررررراء إب ألعررررررم أعضرررررراء يف 
 .(Greenberg & Baron, 2008)لية، نوع اجتماعا، طائفة، اا..ت مجاعة ما سأق

ابجتاهرررررار" يف هرررررذه الدراسرررررة لنعررررر  بررررر  مشررررراعر واعتقرررررادار الرررررذكور واإلنررررراث يف اهتمعرررررار العربيرررررة خرررررو "قبرررررول أو رفررررري املررررررأة "وخرررررن نسرررررتعمز مف ررررروت 
وهبا يف القيرررررادة، وفعاليت رررررا يف اختررررراذ القررررررارار، واقيررررر  أهرررررداف امل سسرررررار، العربيرررررة يف مراكرررررز القيرررررادة، وتفضررررريل ا علرررررى الرجرررررز يف مراكرررررز القيرررررادة، وأسرررررل

 ومعاملت ا للذكور واإلناث وها يف مراكز القيادة". 

العمليررررة الرررررا يقررررروت في رررررا هررررر ص مرررررا للترررررأث  يف بقيرررررة أفرررررراد مجاعرررررة سدموعرررررةت  -كمرررررا اررررردده الباح ررررران املرررررذكوران أعررررر ه-أمررررا مف ررررروت القيرررررادة فيقصرررررد بررررر  
إىل أننرررررا مل نسرررررتعمز مف ررررروت "القيرررررادة" يف ابسرررررتبانة  ابنتبررررراهاقيررررر  أهرررررداف حمرررررددة للجماعرررررة ساهموعرررررةت أو املنظمرررررة سامل سسرررررةت. ونرررررود لفرررررت مرررررن أجرررررز 
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وقرررررد ب يكرررررون. وخرررررن نقرررررول هرررررذا ألننرررررا نريرررررد التمييرررررز  الرررررا وزعناهرررررا جلمرررررؤ البيانرررررار برررررز اسرررررتعملنا مف ررررروت "املسررررر ول"؛ وقرررررد يكرررررون هرررررذا املسررررر ول قياديرررررا  
بينمرررررا بررررريف مف ررررروما "املررررردير" و "القائرررررد" إذ لررررريل كرررررز مررررردير أو مسررررر ول قائررررردا. ومرررررن املعرررررروف أن املررررردير غالبرررررا مرررررا يسرررررتعمز سرررررلطت  اإلداريرررررة سالر يرررررةت 

يسررررررتعمز القائررررررد تررررررأث ه مررررررن خرررررر ل قرررررردرار وم ررررررارار ه صررررررية م ررررررز اجلاذبيررررررة وحسررررررن املعاملررررررة واملعرفررررررة واعرررررروكة وحررررررز املشررررررك ر واإلبررررررداع والررررررذكاء. 
لقرررررول برررررأن يتميرررررز القائرررررد أيضرررررا عرررررن املررررردير يف اهتمرررررات األول بصرررررياغة الرسرررررالة والرؤيرررررة بينمرررررا ي رررررتم ال رررررا  بتنفيرررررذ مرررررا ير ررررر  القائرررررد. وغررررر  عرررررن البيررررران او 

 بعي املديرين يصب ون قادة بعد اكتساب اعوكة واقي  مستويار عليا من النض  الوجدا  والعقلا والرقا السلوكا.      

تارخييررررررا أن "القيرررررادة" وخا رررررة العسرررررركرية من رررررا واإلداريرررررة قررررررد اعتررررروكر "تررررراهرة ذكوريررررررة" مرررررؤ اسرررررت ناءار متيررررررزر بظ رررررور قيرررررادار نسرررررروية يف و رررررا ي حررررر  
اهررررررال العسرررررركري، وا كررررررم السياسررررررا واإلداري م ررررررز بلقرررررريل حاكمررررررة سرررررربأ سالرررررريمنت، وزنوبيررررررا ملكررررررة ترررررردمر ساألردنت، وهررررررجرة الرررررردر سعصررررررر املماليررررررك 

ة نسررررررومر سيف ع ررررررد ابحررررررت ل الفرنسررررررا للجزائرررررررت، وبنررررررازير بوتررررررو سباكسررررررتانت، وغرررررر هن ك رررررر  خا ررررررة يف العصررررررر ا ررررررديث. ولكررررررن مبصرررررررت، وبب فاطمرررررر
ة أدوارا هرررررذا ب يعررررر  أن املررررررأة مل تررررر ثر يف ك ررررر  مرررررن القضرررررايا والقررررررارار املصررررر ية يف تررررراري  اإلنسرررررانية برررررز العكرررررل هرررررو الصررررر يح متامرررررا حيرررررث أدر املررررررأ

 اهابر السياسية والعسكرية واإلدارية ولكن أغلب تأث ها كان من وراء حجاب.  خط ة جدا يف هق

و ماتزال تشارت  قد هاركتوإذا نظرنا إىل القيادة من ناحية امز املس ولية يف اهابر واملستويار امل تلفة ساألسرة، العمز، اإلدارةت، فةننا نر  أن املرأة 
 الرعاية واألمن لألسرة وللمجتمؤ واإلس ات يف تنميت  بأدوار قد تبدو متباينة ولكن ا يف الواقؤ متكاملة.الرجز يف امز املس ولية وتوف  

والصررررررناعا، وارتفرررررراع مسررررررتويار التعلرررررريم عنررررررد املرررررررأة والرجررررررز يف كافررررررة اهتمعررررررار، وبررررررروز قطاعررررررار جديررررررة كررررررةدارة األعمررررررال  ابجتمرررررراعاونظرررررررا للتطررررررور 
ستنظيميررررررةت ك رررررر ة فقررررررد ت رررررررر ا اجررررررة إىل افسرررررراح اهررررررال للمرررررررأة لتشررررررارت يف هررررررق دررررررابر التنميررررررة والتطرررررروير.   واعرررررردمار، وت ررررررور مسررررررتويار إداريررررررة

اريررررررة ورغررررررم مررررررا حققترررررر  املرررررررأة مررررررن ا ررررررازار يف البلرررررردان املتقدمررررررة  ررررررناعيا واقتصرررررراديا فمررررررا تررررررزال هنررررررات عراقيررررررز اررررررول دون و ررررررول املرررررررأة للمسررررررتويار اإلد
العراقيررررررز مررررررا يعرررررررف يف أدبيررررررار علرررررروت اإلدارة وعلررررررم الررررررنفل التنظيمررررررا بظرررررراهرة "السررررررقف الزجرررررراجا".  فمرررررراذا يقصررررررد  والقياديررررررة العليررررررا. ومررررررن أهررررررم هررررررذه

 هبذا املف وت؟

ت "السررررررقف الزجرررررراجا" بأنرررررر  "ا رررررردود سالعوائرررررر ت الررررررا تو ررررررؤ للنسرررررراء ولألقليررررررار لل يلولررررررة دون و ررررررو ن إىل املنا ررررررب العليررررررا يف 2008يعرررررررف ر يررررررو س
ت. وتتجلررررررى أهررررررم هررررررذه العوائرررررر  يف الفررررررروث الكبرررررر ة برررررريف رواتررررررب الررررررذكور واإلنرررررراث يف بعرررررري البلرررررردان الغربيررررررة وعلررررررى 76" س  املنظمررررررار سامل سسررررررارت

ت مرررررر   إىل ت ررررررور عرررررردة دراسررررررار أمريكيررررررة تبرررررريف أن هنررررررات "فجرررررروة" مررررررا برررررريف رواتررررررب 2008رأسرررررر ا الوبيررررررار املت رررررردة األمريكيررررررة حيررررررث أهررررررار ر يررررررو س
 رررررا كررررران يررررردفؤ  %68وترررررائف سالوترررررائف املتسررررراويةت، وأن رواترررررب سأجرررررورت النسررررراء يف ال مانينرررررار كانرررررت حررررروايل سأجرررررورت الرررررذكور واإلنررررراث يف نفرررررل ال

 . تRiggio, 2008س 2000يف سنة  %75، وأعا مل تتجاوز نسبة %72للرجال، وأن هذه النسبة كانت يف التسعينار حوايل 

ويف الواقرررررررؤ، فرررررررةن هرررررررذا التمييرررررررز بررررررريف الرررررررذكور واإلنررررررراث وبررررررريف األقليرررررررار يف الرواترررررررب وال قيرررررررار وغررررررر  ذلرررررررك مرررررررن ا قررررررروث هرررررررو مرررررررن عواقرررررررب "النمطيرررررررة" 
النمطرررررررا" علرررررررى  ابجتررررررراهالسرررررررلبية الرررررررا تشررررررركل ا الن رررررررب وامل سسرررررررار النافرررررررذة يف اهتمرررررررؤ وا كرررررررم. وب يقتصرررررررر " ابجتاهرررررررارو"الت يرررررررز" النرررررررامجيف عرررررررن 

إىل تشررررركيز اعتقرررررادار منطيرررررة خاطئرررررة حرررررول و رررررعية  ابجتررررراهالقا ررررررة لررررردور املررررررأة يف اهتمرررررؤ واألسررررررة يف البلررررردان الغربيرررررة وغ هرررررا برررررز يتعرررررد  هرررررذا النظررررررة 
ومرررررا يصرررررراحب ا مرررررن مشرررررراعر سرررررلبية ومواقررررررف  ابعتقرررررراداراملررررررأة وغ هررررررا مرررررن املوا رررررريؤ الرررررا متررررررل اهتمعرررررار الغربيررررررة وغ هرررررا. وغالبررررررا مرررررا تتشرررررركز هرررررذه 

و كية سررررررلبية جررررررراء أو رررررراع سررررررابقة جتاوزهررررررا الررررررزمن بسرررررربب التغرررررر ار الكبرررررر ة الررررررا حرررررردثت يف اهتمعررررررار العربيررررررة سررررررواء يف دررررررال ال بيررررررة والتعلرررررريم أسررررررلو 
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 يف هرررررذه البلررررردان. وب نعررررر  هبرررررذا أن و رررررعية املررررررأة وحقوق رررررا برررررز واإلنسررررران وحقوقررررر  علرررررى أحسرررررن مرررررا يررررررات وابجتمررررراعاهرررررغز املررررررأة أو ا ررررررات السياسرررررا 
 يف اهتمعررررار العربيرررررة، ولكننرررررا عررررردف إىل التأكيرررررد أنررررر  لررررريل مرررررن الصرررررواب بنررررراء اف ا رررررار واعتقرررررادار خاطئرررررة وتكررررروين مشررررراعر سرررررلبية خرررررو مو ررررروع مرررررا
بنرررررراء علررررررى معلومررررررار غرررررر  مو رررررروعية، أو بنرررررراء علررررررى منطيررررررة يف التفكرررررر  واملشرررررراعر والسررررررلوت جررررررراء تكرررررروين اجتاهررررررار سررررررلبية خررررررو أي مو رررررروع وخا ررررررة 

 الا اتاج لب وث ودراسار علمية إلبراز ا قائ ، واختاذ القرارار.املوا يؤ 

وإن كانرررررررت تشرررررررر ت يف ك رررررررر  مررررررررن -ولتفرررررررادي تكرررررررروين أي اجتاهررررررررار أو مواقررررررررف علرررررررى أسرررررررراس "منطررررررررا"، فةننررررررررا ن كرررررررد أن األو رررررررراع يف البلرررررررردان العربيررررررررة 
ابر بررررررز وحرررررق يف البلررررررد الواحرررررد هنررررررات تبررررراين يف هررررررق القضررررررايا تتميرررررز بررررررالتنوع يف كافررررررة اهررررر -املقومرررررار واعصررررررائص علرررررى املسررررررتو  اهتمعرررررا وال قررررررايف

قررررررد وجرررررردوا يف دراسررررررت م عررررررن األسرررررراليب اإلداريررررررة يف البلرررررردان العربيررررررة تنوعررررررا   2ت2007واألو رررررراع. وكرررررردليز علررررررى هررررررذا، فررررررةن  يررررررث وعشرررررروي وحرررررررب س
بأنررررر  ب ضكرررررن و رررررؤ  رررررورة منطيرررررة ألسرررررلوب القيرررررادة واإلدارة يف البلررررردان العربيرررررة، وتعميم رررررا علرررررى  ابسرررررتنتاجكبررررر ا يف هرررررذه األسررررراليب  رررررا أد  هبرررررم إىل 

دة مجيرررررؤ هررررررذه البلررررردان. و ررررررا انت رررررى إليرررررر  هرررررر بء البررررراح ون أيضررررررا مرررررن خرررررر ل مراجعرررررة الدراسررررررار السررررررابقة املتعلقرررررة باملو رررررروع هرررررو أن الدراسررررررار املوجررررررو 
تقرررررردت إب تصررررررورا جزئيررررررا عررررررن األسرررررراليب اإلداريررررررة والقياديررررررة السررررررائدة يف البلرررررردان العربيررررررة. وبنرررررراء عليرررررر ، فقررررررد حاليررررررا وخا ررررررة املترررررروفرة باللغررررررة اب ليزيررررررة ب 

 استنتجوا بأن  ب يوجد و ف منظم ومنسجم لسلوت القادة يف البلدان العربية.

فيررررررة كالرررررردين ساإلسرررررر تت واللغررررررة سالعربيررررررةت إب أن وقررررررد أهررررررار نفررررررل البرررررراح يف إىل أنرررررر  وبررررررالرغم مررررررن اهرررررر ات البلرررررردان العربيررررررة يف ك رررررر  مررررررن املقومررررررار ال قا
ار. هنرررررررات اخت فرررررررار بررررررريف هرررررررذه البلررررررردان يف التررررررراري ، املعررررررراي  ابجتماعيرررررررة، التقاليرررررررد واألعرررررررراف، الل جرررررررار، األنظمرررررررة السياسرررررررية، واملرررررررذاهب واألقليررررررر

و "القيررررررادة اآسرررررريوية"، فةنرررررر  ب ضكررررررن ا ررررررديث فيرررررر   وأهررررررار نفررررررل البرررررراح يف إىل أنرررررر  يف الوقررررررت الررررررذي ب ضكررررررن ا ررررررديث فيرررررر  عررررررن "القيررررررادة األوروبيررررررة"
 أيضا عن "القيادة العربية".

 وقياسرررررا علرررررى هرررررذا التصرررررور، ضكرررررن التسررررراؤل فيمرررررا إذا يوجرررررد "تصرررررور منطرررررا للقيرررررادة النسررررروية" يف البلررررردان العربيرررررة، ومرررررا مرررررد   ررررر ة هرررررذا التصرررررور، ومرررررا
 مد  انسجام ا مؤ ا قائ  املو وعية؟

حظرررررار امليدانيرررررة ومرررررن بعررررري الدراسرررررار اإلمب يقيرررررة فةنررررر  ضكننرررررا أن نفررررر ض أن أمنررررراط القيرررررادة السرررررائدة يف البلررررردان العربيرررررة هرررررا وانط قرررررا مرررررن بعررررري امل 
اسررررررة انعكرررررراس لل قافررررررة السررررررائدة يف اهتمعررررررار العربيررررررة، وانعكرررررراس ألمنرررررراط املعاملررررررة الوالديررررررة السررررررائدة يف األسررررررر العربيررررررة. ولكررررررن، وجرررررردر مررررررن خرررررر ل در 

اط املعاملرررررررة الوالديرررررررة" يف سررررررربعة بلررررررردان عربيرررررررة اخت فرررررررار جوهريرررررررة يف هرررررررذه األمنررررررراط؛ حيرررررررث وجرررررررد مررررررر   أن الوالررررررردين يف السرررررررعودية عرررررررن "أمنررررررر ةيررررررراموكيق
لب ررررررث ضيلررررررون للتسررررررل  أك ررررررر مررررررن غرررررر هم يف البلرررررردان األخررررررر ، بينمررررررا وجررررررد أن الوالرررررردين ضيلررررررون للتسرررررراهز أك ررررررر يف بقيررررررة البلرررررردان العربيررررررة الررررررا  ل ررررررا ا

. وتبررررريف م رررررز 3ت2006مصرررررر، فلسرررررطيف، السرررررعودية، الررررريمن، لبنررررران، األردن سدويرررررري، عشررررروي، أبرررررو سرررررريؤ، فررررررح، فايرررررد، غرررررزال، خررررران، وهرررررا: اجلزائرررررر، 

                                                           
2 Smith, P.; Achoui, K.; Harb, C. (2007). Unity and Diversity in Arab Managerial Styles. International Journal of    

  Cross-Cultural Management, Vol. 7(3): 275–290. 

 
3 Dwairy, M.; Achoui, M.; Abouserie, R.; Farah, A.; Fayad, M.; Ghazal, I.; Khan, K. H. (2006). Parenting Styles in 

Arab Societies: A First Cross-Regional Research Study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 37: 230-247.  
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ه مرررررن املوا ررررريؤ هرررررذه النترررررائ  أن هنرررررات تباينرررررا يف أمنررررراط املعاملرررررة الوالديرررررة يف األسرررررر العربيرررررة  رررررا  علنرررررا نسرررررتبعد أيرررررة نظررررررة منطيرررررة يف هرررررذا املو ررررروع أو غررررر  
 السلوكيةت وال بوية واإلدارية وغ ها.النفسية س

مرررررن قررررريم. فقرررررد  تتضرررررمن ولكرررررن هرررررذا التبررررراين فيمرررررا بررررريف البلررررردان العربيرررررة يف بعررررري القضرررررايا السرررررلوكية وغ هرررررا ب يعررررر  أعرررررا ب تشررررر ت يف أطرررررر ثقافيرررررة ومرررررا 
والوكوتسرررررررتانتية أن البلرررررردان اإلسررررررر مية أعلرررررررى مرررررررن  بينررررررت مررررررر   دراسرررررررة عامليررررررة مقارنرررررررة بررررررريف القرررررريم لرررررررد  العرررررررائ ر املسرررررررلمة واألرثوذكسررررررية والكاثوليكيرررررررة

 وابنسرررررررررجاتت Integrationس ابنرررررررردماجت، وكررررررررذلك يف قرررررررريم Hierarchyالبلرررررررردان األرثوذكسررررررررية والكاثوليكيررررررررة والوكوتسررررررررتانتية يف قررررررررريم "ا رميررررررررة" س
تصرررررررررف يف املرررررررال وغررررررر ه مرررررررن املمتلكررررررررار حسررررررررب العمرررررررر، امللكيرررررررة، قررررررروة أو حررررررر  ال ابجتماعيرررررررةت. واملقصرررررررود با رميرررررررة، توزيرررررررؤ األدوار Harmonyس

 الزراعية وغ ها...

نفرررررل وتتطلرررررب األدوار ا رميرررررة الرررررا يقررررروت هبرررررا األجرررررداد واآبررررراء واألم رررررار الطاعرررررة واعضررررروع مرررررن األبنررررراء والبنرررررار واألحفررررراد وا فيررررردار. وقرررررد خلصرررررت 
تررررر ثر أك رررررر مرررررن أيرررررة عوامرررررز سمتغررررر ارت أخرررررر  يف الع قرررررار األسررررررية، ويلرررررا هرررررذه العوامرررررز اجلانرررررب  ابقتصرررررادية - ابجتماعيرررررةالدراسرررررة إىل أن العوامرررررز 

والبلرررررردان اإلسرررررر مية لرررررردي ا توجرررررر  أسررررررري سعررررررائلات أقررررررو  مررررررن البلرررررردان الكاثوليكيررررررة  األرثوذكسرررررريةالرررررردي  حيررررررث وجرررررردر الدراسررررررة أن البلرررررردان املسرررررري ية 
املدرجرررررررة يف الب رررررررث تقرررررررؤ  رررررررمن دموعرررررررة البلررررررردان األقرررررررز غررررررر  يف العرررررررامل بينمرررررررا يقرررررررؤ بعضررررررر ا يف  والوكوتسرررررررتانتية علمرررررررا برررررررأن بعررررررري البلررررررردان اإلسررررررر مية

ر اهموعررررررة املتوسررررررطة يف الغرررررر . ووجرررررردر نفررررررل الدراسررررررة أن اآبرررررراء واألم ررررررار سالوالرررررردينت املسررررررلميف قررررررد حصررررررلوا علررررررى أعلررررررى نتيجررررررة سدرجررررررةت يف األدوا
كاثوليرررررررك علرررررررى التررررررروايل. ووجرررررررد أيضرررررررا أن الوالررررررردين املسرررررررلميف يررررررر دون دورا أكررررررروك يف اجلانرررررررب العاطفيرررررررة، يلررررررري م يف ذلرررررررك األرثررررررروذكل والوكوتسرررررررتانت وال

،   2006املررررررررايل ساألدوار املاليررررررررةت مقارنررررررررة بالوالرررررررردين األرثرررررررروذكل والوكوتسررررررررتانت والكاثوليررررررررك حسررررررررب ال تيررررررررب السرررررررراب  أيضررررررررا.سغورغاس و خرررررررررون، 
ملسرررررررتو  الفرررررررردي، األسرررررررري، التنظيمرررررررا سامل سسرررررررات واهتمعرررررررا خا رررررررة يف السرررررررلوت . وب خيفرررررررى مرررررررا  رررررررذه القررررررريم مرررررررن ترررررررأث  يف السرررررررلوت علرررررررى ا4ت222

قررررررررارار املتعلررررررر  بررررررراألدوار الرررررررا تنررررررراط بررررررراألفراد واجلماعرررررررار يف املسرررررررتويار املرررررررذكورة، ومرررررررا يررررررررتب  هبرررررررذه األدوار واملسرررررررتويار مرررررررن القررررررردرة علرررررررى اختررررررراذ ال
 وتنفيذها.

؛ فةننرررررا  رررررد الدراسرررررار والب ررررروث الرررررا أجريرررررت سرررررواء يف البلررررردان الغربيرررررة أت يف البلررررردان العربيرررررة مررررراعاابجتوإذا ركزنرررررا علرررررى الع قرررررة بررررريف القيرررررادة والنررررروع 
قررررررد تضرررررراربت نتائج ررررررا؛ وذلررررررك بسرررررربب اخررررررت ف املراحررررررز التارخييررررررة الررررررا أجريررررررت في ررررررا هررررررذه الدراسررررررار أو بسرررررربب اعلفيررررررة النظريررررررة الررررررا اعتمرررررردر يف 

ساملسررررررررتو  الفرررررررردي، اجلمرررررررراعا، التنظيمرررررررا، اهتمعررررررررات أو بعررررررردد املتغرررررررر ار سالعوامرررررررزت الررررررررا دراسرررررررة الظرررررررراهرة أو بسررررررربب املسررررررررتو  الرررررررذي درسررررررررت فيررررررر  
 .ابعتبارأخذر بعيف 

 

 

                                                           
4 Georgas, J.; Berry, W. J.; De Vijver, F. J. R.; Kagitcibasi, C.; Poortinga, Y. H. (2006). Families across Cultures: A 

30-Nation Psychological Study. Cambridge University Press, UK. 
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 في البلدان الغربية: االجتماعيالقيادة والنوع 

دراسررررررة ذار ع قررررررة برررررراملرأة  32الررررررذي قررررررات مبراجعررررررة  5ت1979مررررررن أهررررررم الدراسررررررار القدضررررررة نوعررررررا مررررررا الررررررا رجعنررررررا إلي ررررررا هبررررررذا الصرررررردد دراسررررررة بررررررراون س
يرررررة". والقيرررررادة. وقرررررد تناولرررررت هرررررذه الدراسرررررار املو ررررروع انط قرررررا مرررررن نظريرررررار يتلفرررررة م رررررز "نظريرررررة السرررررمار" و"نظريرررررة الرررررنم  القيرررررادي" و"النظريرررررة املوقف

الررررررذي ي كررررررد أن النسرررررراء ب ضلكررررررن الصررررررفار وقررررررد خلررررررص بررررررراون أن الدراسررررررار الررررررا انطلقررررررت مررررررن "نظريررررررة السررررررمار" قررررررد دعمررررررت ابجترررررراه التقليرررررردي 
ا خيررررررص والسرررررمار الرررررا تررررر هل ن للقيررررررادة. ولكرررررن، هنرررررات انقسرررررات وتبرررررراين يف نترررررائ  النظرررررريتيف األخرررررررييف سنظريرررررة الرررررنم  القيرررررادي والنظريررررررة املوقفيرررررةت فيمررررر

 مد  كفاءة املرأة يف املراكز القيادية.   

مبراجعررررررة الب رررررروث والدراسررررررار الررررررا قارنررررررت برررررريف أمنرررررراط القيررررررادة لررررررد   6ت1990ون سويف دراسررررررة أخررررررر  أحرررررردث مررررررن السررررررابقة، قامررررررت إيغلررررررا وجونسرررررر
بالع قرررررار اإلنسررررانية سبالنسررررربة ل نررررراثت،  ابهتمررررراتالررررذكور واإلنررررراث، وتبرررريف مرررررن عمليرررررة املراجعررررة أنررررر  ب توجرررررد فررررروث بررررريف الررررذكور واإلنررررراث فيمرررررا خيررررص 

ا أيضررررررا يف نفرررررل املراجعررررررة  أن اإلنرررررراث ضلررررررن بسرررررتعمال القيررررررادة "الدضقراطيررررررة" أك ررررررر مررررررن بة رررررراز العمررررررز سامل رررررراتت سبالنسررررربة للررررررذكورت. ووجرررررردت وابهتمرررررات
 ت.األوتوقراطاالذكور الذين ضيلون أك ر من اإلناث بستعمال األسلوب الدكتاتوري س

القيرررررادة امل تلفرررررة واسرررررتنتجا أن ، قامرررررت ايغلرررررا وكررررراريل مبراجعرررررة الدراسرررررار الرررررا أجريرررررت يف الوبيرررررار املت ررررردة األمريكيرررررة حرررررول أمنررررراط 2003ويف سرررررنة 
اإلنررررررراث يتفررررررروقن قلررررررري  عرررررررن الرررررررذكور يف بعررررررري السرررررررمار القياديرررررررة. وأكررررررردر الباح تررررررران أن النسررررررراء يرررررررواج ن يف الوبيرررررررار املت ررررررردة األمريكيرررررررة حرررررررواجز 

لنسررررراء للمراكرررررز القياديرررررة أو بسررررربب التمييرررررز  ررررردهن وخا رررررة يف البيئرررررار الذكوريرررررة أو تلرررررك الرررررا يقررررروت في رررررا الرررررذكور بعمليرررررة التقررررروذ يف عمليرررررة توتيرررررف ا
أن هرررررذا التمييرررررز  الباح ترررررانبعمليرررررة تقررررروذ أدائ رررررن الررررروتيفا  رررررا يعررررروث تطرررررور مسرررررارهن امل ررررر  وارررررول دون تررررررقيت ن للمراكرررررز القياديرررررة العليرررررا. وقرررررد ذكررررررر 

ر "األنوثرررررررة" و اترررررررا ينطلررررررر  مرررررررن اف ا رررررررار أن املنا رررررررب القياديرررررررة تتطلرررررررب  رررررررار وخصرررررررائص ه صرررررررية "منطيرررررررة" ب توجرررررررد عنرررررررد النسررررررراء؛ وأن  رررررررفا
ار وخصائصرررررر ا تبتعررررررد عررررررن  ررررررفار "الرجولررررررة" الررررررا تتسررررررم بررررررا زت واجلررررررزت واإلجرائيررررررة. ورغررررررم هررررررذا التمييررررررز، فررررررةن الباح ترررررران أكرررررردتا يف األخرررررر  أن األدو 

يف الوبيرررررار املت ررررردة  القياديرررررة تعررررررف تغررررر ا يف ك ررررر  مرررررن امل سسرررررار بسررررربب عررررردة عوامرررررز مرررررن بين رررررا الفضرررررائح املاليرررررة الرررررا عرفت رررررا ك ررررر  مرررررن امل سسرررررار
يف الوبيررررررار املت رررررردة وإن كرررررران هررررررذا  ابجتماعيررررررةاألمريكيررررررة والررررررا أدر إىل إفرررررر س بعضرررررر ا. ومررررررن برررررريف هررررررذه العوامررررررز أيضررررررا التغرررررر  ا ا ررررررز يف البينررررررة 

ألدوار القياديرررررة. وعليررررر ، فرررررةن وا ابجتماعيرررررةلل قافرررررة مبرررررا فيررررر  عمليرررررار التنمررررري  لرررررألدوار  اإليرررررديولوجاالتغررررر  أسررررررع مرررررن التغررررر  الرررررذي اررررردث يف اجلانرررررب 
 عملية تغ  األدوار القيادية يف امل سسار األمريكية  قد هيأ بيئة م ئمة أك ر لتقبز القدرار اإلدارية للمرأة.     

 وأروباواجلنوبية  دراسة أجريت بأمريكا الشمالية 360مبراجعة  7ت2012ومل تتوقف الب وث والدراسار عند هذا ا د بز قات  كز من زينغر وفولكمان س
قائدا يشتغلون يف أك ر امل سسار ا كومية واعا ة  احا يف الوبيار املت دة  7280دراسة مس ية اهتملت على  جراءةبواحملي  ا ندي، كما قاما 

                                                           
5 Brown, M. S. (1979). Male versus Female Leaders: A Comparison of empirical Studies. Sex Roles, vol. 5, n 5, 

595-611. 
6 Eagly, A. H.; Johson, B. T. (1990). Gender and Leadership Style: A Meta-Analysis. Psychological Bulletin, vol. 

108, n2, 233-256.  
7 Zenger Folkman: Women score higher in majority of leadership competencies. (2012, Mar 15). Business Wire. 

Retrieved from http://search.proquest.com/docview/928084680?accountid=145454 
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، %78من دمز القادة ذكور؛ وأن نسبة الذكور يف املراكز القيادية األعلى ها  %64األمريكية ويف املناط  املذكورة. وقد تبيف من هذه الدراسة املس ية أن 
 . %60، بينما نسبت م يف املستو  األدىن من ذلك %67ونسبت م يف املستو  الذي يلي  

كفاءة   16ا ها أن املرأة يف مراكز القيادة تتفوث يف دمز الكفاءار الضرورية للقيادة الفعالة علما بأن الباح يف قد حصرا ومن النتائ  ا امة الا انت يا إلي 
رأة امل بالتعلم م ز تطوير اآخرين وبناء الع قار اإلنسانية وتطوير الذار. وقد حصلت املتعلقةسقدرةت يف هذا اهال. وقد تفوقت املرأة خا ة يف الكفاءار 

 يف هذه الدراسة املس ية الا تناولت فعالية كز من الرجال والنساء يف مراكز القيادة تقوضا أعلى  ا حصز علي  الذكور يف اهمز. 

عاليت ا حيث فبعد مراجعت  همز الدراسار الغربية املتعلقة باعصائص املرتبطة بالقيادة و  8ت2013ولكن هذه النتائ  ب تتماهى مؤ ما خلص إلي  يوكز س
، بأعم أه ا  يتصفون خبصائص و فار معينة م ز: ال قة بالنفل، إ از امل ات، املنافسة، املو وعية -ولزمن طويز-أهار إىل أن  كان ينظر للقادة األكفاء 

لة" وخا ة يف امل سسار ا دي ة تتطلب ت مل يغفز عن التأكيد بأن "القيادة الفعا2013ا زت واجلزت؛ وأن هذه الصفار كل ا  فار ذكورية. ولكن يوكز س
 أيضا م ارار قوية يف الع قار اإلنسانية وأمناطا سلوكية قيادية كانت تعتوك تقليديا من  فار األنوثة م ز: الدعم والتطوير والتمكيف.

ال بسبب السقف وخا ة يف دايل السياسة وإدارة األعموبغي النظر عن كون املرأة حق يف اهتمعار الغربية ب اتز كقاعدة عامة املنا ب القيادية العليا 
ت، ومن خ ل مراجعت  للدراسار السابقة الا 2013رتب  ب  من اجتاهار سلبية قد تكون موكرة أو غ  موكرة علميا، فةن يوكز سيالزجاجا املذكور أع ه وما 

قد خلص أيضا إىل نتيجة هامة جدا مفادها أن معظم "املنا ب  ابجتماعاالنوع أجريت بالوبيار املت دة األمريكية حول "فعالية القيادة" وع قت ا ب
بفعالية القيادة يف  ب يصلح أن يكون عام  للتنب  ابجتماعاالقيادية" تتطلب كز أنواع الصفار وامل ارار املذكورة أع ه. وبالتايل؛ فةن متغ  سعامزت النوع 

 ت. 360هذه املنا ب س  

القائمة على "التنمي " بتزال سائدة يف ك   من ال قافار حيث تتغذ  هذه ابجتاهار بقيم واعتقادار وعادار وتقاليد معينة، كما أن  ابجتاهارولكن 
ح  جذريا إذ قد  دون مراعاة التباين ال قايف والتارخيا بيف اهتمعار ب از مشكلة التنمي  تقليد اهتمعار الغربية من طرف بعي اهتمعار العربية وغ ها

رأة؛ وذلك باتام ا م   ي دي األمر تاهريا إىل حمارية التنمي  والتقليز من  تاهريا، ولكن  قد ي دي يف املقابز، إىل تكوين وتكون اجتاهار سلبية أخر  خو امل
 يا انط قا من حماربة التمييز  دها.بأعا مل اصز على املنا ب القيادية العليا نتيجة كفاءتا وم اراتا بز بسبب التمكيف  ا سياس

عليم والتطوير ويف ال قية هق اهابر وخا ة يف الت يفوللقضاء على هذه ا لقة املفرغة، ينبغا إفساح اهال لتكاف  الفر  بيف اجلنسيف سالذكور واإلناثت 
ابر  ار القيادة وقدراتا وم اراتا وحول "فعالية القيادة" يف اه على أن يصاحب ذلك اجراء حبوث مو وعية حول ابجتماعادون متييز على أساس النوع 

 تلفة. وبهك، أن ملامل تلفة، واجراء دراسار مقارنة بيف اجلنسيف مؤ  ب  متغ  الفروث الفردية يف البيئار وامل سسار واملستويار التنظيمية واهتمعية ا
وقد تبدو متباينة إب أعا يف الواقؤ متكاملة؛ إذ ي ح  أن هنات منا ب قيادية تتطلب  فار أقرب ما "املنا ب القيادية" تتطلب  فار وم ارار متعددة 

لسمار اتكون إىل  فار "األنوثة" بينما هنات منا ب قيادية أخر  تتطلب  ار أقرب ما تكون إىل  فار "الذكورة". ويف الواقؤ، فةن هذه الصفار و 
ذكور أنفس م بنسب متفاوتة؛ أي أن الذكور أنفس م يتفاوتون يف هذه السمار وامل ارار، وأن فعاليت ا ترتب  مبتغ ار وعوامز وامل ارار موجودة وموزعة بيف ال

 "  كما هو األمر متاما عند اإلناث.ابجتماعاأخر  غ  عامز "النوع 

                                                           
 
8 Yukl, G. (2013). Leadership in Organizations, Eight Edition. Pearson Education, New York.  
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 في البلدان العربية: االجتماعيالقيادة والنوع 

هرررررردفت ت. وقررررررد 1993مررررررن برررررريف أهررررررم الدراسررررررار الررررررا تناولررررررت الفررررررروث برررررريف الررررررذكور واإلنرررررراث يف اعصررررررائص النفسررررررية للقيررررررادة اإلداريررررررة دراسررررررة تركررررررا س
هرررررررذه الدراسرررررررة الرررررررا أجريرررررررت يف الكويرررررررت إىل التعررررررررف علرررررررى الفرررررررروث يف بعررررررري اعصرررررررائص النفسرررررررية امل مرررررررة املرتبطرررررررة بامل رررررررات القياديرررررررة لرررررررد  املرررررررديرين 

 الذين يعملون يف القطاعيف: ا كوما واألهلا يف دولة الكويت. واملديرار 

، املسررررر وليةومرررررن أهرررررم نترررررائ  هرررررذه الدراسرررررة الكشرررررف عرررررن عررررردت وجرررررود فرررررروث جوهريرررررة بررررريف املرررررديرار واملرررررديرين يف اعصرررررائص التاليرررررة: السررررريطرة، وامرررررز 
املرررررديرين الرررررذكور حيرررررث وجرررررد أعرررررم أك رررررر اهتمامرررررا  بالع قرررررار و رررررب  الرررررنفل، وو ررررروح الررررردور. بينمرررررا كررررران هنرررررات اخرررررت ف يف أسرررررلوب القيرررررادة لصرررررا  

الش صررررررية وأقررررررز اهتمامرررررررا  بالعمررررررز، بينمررررررا كانرررررررت املررررررديرار أك ررررررر اهتمامرررررررا  بالعمررررررز وأقررررررز اهتمامرررررررا  بالع قررررررار الش صررررررية مرررررررن املررررررديرين. ولعررررررز هرررررررذه 
ت رررر  نوعررررا مررررن ابسررررتغراب والتسرررراؤل عررررن مررررد   رررر ة هررررذه  النتررررائ  وخا ررررة املتعلقررررة بكررررون املررررديرار أقررررز اهتمامررررا بالع قررررار الش صررررية مررررن املررررديرين

 النتائ ، وعن امكانية تعميم ا.

ة املت ررررردة ويف دراسرررررة مقارنرررررة باللغرررررة اب ليزيرررررة حرررررول اجتاهرررررار النسررررراء العربيرررررار خرررررو "سرررررلطة القيرررررادة" يف ث ثرررررة بلررررردان عربيرررررة سعمررررران، اإلمرررررارار العربيررررر
مشررررر كة تتعلررررر  بسرررررلطة القيرررررادة يف بلررررردان اعلررررري  سعمررررران واإلمرررررارارت بينمرررررا متيرررررز لبنررررران  ت قيمرررررا  2005ولبنرررررانت، وجرررررد البررررراح ون نيرررررز، فينلرررررا وتانسرررررا س

ىل باخنفررررررراض نسرررررررس يف مسرررررررتويار السرررررررلطة "التقليديرررررررة"، وارتفررررررراع كبررررررر  يف مسرررررررتويار السرررررررلطة "اجلاذبيرررررررة أو الكاريزمرررررررات. وقرررررررد أهرررررررار هررررررر بء البررررررراح ون إ
بسرررررررلطة القيرررررررادة علرررررررى املسرررررررتو  اإلقليمرررررررا يف العرررررررامل العرررررررريب إب أع رررررررم نب ررررررروا إىل حررررررردود الدراسرررررررة الرررررررا يف القررررررريم املتعلقرررررررة  وابخرررررررت فنقررررررراط التشررررررراب  

أجروهرررررا حيرررررث تتعلررررر  هرررررذه الدراسرررررة ب  ثرررررة بلررررردان عربيرررررة فقررررر   رررررا  علنرررررا نتسررررراءل عرررررن مرررررد  امكانيرررررة تعمررررريم نترررررائ  هرررررذه الدراسرررررة علرررررى كرررررز البلررررردان 
 ائ  ا امة الا تو ز إلي ا هذا الب ث.العربية وخا ة اعليجية من ا؛ وذلك رغم النت

ت سباللغرررررررة اب ليزيرررررررةت أن النسررررررراء يف املراكرررررررز القياديرررررررة يتمرررررررتعن بدافعيرررررررة وطمررررررروح عرررررررالييف. ومرررررررن جوانرررررررب قصرررررررور 2007ويف عمررررررران، وجررررررردر اللمكرررررررا س
 هذه الدراسة الرائدة اقتصارها على مقابلة عشر نساء ناج ار يشغلن مراكز قيادية يف سلطنة عمان.

أن نرررررروع اجلررررررنل لرررررر  تررررررأث  كبرررررر  علررررررى الررررررنم  القيررررررادي املمررررررارس يف البيئررررررة اجلامعيررررررة حيررررررث وجرررررردر فروقررررررا  ت2007السررررررعودية، وجرررررردر املنقررررررا  سويف 
ذار دبلررررررررة إحصررررررررائية برررررررريف الررررررررذكور واإلنرررررررراث يف  ارسررررررررت م لنمطررررررررا القيررررررررادة فرررررررروث اجلماعررررررررة والقيررررررررادة مررررررررؤ اجلماعررررررررة؛ أي أن الغالبيررررررررة العظمررررررررى مررررررررن 

ات األكادضيرررررررةت ضارسرررررررون منررررررر  القيرررررررادة مرررررررؤ اجلماعرررررررة. وأن اإلنررررررراث سوكررررررري ر األقسرررررررات األكادضيرررررررةت ضارسرررررررن منطرررررررا القيرررررررادة فررررررروث الذكورسرؤسررررررراء األقسررررررر
ا اجلماعرررررة والقيرررررادة مرررررؤ اجلماعرررررة. ولكرررررن نسررررربة اإلنررررراث الررررر   ضارسرررررن منررررر  القيرررررادة فررررروث اجلماعرررررة كانرررررت أكررررروك مرررررن نسررررربة الرررررذكور الرررررذين ضارسرررررون هرررررذ

اح رررررة املف ررررروميف برررررأن املقصرررررود بالقيرررررادة فررررروث القيرررررادة هرررررو الرررررت كم والسررررريطرة ابجتماعيرررررة، بينمرررررا املقصرررررود بالقيرررررادة مرررررؤ اجلماعرررررة الرررررنم . وقرررررد عرفرررررت الب
. ومل جترررررررد الباح ررررررة أيرررررررة فرررررررروث ذار دبلررررررة إحصرررررررائية برررررريف منررررررر  قيرررررررادة الررررررذكور واإلنررررررراث ت عررررررز  بخرررررررت ف الت صرررررررص أو ابجتمرررررراعاالتعرررررراون واإلنتررررررراج 
 و سنوار اعوكة يف اجلامعة. الرتبة األكادضية أ

إىل وجررررررود تررررررأث  لنرررررروع اجلررررررنل علررررررى منرررررر  القيررررررادة إل أعررررررا أكرررررردر أن هررررررذا التررررررأث  غرررررر  م حرررررر  يف الدراسررررررار الررررررا أجريررررررت  ةح ررررررالباوقررررررد خلصررررررت 
 ملمارسرررررة القيرررررادة "فررررروث اجلماعرررررة" بالبلررررردان العربيرررررة، وتعرررررزو ذلرررررك إىل قلرررررة الدراسرررررار امليدانيرررررة يف هرررررذا اهرررررال. أمرررررا الرررررذكور يف البيئرررررة الغربيرررررة فرررررأك ر مررررري 
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عررررراب علرررررى هرررررذه الدراسرررررة  رررررغر العينرررررة املسرررررتعملة والرررررا مجعرررررت ت. و رررررا ي  2007ارسرررررة القيرررررادة مرررررؤ "اجلماعرررررة" ساملنقرررررا ، مبينمرررررا اإلنررررراث أك رررررر مررررري  مل
 من جامعة واحدة بالرياض. 

ختتلررررررف  وجررررررد أن اجتاهررررررار الطرررررر ب خررررررو املرررررررأة العاملررررررة بت يف مصررررررر دراسررررررة عررررررن اجتاهررررررار الطرررررر ب خررررررو املرررررررأة العاملررررررة، و 2003وأجررررررر  مصررررررطفى س
 عن اجتاهار األجيال السابقة، كما وجد فروقا جوهرية يف إدرات الط ب والطالبار ألدوار املرأة وإس ام ا يف اهتمؤ.  

والوتيفيررررررة،  وابجتماعيررررررةال بويررررررة وبحرررررر  نفررررررل الباحررررررث أنرررررر  يف الوقررررررت الررررررذي ترغررررررب فيرررررر  النسرررررراء العربيررررررار يف قبررررررول مسرررررر وليار أك ررررررر يف اهررررررابر 
فرررررررةن الرجرررررررال العررررررررب ب يرغبرررررررون يف مشررررررراركت ن هرررررررذه املسررررررر وليار. ويف الواقرررررررؤ، ورغرررررررم  ررررررر ة هرررررررذه امل حظرررررررة إب أنررررررر  ب ضكرررررررن تعميم رررررررا علرررررررى مجيرررررررؤ 

 الرجال يف مواقؤ املس ولية واختاذ القرار، وإىل أن هنات تباينا يف هذا املو وع بيف البلدان العربية.

يف اإلمرررررارار العربيرررررة املت ررررردة حرررررول اجتاهرررررار الطررررر ب اإلمررررراراتييف خرررررو املررررررأة يف املراكرررررز اإلداريرررررة  2005نفرررررل الباحرررررث يف دراسرررررة أجراهرررررا سرررررنة ووجرررررد 
ضررررررا جررررررد أيالقياديررررررة، أن للطرررررر ب اإلمرررررراراتييف اجتاهررررررار خررررررو املرررررررأة يف املراكررررررز اإلداريررررررة القياديررررررة  يتلفررررررة جرررررردا عررررررن اجتاهررررررار األجيررررررال السررررررابقة، كمررررررا و 

اخت فررررررررررار جوهريررررررررررة يف إدرات الررررررررررذكور واإلنرررررررررراث ألدوار النسرررررررررراء يف اهتمررررررررررؤ ومشرررررررررراركت ن فيرررررررررر . وخلررررررررررص الباحررررررررررث أيضررررررررررا أن "العصرررررررررررنة" قررررررررررد تزيررررررررررز 
 ابجتاهار "الذكورية" خو النساء يف املراكز القيادية يف العامل العريب.

 ب السررررررعودييف خررررررو النسرررررراء العررررررام ر يف السررررررعودية، فوجرررررردا أن ت دارسررررررة حررررررول اجتاهررررررار الطرررررر2010ويف السررررررعودية أيضررررررا، أجررررررر  األمرررررريف وعمرررررر  س
األقرررررز الطرررر ب السررررعودييف قررررد أبررررردوا اجتاهررررار تقليديررررة جرررردا خرررررو النسرررراء العررررام ر، كمررررا وجررررردا أن الشرررربان السررررعودييف غرررر  املترررررزوجيف وغرررر  العررررامليف و 

ة بالشررررربان املترررررزوجيف والعرررررامليف واألقرررررز تعلمرررررا. وقرررررد خلرررررص الباح ررررران إىل سرررررنا واملتعلمررررريف املرررررون اجتاهرررررار أقرررررز "تقليديرررررة" خرررررو النسررررراء العرررررام ر مقارنررررر
 أن السن أهم متغ  يف التنب  باجتاهار الذكور خو النساء العام ر بالسعودية. 

مرررررررؤ  وينبغررررررا أن نشررررررر  أيضرررررررا إىل حررررررردوث تغررررررر ار يف هررررررذا املو ررررررروع يف بعررررررري البلررررررردان العربيرررررررة علرررررررى مسررررررتو  ابجتاهرررررررار واملواقرررررررف والسرررررررلوت خا رررررررة
يرررررزال اررررردث يف بعررررري البلررررردان العربيرررررة، ومرررررؤ ارتفررررراع مسرررررتو  التعلررررريم لرررررد  اإلنررررراث، وحصرررررو ن علرررررى  والسياسرررررا الرررررذي حررررردث ومرررررا ابجتمررررراعاا ررررررات 

فرررررررر  عمرررررررز ك ررررررر ة خا رررررررة يف قطاعرررررررار ال بيرررررررة والتعلررررررريم والصررررررر ة واعررررررردمار. ونضررررررريف إىل هرررررررذا أن مو ررررررروع القيرررررررادة سرررررررواء كررررررران يتعلررررررر  بررررررراملرأة أت 
واء ارررررردثنا فيرررررر  عررررررن التمكرررررريف أو الررررررتمكن؛ وسررررررواء درسررررررناه مررررررن حيررررررث أمنرررررراط القيررررررادة املمارسررررررة أت مررررررن حيررررررث اجتاهررررررار يتلررررررف الشرررررررائح بالرجررررررز، وسرررررر
والفئرررررررار فةنررررررر  ب ينفصرررررررز عرررررررن قضرررررررايا اجتماعيرررررررة وسياسرررررررية ك ررررررر ة تتعلررررررر  بنظرررررررات ا كرررررررم السياسرررررررا السرررررررائد يف بلرررررررد مرررررررا وهبيكلرررررررة اهتمرررررررؤ  ابجتماعيرررررررة

 امل ثرة.  وابقتصادية ابجتماعيةار واألسرة وباقا امل سس

ساجلنرررررردرت وترررررأث ه يف السررررررلوت القيررررررادي لررررريل إب أحررررررد العوامرررررز الررررررا ينبغررررررا أن تررررردرس بعنايررررررة وبنظرررررررة  ابجتمررررراعاوعليررررر ، فررررررةن عامرررررز اجلررررررنل أو النرررررروع 
حجرررررم امل سسرررررة ونررررروع نشررررراط ا، كمرررررا أنررررر  ب تكامليررررة مرررررؤ بررررراقا العوامرررررز الش صرررررية والدضغرافيرررررة الرررررا ذكررررررر كمسرررررتو  التعلررررريم والسرررررن وسرررررنوار اعررررروكة و 

 ينبغا أن يغفز املستو  الذي يدرس في  السلوت القيادي سواء كان ذلك على املستو  الفردي أت التنظيما أت اهتمعا.  
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األدوار ت متررررررت مناقشررررررة 2012ويف كترررررراب عررررررن "تطررررررور القيررررررادة يف الشرررررررث األوسرررررر " مررررررن تررررررأليف عرررررردة برررررراح يف واريررررررر كررررررز مررررررن ميتكررررررالف وميمررررررو  س
للمررررررررأة، وإىل  ابجتماعيرررررررةيف البلررررررردان العربيرررررررة قرررررررد أد  إىل تطرررررررور ا ويرررررررة  وابقتصررررررراديةالقياديرررررررة للمررررررررأة العربيرررررررة، وأهررررررر  إىل أن تغررررررر  الررررررروكام  السياسرررررررية 

 زيادة مشاركت ا يف عامل إدارة األعمال. 

 رررررررة يف الب ررررررررين والكويرررررررت وعمررررررران وقطرررررررر واإلمرررررررارار وترررررررونل ويف الواقرررررررؤ، فرررررررةن هرررررررذا التغررررررر  والتطرررررررور ي حظررررررران بو ررررررروح يف عررررررردة بلررررررردان عربيرررررررة وخا
واجلزائررررررررر. ولعررررررررز مررررررررن أهررررررررم عوامررررررررز هررررررررذا التطررررررررور، ارتفرررررررراع مسررررررررتو  التعلرررررررريم عنررررررررد املرررررررررأة العربيررررررررة ومنافسررررررررت ا للررررررررذكور يف كافررررررررة املسررررررررتويار ويف معظررررررررم 

 وخا ة النظرية من ا. ابختصا ارابختصا ار، وتفوق ا علي م يف بعي 

ر ا ررررررررادث يف مسررررررررتو  تعلرررررررريم املرررررررررأة العربيررررررررة، فررررررررةن هنررررررررات عوامررررررررز قررررررررد أسرررررررر مت وتسرررررررر م يف تطررررررررور املرررررررررأة و ررررررررعودها يف السررررررررلم وباإل ررررررررافة إىل التطررررررررو 
واملواقرررررررف خرررررررو دور املررررررررأة يف اهتمرررررررؤ وإسررررررر ام ا يف  وابجتاهررررررراررغرررررررم كرررررررز العوائررررررر  املوجرررررررودة. ومرررررررن أهرررررررم هرررررررذه العوامرررررررز التغررررررر  يف القررررررريم  ابجتمررررررراعا

 اب للعمز يف هق اهابر، وتبوئ ا لبعي املنا ب القيادية يف املستويار الوسطى والعليا.التنمية  ا فتح  ا األبو 

ولدراسرررررة مو ررررروع ابجتاهرررررار مبو ررررروعية، فقرررررد قمنرررررا بدراسرررررة اجتاهرررررار كرررررز مررررررن الرررررذكور واإلنررررراث يف عررررردة بلررررردان عربيرررررة خرررررو السرررررلوت القيرررررادي للمرررررررأة 
 يت ا.العربية، ومد  كفاءتا يف املنا ب القيادية وفعال

ية  رررررا وتنررررردرج دراسرررررتنا هرررررذه يف إطرررررار دراسرررررة ابجتاهرررررار السرررررائدة خرررررو املررررررأة يف مراكرررررز القيرررررادة واختررررراذ القررررررار؛ وذلرررررك مرررررن خررررر ل دراسرررررة اموكيقيرررررة و رررررف
ومسرررررتو  هررررررت  ابجتمررررراعاالسرررررائدة خرررررو املررررررأة يف مراكرررررز القررررررارار وربط رررررا بررررربعي املتغررررر ار الدضغرافيرررررة كرررررالتعليم والنررررروع  ابجتاهرررررارسيسررررر م يف معرفرررررة 

ويف السررررررلطة وحجررررررم امل سسررررررة. ولعررررررز هررررررذه املعرفررررررة ستسرررررر م يف عمليررررررة و ررررررؤ برررررررام  توعويررررررة لبنرررررراء ابجتاهررررررار اب ابيررررررة خررررررو املرررررررأة يف مراكررررررز القيررررررادة، 
 تطوير الفكر والسلوت القيادي يف امل سسار العربية.

وامل حظار امليدانية، فةننا نتساءل فيما إذا كانت "القيادة" ت، Dwairy et al. 2006س بعي الدراسار م ز دراسة دويري و خروننتائ  وبناء على 
اجتماعية؟ ومرد هذا الس ال هو جتلا السلوت القيادي يف بعي امل سسار العربية وكأن  امتداد لسلوت األه ا  يف -خا ية فردية فق  أت تاهرة نفسية

رث البعد "اجلمعا" أو "ال قافة اجلمعية" يف سلوت األفراد واجلماعار بالبلدان العربية، وبروز اجتاه حب ا يف ه إطار األسرة أو العائلة. ولعز ما يدعم هذا تأث 
  سيا وجنوهبا حول ما  ا "القيادة األبوية".

م ب تت ررررررذ هررررررك  واحرررررردا أيضررررررا تبرررررريف أن أمنرررررراط تررررررأث  القررررررادة يف أتبرررررراع  اإلمب يقيررررررةورغررررررم وجاهررررررة هررررررذا التوجرررررر ، فررررررةن امل حظررررررار امليدانيررررررة والب رررررروث 
م مرررررررا كانرررررررت ال قافرررررررة الرررررررا ينتمرررررررا إلي رررررررا القرررررررادة، وم مرررررررا كانرررررررت اعلفيرررررررة األسررررررررية الرررررررا ينتمرررررررون إلي رررررررا؛ إذ مرررررررن م مرررررررن يسرررررررتعمز  رررررررفات  وخصائصررررررر  

ز ال ررررررواب فقرررررر  أو الش صررررررية أو الفرديررررررة كاجلاذبيررررررة والتوا ررررررز اإل ررررررايب الفعررررررال والتميررررررز يف التفرررررراوض والررررررذكاء املعررررررريف والوجرررررردا ، ومررررررن م مررررررن يسررررررتعم
ال رررررواب والعقررررراب معرررررا، ومرررررن م مرررررن يسرررررتعمز القررررروة والقسررررروة والتسرررررل  والعقررررراب علمرررررا برررررأن كرررررز هرررررذه الصرررررفار واألمنررررراط السرررررلوكية موجرررررود و ارسرررررة يف 

يف األسررررررة أت هنرررررات تبررررراين املعاملرررررة الوالديرررررة لألبنررررراء يف اإلطرررررار األسرررررري. ف رررررز أمنررررراط القيرررررادة يف املنظمرررررار وامل سسرررررار امترررررداد ألمنررررراط املعاملرررررة الوالديرررررة 
باإلهرررررارة  ابكتفررررراءبررررريف هرررررذه األمنررررراط واملتغررررر ار؟. وبرررررالطبؤ، لررررريل ا ررررردف األساسرررررا مرررررن هرررررذه الدراسرررررة حبرررررث هرررررذا املو ررررروع واملتغررررر ار املرررررذكورة وإمنرررررا 

 . ا  اموكيقيإلي ا ولفت انتباه الباح يف إلي ا  لتوليد الفر يار وطرح األسئلة العلمية ودراست ا 
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 بحث:منهجية ال

اتبعنرررررررا يف هرررررررذه الدراسرررررررة املرررررررن   الو رررررررفا القرررررررائم علرررررررى مجرررررررؤ البيانرررررررار مرررررررن امليررررررردان واليل رررررررا احصرررررررائيا باسرررررررتعمال حزمرررررررة برنرررررررام  اإلحصررررررراء للعلررررررروت 
 ت.SPSSس ابجتماعية

 أسئلة الدراسة: 

 انطلقررررت هررررذه الدراسررررة مررررن عرررردة أسررررئلة هبرررردف اجررررراء دراسررررة اموكيقيررررة تقرررروت علررررى مجررررؤ بيانررررار مررررن عرررردة بلرررردان عربيررررة قررررد متكننررررا بعررررد اليررررز البيانررررار
 خررررو القيررررادة والنرررروع ابجتاهررررارواسررررت راج النتررررائ  األوليررررة مررررن توليررررد فررررروض حب يررررة قابلررررة للف ررررص  ررررا سرررريعتوك خطرررروة هامررررة خررررو  ررررياغة نظريررررة يف دررررال 

 يف البلدان العربية. ومن أهم األسئلة الا انطلقنا من ا ما يلا: ابجتماعا

 ها ابجتاهار السائدة خو املرأة يف مراكز القيادة واختاذ القرارار يف البلدان العربية من حيث القبول والرفي والتفضيز؟  -1

 ية يف هذه ابجتاهار؟ هز هنات تباين يف هذه ابجتاهار يف البلدان العربية أت هنات منط -2

 هز ختتلف اجتاهار الذكور واإلناث يف هذا اهال؟  -3

 هز ملتغ ار أخر  م ز السن ومستو  التعليم ونوع امل سسة وحجم ا تأث  يف تباين ابجتاهار؟  -4

 أداة جمع البيانات:

فقرررررررة ذار ع قررررررة بابجتاهررررررار خررررررو  32اسررررررتبانة تتكررررررون مررررررن وامل حظررررررار امليدانيررررررة قمنررررررا بصررررررياغة  ابقةاعتمررررررادا علررررررى مراجعررررررة بعرررررري الدراسررررررار السرررررر
املرررررررأة يف مراكررررررز القيررررررادة كمررررررن حيررررررث القبررررررول بررررررذلك وتفضرررررريز ذلررررررك، ومررررررن حيررررررث ابجترررررراه خررررررو أسررررررلوب املرررررررأة يف مراكررررررز القيررررررادة واهتمام ررررررا باملشرررررراعر 

وبعرررررد اجرررررراء دراسرررررة اسرررررتط عية أوليرررررة مل تنشرررررر مراكرررررز القيرررررادة. وبررررراملوتفيف واملوتفرررررار، وباختررررراذ القررررررارار وبة ررررراز األهرررررداف، ومبرررررد  ال قرررررة يف املررررررأة يف 
فقرررررررة بررررردب مرررررن ابسررررررتبانة  14مكونرررررة مرررررن قمنرررررا بواسرررررطة الت ليررررررز العررررراملا بخترررررزال فقرررررررار ابسرررررتبانة لتصررررربح ابسررررررتبانة املسرررررت دمة يف هرررررذا الب ررررررث 

 فقرة. 32من  تكونتاألوىل الا كانت 

خرررررو املرررررررأة العربيرررررة يف مراكررررررز  ل جترررررراهاحملصرررررز علي ررررررا هبرررررذه ابسررررررتبانة مررررررة أخررررررر  للت ليرررررز العرررررراملا، واسرررررت رجنا أربعررررررة مكونرررررار  النتررررررائ وقرررررد أخضرررررعنا 
، وتتعلرررررر  5القيررررررادة. وسررررررنقدت تفا رررررريز أك ررررررر عررررررن هررررررذه املكونررررررار األربعررررررة كمررررررا سنشرررررر  إىل اسررررررتبعاد فقرررررررتيف مررررررن هررررررذه املكونررررررار و ررررررا الفقرترررررران رقررررررم 

ساإلنررررراث يف مراكرررررز القيرررررادة ب ضيرررررزن يف املعاملرررررة  8راكرررررز القيرررررادة ساإلنررررراث يف مراكرررررز القيرررررادة أقرررررز تسرررررلطا مرررررن الرررررذكورت، والفقررررررة رقرررررم بتسرررررل  النسررررراء يف م
 فقرة فق . 12وعلي ، فةن ابستبانة الن ائية الا قد تستعمز يف املستقبز مكونة من  بيف املوتفار واملوتفيفت.

 جمع البيانات

 رررررز اهتمرررررؤ األ رررررلا يف هرررررذه الدراسرررررة يف البلررررردان العربيرررررة املشررررراركة يف هرررررذا الب رررررث وهرررررا: املغررررررب، موريتانيرررررا، اجلزائرررررر، الكويرررررت، اهتمرررررؤ األ رررررلا: يتم
 السعودية، قطر، األردن ولبنان.
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كررررررن تعمرررررريم النتررررررائ   ررررررا  علنررررررا ن كررررررد أنرررررر  ب ض ،وقررررررد مجعنررررررا البيانررررررار بطريقررررررة أقرررررررب إىل القصرررررردية وأسررررررلوب الصرررررردفة مررررررن أسررررررلوب املعاينررررررة العشرررررروائية
 للمجتمؤ األ لا.    لةوذلك ألعا غ   ،احملصز علي ا على كافة اهتمعار العربية الا أخذر من ا هذه العينار

وي حررررر  أن العينرررررة الرررررا مجعرررررت بررررراملغرب مل تشرررررتمز علرررررى الرررررذكور ماعررررردا سررررربؤ حرررررابر حرررررذفناها مرررررن العينرررررة، كمرررررا ي حررررر  أننرررررا ونظررررررا لكررررروك حجرررررم 
لت قيرررر  نرررروع مررررن الترررروازن؛ فأ رررربح حجررررم  بطريقررررة عشرررروائية  فقررررد عملنررررا بطريقررررة عشرررروائية علررررى التقليررررز مررررن عرررردد اإلنرررراث يف كررررز عينررررةعينررررار اإلنرررراث 

 العينار الا مجعت كالتايل: 

 سالبلدان املشاركة يف الب ثت  حسب اجلنسيةالعينار : 1 جدول رقم
 النسبة عدد املشاركيف البلد
 19.2 300 اجلزائر
 15.2 237 قطر
 7.9 124 لبنان
 7.0 109 األردن
 21.0 329 السعودية
 9.9 155 املغرب
 6.8 106 الكويت
 13.0 203 موريتانيا
 100 1563 اهموع

 

بررررز  ،ن حرررر  مررررن خرررر ل اجلرررردول أعرررر ه أن عينررررة الكويررررت أ ررررغر عينررررة وذلررررك راجررررؤ لصررررعوبة مجررررؤ البيانررررار مررررن اهتمررررؤ الكررررويا
برررررز حر رررررنا علرررررى أن يكرررررون  ط بيرررررا   خا رررررة وأن دتمرررررؤ الدراسرررررة لررررريل دتمعرررررا  ، املشررررراركة يف الدراسرررررةمعظرررررم البلررررردان العربيرررررة مرررررن 

املشررررراركون واملشررررراركار مررررروتفيف وموتفرررررار مرررررن يتلرررررف القطاعرررررار. ولكننرررررا مل نسرررررتطؤ مت يرررررز الفئرررررار امل نيرررررة والتعليميرررررة وفئرررررار 
 السن وأنواع امل سسار مت ي   ادقا.

 (:االستبانةثبات المقياس )

؛ وهررررررا نسرررررربة ذار 0.78لقيرررررراس ثبررررررار فقرررررررار ابسررررررتبانة الررررررا اسررررررتعملنا قمنررررررا بتطبيرررررر  معادلررررررة كرونبررررررا  ألفررررررا؛ وحصررررررلنا علررررررى نسرررررربة ثبررررررار تسرررررراوي 
 دبلة احصائية كما جتمؤ املراجؤ اإلحصائية على ذلك.
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 صدق المقياس: 

، وباسرررررررررتعمال التررررررررردوير املسرررررررررمى 9فقررررررررررةت للت ليرررررررررز العررررررررراملا باسرررررررررتعمال أسرررررررررلوب سالت ليرررررررررز الرئيسرررررررررا للمكونرررررررررارت 14س ابسرررررررررتبانةأخضرررررررررعنا فقررررررررررار 
 التشبؤ؛ فانت ينا إىل است راج أربعة مكونار على الن و التايل: لدارسةك د أدىن   0.60، وحددنا  10سأبلوميفت

 .14 ،13، 12، 11، 10، 4املكون األول: ويتشكز من الفقرار التالية:  -1
وضكرررررن تسرررررمية هرررررذا املكرررررون بفعاليرررررة املررررررأة وكفاءترررررا يف مراكرررررز القيرررررادة؛ ويشرررررتمز علرررررى الفقررررررار املتعلقرررررة باختررررراذ القررررررارار، إ ررررراز األهرررررداف، 

 التعاون والتفويي.
دة مرررررررؤ . و وضكرررررررن تسرررررررمية هرررررررذا املكرررررررون ب "التعامرررررررز اإلنسرررررررا  يف مراكرررررررز القيرررررررا7و  6املكرررررررون ال رررررررا : ويشرررررررتكز مرررررررن الفقررررررررار التاليرررررررة:  -2

 ت.اإلنسانيةاملوتفيف واملوتفار" سالع قار 
 باملشاعر يف بيئة العمزت. ابهتمات" رررر. وضكن تسميت  ب9املكون ال الث: ويتشكز من الفقرة التالية:  -3
 . وضكن تسميت  ب "تقبز وتفضيز أحد اجلنسيف يف مراكز القيادة". 3, 2, 1املكون الرابؤ: ويتشكز من الفقرار التالية:  -4

اللترررررريف ع اسررررررتبعاد ا لعرررررردت حصررررررو ما  8و  5ماعرررررردا الفقرررررررتيف  ابسررررررتبانةوقررررررد هرررررركلنا مررررررن هررررررذه املكونررررررار مكونررررررا إمجاليررررررا يشررررررتمز علررررررى كررررررز فقرررررررار 
خررررررو املرررررررأة يف مراكررررررز القيررررررادة  ابجتاهررررررارفقرررررررة كل ررررررا ذار ع قررررررة بقيرررررراس  12الن ائيررررررة تتشرررررركز مررررررن  ابسررررررتبانةعلررررررى "التشرررررربؤ املطلرررررروب". وهبررررررذا فررررررةن 

 لدان العربية  ا يوفر الصدث العاملا لألداة املستعملة جلمؤ البيانار يف هذه الدراسة امليدانية.بالب

العرررررررات وفررررررر  متغررررررر ار "اجلنسرررررررية: و "اجلرررررررنل" أو النررررررروع  ول جتررررررراهوفيمرررررررا يلرررررررا اليرررررررز للمتغررررررر ار الدضغرافيرررررررة، واليرررررررز للمكونرررررررار املشرررررررار إلي رررررررا أعررررررر ه 
 ن، وغ  ذلك من املتغ ار. والس التعليما، واملستو  ابجتماعا

 المتغيرات الديمغرافية للعينة اإلجمالية:

 (:االجتماعيالجنس )النوع  -1

 763ت، و %51.2أن رررررررى بنسررررررربة س 800مشررررررراركا ومشررررررراركة مرررررررن بيرررررررن م  1563بلرررررررا دمررررررروع املشررررررراركيف يف هرررررررذه الدراسرررررررة مرررررررن مثانيرررررررة بلررررررردان عربيرررررررة 
أكررررروك قلررررري  حرررررق بعرررررد أن حرررررذفنا عرررررددا ب برررررأس بررررر  مرررررن اإلنررررراث املشررررراركار؛ وهرررررذا راجرررررؤ إىل  ت. وي حررررر  هنرررررا أن دمررررروع اإلنررررراث 48.8ذكررررررا بنسررررربة س

 كون عينة املغرب مكونة من اإلناث فق  كما أهرنا لذلك.

أك ررررررر الفئررررررار مت رررررري  يف الدراسررررررة  ررررررا يو ررررررح نضرررررر  األفررررررراد املشرررررراركيف، وخرررررروكتم امل نيررررررة،  39-30ن حرررررر  أن الفئررررررة العمريررررررة مررررررا برررررريف  السنننننن : -2
؛ وهرررررررا فئررررررة أك ررررررر هررررررربابا وأقررررررز خرررررروكة م نيرررررررة. وامل حظررررررة العامررررررة أن أغلرررررررب املشرررررراركيف مررررررن فئرررررررة 29-20ذلررررررك الفئررررررة العمريرررررررة مررررررا برررررريف ويلررررررا 

  الشباب إذا مجعنا هاتيف الفئتيف.
 

                                                           
9 Principal Component Analysis  
10 Oblimin with Kaiser Normalization 
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 المستويات التعليمية: -3

تلي ررررررا نسرررررربة ذوي املسررررررتو  ال ررررررانوي  ،الدراسررررررةن حرررررر  مررررررن البيانررررررار احملصررررررز علي ررررررا أن نسرررررربة محلررررررة الشرررررر ادار اجلامعيررررررة أعلررررررى النسررررررب املشرررررراركة يف 
 واملتوس ت غ    ليف بصفة جيدة يف هذه العينة. اببتدائا ا يع  أن ذوي املستويار التعليمية الدنيا س، والدبلوت

 توزيع المشاركي  حسب نوع أو ملكية المؤسسات: -4

ت  يشررررررتغلون يف القطرررررراع ا كرررررروما وهررررررو بيررررررزال أكرررررروك القطاعررررررار املشررررررغلة يف دمررررررز البلرررررردان %59.5ن حرررررر  أن أغلبيررررررة املشرررررراركيف يف هررررررذه الدراسررررررة س
نا إىل القرررررررول أن الفئررررررررار عوهرررررررا نسررررررربة معقولرررررررة  رررررررا يررررررردف %24.5ن حررررررر  أن املشرررررررتغليف يف القطررررررراع األهلرررررررا سالررررررروط ت ض لررررررررون نسررررررربة  كمرررررررا  ،العربيرررررررة
 موزعة على عدة قطاعار بنسب تكاد تكون متوازنة وإن مل تكن   لة مت ي   ادقا  ذه القطاعار. املشاركة

 حجم المؤسسات المشاركة: -5

موتفررررررا؛  500ن حرررررر  أن أغلبيررررررة املرررررروتفيف واملوتفررررررار املشرررررراركيف يف هررررررذه الدراسررررررة يشررررررتغلون يف م سسررررررار كبرررررر ة ا جررررررم أي أعررررررا تشررررررغز أك ررررررر مررررررن 
 يشرررررررتغلون يف القطاعرررررررار ا كوميرررررررة؛ وهرررررررا قطاعرررررررار تشرررررررغز أعررررررردادا كبررررررر ة مرررررررن املررررررروتفيف واملوتفرررررررار. ولكرررررررن امل سسرررررررار هرررررررذا ألن أغلرررررررب املشررررررراركيف

 الصغ ة واملتوسطة   لة بنسب ب بأس هبا.

 توزيع المشاركي  حسب أنشطة المؤسسات: -6

يف املرتبة ال ال ة  شتغز يف القطاع ا كوما ويأ  قطاع الب ول والغازن ح  أن أغلبية املشاركيف يشتغلون يف قطاع اعدمار مث يف اإلدارة وخا ة أن معظم م ي
 ت مل ادد نوع نشاط امل سسة الا تشتغز في ا.%25.5بينما هنات نسبة عالية نسبيا س

 توزيع المشاركي  على الهيكل التنظيمي: -7
وأن النسب الباقية تتوزع على ا يكز التنظيما بطريقة هرمية. ويبدو  ت يف الدراسة موتفون عاديون،%56.3ن ح  يف اجلدول أدناه أن أغلب املشاركيف س

تشغز  %43. وهذا  علنا مطمئنيف أن نسبة ب تقز عن %12.3أن أغلب املستويار ا رمية   لة مت ي  جيدا مبا في  اإلدارة العليا حيث بلغت النسبة 
 أو قيادية. إهرافي وتائف في ا مس ولية 

 
 غل:األقدمية في الش -8

نعرررررر  هبررررررذا املتغرررررر  عررررررردد سررررررنوار اعدمررررررة الرررررررا قضرررررراها املوتررررررف أو املوتفررررررة يف الشرررررررغز سررررررواء يف وتيفترررررر  ا اليرررررررة أو يف وتررررررائف سررررررابقة. ون حررررررر  أن 
 .%14و أك ر من عشرين سنة أقدمية بنسبة تق ب من  %6.2األقدمية ت اوح بيف ستة أه ر بنسبة ب تتعد  
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 :جنس المسؤول المباشر -9

كمرررررا ورد يف البيانرررررار احملصرررررز علي رررررا يف هرررررذه الدراسرررررة.   %71ن حررررر  أن الرررررذكور بيزالرررررون ض لرررررون أغلبيرررررة املسررررر وليف يف البلررررردان العربيرررررة وذلرررررك بنسررررربة 
يف مراكررررررز املسرررررر ولية واإلهررررررراف بامل سسررررررار يف البلرررررردان العربيررررررة ليسررررررت نسرررررربة من فضررررررة بررررررز نسرررررربة ترررررردل علررررررى  %28.7ولكررررررن مت يررررررز اإلنرررررراث بنسرررررربة 

 و عية املرأة العربية يف مراكز القرارار.  تطور

 نتائجال

   االتجاهات نحو قيادة المرأة حسب عامل الجنسية:

ألخررررررذ فكرررررررة عامررررررة عررررررن هررررررذه اإلجابررررررار. ولكررررررن اإلجابررررررة الن ائيررررررة  ابسررررررتبانةقمنررررررا اليررررررز هررررررذا العنرررررروان بدراسررررررة إجابررررررار املشرررررراركيف عررررررن كررررررز فقرررررررار 
نررررررار كو خررررررو املرررررررأة يف مراكررررررز القيررررررادة بالبلرررررردان العربيررررررة  رررررراب عن ررررررا بصررررررفة أدث عنررررررد القيررررررات بت ليررررررز التبرررررراين للم ابجتاهرررررراراملطروحررررررة خبصررررررو  تبرررررراين 

 العاتت. ابجتاهاألربعة املشار إلي ا أع ه باإل افة إىل اليز التباين للمكون اإلمجايل أو هموع املكونار األربعة ونسمي  س

 تحليل النتائج حسب الجنس )النوع(: -

 تفضيل األنثى كمسؤول مباشر: -1

. أمرررررررا نسرررررربة ا يررررررراد يف %31.1مرررررررن اإلنرررررراث يفضرررررررلن أن يكررررررون مسررررررر و ن املباهررررررر أن رررررررى بينمررررررا عار رررررررت الفكرررررررة  %40.1برررررريف اليرررررررز البيانررررررار أن 
 بينمرررررررررا عرررررررررارض ذلرررررررررك ،مرررررررررن م يفضرررررررررلون أن يكرررررررررون مسررررررررر و م املباهرررررررررر أن رررررررررى %42.9ة للرررررررررذكور، فرررررررررةن ب. وبالنسررررررررر%28.6هرررررررررذا املو ررررررررروع فبلغرررررررررت 

 ؛ وها نسبة أعلى من نسبة املعار يف.%32.2يف حيف بلغت نسبة احملايدين  24.9%

. وي حررررر  0.05وهرررررا دالرررررة عنرررررد  7.42وبررررريف اليرررررز كررررراي مربرررررؤ سكررررراي ب سرررررونت أن الفررررررث بررررريف اجلنسررررريف ذو دبلرررررة احصرررررائية حيرررررث كررررراي مربرررررؤ  
  ا تفضز اإلناث ذلك. فما تفس  ذلك؟ أن الفرث لصا  الذكور أي أن الذكور يفضلون األن ى كمس ول مباهر أك ر

التغيرررررر . قرررررد يرجرررررؤ تفضررررريز الرررررذكور ل نررررراث يف مركررررررز املسررررر ولية لكرررررون معظم رررررم مل خيررررروكوا إدارة وقيرررررادة النسرررررراء بينمرررررا خررررروكوا سررررروء إدارة الرجرررررال فرررررأرادوا 
وعنرررررررد اإلنررررررراث  %32.2النسرررررربة عنرررررررد الررررررذكور و ررررررا قرررررررد ي يررررررد هرررررررذا التفسررررررر  ارتفرررررراع نسررررررربة احملايرررررردين عنرررررررد كرررررررز مررررررن الرررررررذكور واإلنرررررراث حيرررررررث بلغرررررررت 

؛ وهاترررررران النسرررررربتان غرررررر  من فضررررررتان. وقررررررد يرجررررررؤ ارتفرررررراع نسرررررربة احملايرررررردين إىل قلررررررة خرررررروكة نسرررررربة ب بررررررأس هبررررررا مررررررن املشرررررراركيف واملشرررررراركار يف 28.6%
 الدراسة مبو وع إدارة وقيادة اإلناث يف امل سسار العربية.

 قبول األنثى كمسؤول مباشر:      -2

. وبالنسبة %16أما نسبة ا ياد ف ا حوايل  %33.2بينما بلغت نسبة املعار ار  %50.5هر  اسبة اإلناث اللوا  يقبلن األن ى كمس ول مببلغت ن
.%23.5واحملايدين  %33.4بينما نسبة املعار يف  %43، فةن نسبة املوافقيف ورللذك  
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. وي حررررر  أن 0.001وهرررررا دالرررررة عنرررررد  13.51دبلرررررة احصرررررائية حيرررررث كررررراي   وبررررريف اليرررررز كررررراي مربرررررؤ سب سرررررون كرررررايت أن الفررررررث بررررريف اجلنسررررريف ذو
 الفرث هنا لصا  اإلناث، أي أن اإلناث يقبلن باألن ى كمس ول مباهر أك ر  ا يقبز ب  الذكور.

 وتبدو هذه النتيجة متناقضة مؤ النتيجة األوىل املتعلقة بالتفضيز فكيف يفسر ذلك؟

 مرررررررا يسررررررمى ف علرررررررم الرررررررنفل "التنررررررافر املعرررررررريف" أو "التنررررررراقي املعررررررريف" إذ قرررررررد يفضرررررررز هرررررر ص هررررررريئا مرررررررا علرررررررى قررررررد يرجرررررررؤ هرررررررذا التنرررررراقي الظررررررراهري إىل
مسرررررتو  املشررررراعر سالعواطرررررفت، ولكنررررر  ب يتصررررررف سفعليرررررات عكرررررل هرررررذه املشررررراعر؛ أي أن اجلانرررررب العملرررررا سالسرررررلوكات يتنررررراقي مرررررؤ اجلانرررررب الوجررررردا . 

هرررررذا التنرررررافر ألسرررررباب إدراكيرررررة أو ثقافيرررررة أو لتفاعرررررز العوامرررررز اإلدراكيرررررة مرررررؤ العوامرررررز ال قافيرررررة وعليررررر ، فالتفضررررريز هررررراء والقبرررررول هررررراء  خرررررر. وقرررررد يرجرررررؤ 
 ساعتقادار دينية، عادار وتقاليدت. 

 عدم وجود فرق بي  الذكور واإلناث في أسلوب القيادة: -3
، ونسرررررربة ا يررررررراد %33.9بلغررررررت نسرررررربة املعار ررررررة ، بينمرررررررا %44.3بلغررررررت نسرررررربة املوافقررررررة علررررررى هررررررذا ابفررررررر اض عنررررررد اإلنرررررراث املشرررررراركار يف الدراسررررررة 

 .%21.5، وا ياد %31، ونسبة املعار ة %47.5. أما عند الذكور، فبلغت نسبة املوافقة 21.8%
وبرررررريف اليررررررز كرررررراي مربررررررؤ أن الفرررررررث برررررريف اجلنسرررررريف يف هررررررذا املو رررررروع غرررررر  دال احصررررررائيا  ررررررا يرررررردل علررررررى أن معظررررررم املشرررررراركيف واملشرررررراركار يتفقررررررون علررررررى 

 د فرث بيف الذكور واإلناث يف أسلوب القيادة"."عدت وجو 
 اإلناث أكثر فعالية م  الذكور في مراكز القيادة: -4

بينمررررررررا مل تتجرررررررراوز هررررررررذه النسرررررررربة  %45.8بلغررررررررت نسرررررررربة الررررررررذكور املرررررررروافقيف علررررررررى كررررررررون اإلنرررررررراث أك ررررررررر فعاليررررررررة مررررررررن الررررررررذكور يف مراكررررررررز القيررررررررادة نسرررررررربة 
يف حررررريف أن نسرررررربة ا يررررراد عنررررررد  %30.5بينمرررررا هرررررا عنررررررد اإلنررررراث  %26.8كور فلرررررم تتجرررررراوز عنرررررد اإلنررررراث. أمررررررا نسررررربة املعار رررررة عنررررررد الرررررذ  37.7%
 . %31.7أقز  ا ها عند اإلناث  %27.4الذكور 

 0.01؛ وأن الفررررررث دال  احصرررررائيا عنرررررد 9.67ويبررررريف اليرررررز كررررراي مربرررررؤ وجرررررود فررررررث بررررريف الرررررذكور واإلنررررراث املشررررراركيف يف الدراسرررررة حيرررررث قيمرررررة كررررراي  
 ن الذكور يعتقدون أن اإلناث أك ر فعالية من الذكور يف مراكز القيادة. لصا  الذكور؛ أي أ

حيررررث  وقررررد تعترررروك هررررذه النتيجررررة مفاجررررأة يف دتمعررررار تعترررروك "ذكوريررررة". ولرمبررررا تفسررررر هررررذه النتيجررررة علررررى  رررروء التغرررر ار الررررا حرررردثت يف البلرررردان العربيررررة
مررررؤ مررررا تو ررررز إليرررر  ك رررر  مررررن البرررراح يف الررررذين أهرررررنا إلرررري م يف مراجعررررة الدراسررررار تولررررت النسرررراء منا ررررب ك رررر ة و  ررررن في ررررا مث غررررن هررررذه النتررررائ  تتفرررر  

 ت. 2011ت و زنغر س2003ا دي ة م ز دراسار ايغلا وكاري س
 اإلناث في مراكز القيادة أقل تسلطا م  الذكور: -5

علررررررى الترررررروايل بينمررررررا   %41.6و  %42.8بلغررررررت نسرررررربة املشرررررراركار واملشرررررراركيف املرررررروافقيف علررررررى أن اإلنرررررراث أقررررررز تسررررررلطا يف مراكررررررز القيررررررادة مررررررن الررررررذكور 
. والفرررررروث غررررر  دالرررررة بررررريف الرررررذكور واإلنررررراث. ولعرررررز هرررررذه النتيجرررررة تفسرررررر إىل حرررررد مرررررا %31.7، ونسررررربة املعار ررررريف %32.8كانرررررت نسررررربة املعار رررررار 

أعرررررر ه خررررررو اإلنرررررراث يف مراكررررررز القيررررررادة حيررررررث يررررررر  الررررررذكور أن اإلنرررررراث أقررررررز تسررررررلطا مررررررن الررررررذكور يف مراكررررررز  الررررررواردة ابيررررررة عنررررررد الررررررذكور ابجتاهررررررار اإل
 القيادة. وباملقابز، هز ضكن ابستنتاج أن الذكور أك ر تسلطا من اإلناث يف مراكز القيادة أت أن املو وع ليل هبذه البساطة؟

 دة يعامل  الموظفات أسوأ م  معاملة القادة للذكور له :اإلناث في مراكز القيا -6
. %24.4مررررررن ن، وبلغررررررت نسرررررربة ا يرررررراد بيرررررررن ن  %34.1مررررررن املشرررررراركار يف الدراسررررررة هررررررذه الفقرررررررة بينمررررررا وافقرررررررت علي ررررررا نسرررررربة  %41.5عار ررررررت 

. ولكرررررن الفرررررروث بررررريف %27نسررررربت  ، ووقرررررف علرررررى ا يررررراد مرررررا %38.1مرررررن م علرررررى الفقررررررة بينمرررررا عار ررررر ا  %32.2أمرررررا بالنسررررربة للرررررذكور، فقرررررد وافررررر  
 الذكور واإلناث يف هذه الفقرة غ  دالة احصائيا. 
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اد ورغررررم أننررررا ن حرررر  أن األغلبيررررة قررررد عار ررررت هررررذه الفقرررررة إب أننررررا ن حرررر  أن نسرررربة املوافقررررة علي ررررا خا ررررة اإلنرررراث غرررر  من فضررررة  ررررا يرررردل علررررى اعتقرررر
 اكز القيادة أسوأ  ا يعامل ن ب  الذكور يف مراكز القيادة ساملس ولونت.نسبة ب بأس هبا من اإلناث أعا يعاملن من النساء يف مر 

 اإلناث في مراكز القيادة يعامل  الموظفي  )الذكور( أحس  م  معاملة القادة الذكور لهم: -7
. أمررررررا اإلنرررررراث %36.9، ووقررررررف علررررررى ا يررررررا مررررررا نسرررررربت  %31.7مررررررن املشرررررراركيف سالررررررذكورت يف الدراسررررررة وعار رررررر ا  %31.4وافرررررر  علررررررى هررررررذه الفقرررررررة 

 من ن. %28.8، ووقف على ا ياد ما نسبت  %36.7وعار ت ا نسبة  %34.5املشاركار يف الدراسة فقد وافقت على هذه الفقرة 
؛ وذلررررررك لصرررررا  اإلنرررررراث أي أن اإلنررررراث يعتقرررررردن 0.01وهررررررا دالرررررة عنرررررد  11.86والفرررررروث بررررريف الررررررذكور واإلنررررراث دالررررررة احصرررررائيا حيرررررث كرررررراي مربرررررؤ  

  مراكز القيادة يعاملن املوتفيف الذكور أحسن  ا يعاملون ب  من طرف القادة الذكور. أن النساء يف
 اإلناث في مراكز القيادة ال يميزن في المعاملة بي  الموظفات والموظفي : -8

مرررررررن املشررررررراركيف  . أمرررررررا املوافقرررررررون%27.2أمرررررررا احملايررررررردار فنسررررررربت ن  %28.2مرررررررن املشررررررراركار علرررررررى هرررررررذه الفقررررررررة بينمرررررررا عار رررررررت ا  %44.5وافقرررررررت 
. والفررررررررروث برررررررريف الررررررررذكور واإلنرررررررراث دالررررررررة احصررررررررائيا لصررررررررا  %27بينمررررررررا املعار ررررررررون مل يتجرررررررراوزوا  %37.6، واحملايرررررررردون %35.5الررررررررذكور فنسرررررررربت م 

. ون حررررر  هنرررررا ارتفررررراع نسررررربة احملايررررردين  رررررا قرررررد يفسرررررر بعرررررد خررررروكة معاملرررررة 0.001، واحتمرررررال اعطرررررأ ب يتجررررراوز 21.20اإلنررررراث حيرررررث كررررراي مربرررررؤ  
 اث يف مراكز القيادة من حيث التمييز بيف الذكور واإلناث ساملوتفيف واملوتفارت.اإلن

 اإلناث في مراكز القيادة أكثر اهتماما بالمشاعر أثناء الشغل م  الذكور: -9 
ة فقد وافقوا علي ا بنسبة . أما الذكور املشاركون يف الدراس%34.4من املشاركار يف الدراسة وافقن على هذه الفقرة بينما عرا ت ا نسبة  43.4%
. وي ح  هنا أن نسبة املعار ة عند الذكور عالية نسبيا  ا ب يدل على اعتقاد نسبة ب بأس هبا من املشاركيف أن "اإلناث %39.5وعار  ا  35.8%

أك ر اهتماما باملشاعر من الرجال أثناء الشغز أو اهتماما باملشاعر أثناء الشغز من الذكور"؛ وهذا عكل ابجتاه السائد أن اإلناث  يف مراكز القيادة أك ر
.0.01، وها دالة عند 9.67الفروث بيف الذكور واإلناث دالة احصائيا لصا  اإلناث حيث كاي مربؤ   العمز. ويبيف الت ليز اإلحصائا أن  

 اإلناث في مراكز القيادة أحس  م  الذكور في اتخاذ القرارات الهامة المرتبطة بالشغل: -10 
، ووقفرررررررت نسررررررربة ب برررررررأس هبرررررررا مرررررررن %27.4بينمرررررررا عار رررررررت ا نسررررررربة  %38.7مل تتجررررررراوز نسررررررربة املوافقرررررررة علرررررررى هرررررررذه الفقررررررررة عنرررررررد املشررررررراركار  نسررررررربة 

فقررررررر ، ووقرررررررف موقرررررررف  %28، وعار ررررررر ا %42.1. أمرررررررا بالنسررررررربة للمشررررررراركيف، فقرررررررد وافررررررر  علرررررررى هرررررررذه الفقررررررررة %33.9املشررررررراركار موقرررررررف ا يررررررراد 
 .%30ا ياد من ا حوايل

أن الفرررررروث بررررريف الرررررذكور واإلنررررراث املشررررراركيف يف الدراسرررررة غررررر  دالرررررة احصرررررائيا. ولعرررررز هرررررذا راجرررررؤ إىل نسررررربة ا يررررراد العاليرررررة نسررررربيا عنرررررد الطررررررفيف وي حررررر  
لفقررررررة والررررا تكرررراد تكرررررون متسرررراوية. وي حررررر  أيضررررا أن نسررررربة الررررذكور املررررروافقيف أعلررررى مررررن نسررررربة اإلنرررراث املوافقرررررار. ولعررررز ارتفررررراع نسرررربة ا يررررراد يف هررررذه ا

 ند اجلنسيف راجؤ لعدت التأكد من ارتباط جودة القرارار باجلنل، ولعدت توفر أدلة على ترجيح طرف على  خر.ع

 أهداف المنظمة )المؤسسة( م  الذكور: بإنجازاإلناث في مراكز القيادة أكثر اهتماما  -11

. أمررررررا نسرررررربة املوافقررررررة عنررررررد املشرررررراركيف ف ررررررا %32.7بة بينمررررررا تشرررررركز املعار ررررررار نسرررررر %40.6بلغررررررت نسرررررربة املشرررررراركار املوافقررررررار علررررررى هررررررذه الفقرررررررة 
عنررررررد املشرررررراركار. وي حرررررر  عرررررردت  %26.7و  %31. أمررررررا نسرررررربة ا يرررررراد فقررررررد بلغررررررت عنررررررد املشرررررراركيف حرررررروايل %31.6، ونسرررررربة املعار رررررريف 37.2%

 وجود فروث جوهرية بيف الذكور واإلناث يف هذه النقطة.
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 لذكور:اإلناث في مراكز القيادة أكثر تعاونا م  ا -12

، %36. أمرررررررا نسررررررربة املوافقرررررررة عرررررررن املشررررررراركيف، فكانرررررررت %33.4بينمرررررررا عار رررررررت ا  %40بلغرررررررت نسررررررربة املشررررررراركار ال ئرررررررا وافقرررررررن علرررررررى هرررررررذه الفقررررررررة 
 . وي ح  أن الفروث بيف اجلنسييف غ  دالة احصائيا. %31.3، ونسبة ا ياد %32.6ونسبة املعار ة 

اإلناث في مراكز القيادة يفوض  السلطة )القرار( أكثر م   -13   
 الذكور:

. أمررررررا نسرررررربة ا يرررررراد، %32.8مررررررن املشرررررراركيف الررررررذكور يف الدراسررررررة بينمررررررا مل تتجرررررراوز نسرررررربة املوافقررررررة عنررررررد املشرررررراركار  %35.9وافرررررر  علررررررى هررررررذه الفقرررررررة 
لفررررررروث برررررريف اجلنسرررررريف غرررررر  دالررررررة احصررررررائيا رغررررررم أن نسرررررربة املوافقررررررة . وي حرررررر  أن ا%38.1وعنررررررد املشرررررراركار نسرررررربة  %37.7فبلغررررررت عنررررررد املشرررررراركيف 

 عند الذكور ساملشاركيفت أعلى من النسبة عند اإلناث ساملشاركارت. وتكاد نسبة ا ياد أن تكون متساوية عند اجلنسيف.

هرررررذا بالضرررررورة أعرررررن يفو ررررن السرررررلطة أك رررررر وقررررد نسرررررتنت  مررررن هرررررذه النتيجررررة أن اإلنررررراث وإن كررررن أقرررررز تسررررلطا مرررررن الرجررررال يف مراكرررررز القرررررارار فررررر  يعرررر  
 من الذكور.

أثق في اإلناث  في مراكز القيادة أكثر مما أثق في الذكور: -14   
عنررررررد املشرررررراركار. أمررررررا نسرررررربة املعار ررررررة  %37.1بينمررررررا مل تتجرررررراوز نسرررررربة  %39.5بلغررررررت نسرررررربة املوافقررررررة علررررررى هررررررذه الفقرررررررة عنررررررد املشرررررراركيف سالررررررذكورت 

. أمرررررررررا نسررررررررربة املعار رررررررررة عنرررررررررد %34.6يف حررررررررريف أن نسررررررررربة ا يررررررررراد عاليرررررررررة نسررررررررربيا إذ بلغرررررررررت  %25.9مل تتجررررررررراوز عنرررررررررد املشررررررررراركيف ف رررررررررا من فضرررررررررة 
 .%32.3وها تكاد تساوي نسبة املوافقة لدي ن بينما كانت نسبة ا ياد عالية نسبيا ايضا إذ بلغت  %36.6املشاركار فبلغت 

بة ال قررررة يف املرررررأة يف مراكررررز القيررررادة أعلررررى عنررررد الرجررررال  ررررا هررررو عليرررر  ا ررررال عنررررد وي حرررر  عرررردت وجررررود فررررروث دالررررة احصررررائيا برررريف اجلنسرررريف وإن كانررررت نسرررر
 النساء.

:التحليل العاملي   
خررررررررو املرررررررررأة العربيررررررررة يف مراكررررررررز القرررررررررارار قمنررررررررا بالت ليررررررررز العرررررررراملا، وانت ينررررررررا إىل  ررررررررياغة أربعررررررررة مكونررررررررار تشرررررررركز  ابجتاهرررررررراربسررررررررت راج مكونررررررررار 

اكرررررز خرررررو املررررررأة العربيرررررة يف مراكرررررز القررررررارار. وفيمرررررا يلرررررا دراسرررررة الفرررررروث سالتبررررراينت بررررريف البلررررردان العربيرررررة يف مكونرررررار ابجتررررراه خرررررو املررررررأة يف مر  ابجتاهرررررار
 القيادة حسب متغ  اجلنسية.

  تحليل التباي :

ربية يف مراكز القيادة وذلك خو املرأة الع ابجتاهألربعة الا تشكز بيف اليز التباين أن هنات فروقا ذار دبلة احصائية بيف البلدان العربية يف املكونار ا
 بدبلة احصائية  قوية كما يو ح ذلك اجلدول التايل:
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 : مكونار ابجتاه األربعة 2جدول رقم 

 الداللة قيمة ف درجة الحرية المكونات

 0.001 6.57 7 1املكون 
 0.001 12.75 7 2املكون 
 0.001 37.26 7 3املكون 
 0.001 9.56 7 4املكون 

 

العررررراتت حيرررررث ف   ابجتررررراهس  ابجتررررراهوبررررريف اليرررررز التبررررراين أيضرررررا أن هنرررررات فروقرررررا جوهريرررررة بررررريف البلررررردان العربيرررررة املشررررراركة يف الدراسرررررة يف دمرررررز مكونرررررار 
 . 0.001ت، وها دالة عند 7سدرجة حرية  8.52

 البلدان العربية امل تلفة ودبلت ا؛ وذلك لكز مكون على حدة.وفيما يلا اليز حسب اختبار هيفي  لدراسة الفروث بيف 

: كفرررررراءة املرررررررأة العربيررررررة وفعاليت ررررررا يف مراكررررررز القيررررررادة: ويتكررررررون مررررررن القرررررردرار املتعلقررررررة باخترررررراذ القرررررررارار، إ رررررراز األهررررررداف، التعرررررراون، المكننننننون األول -1
 والتفويي.

ت فررررررررار جوهريرررررررررة برررررررريف البلررررررررردان العربيررررررررة ال مانيرررررررررة املشرررررررراركة يف الدراسرررررررررة حيرررررررررث ف  نرررررررررات اخهيف املكررررررررون األول أن  ل جتاهررررررررراربرررررررريف اليرررررررررز التبرررررررراين 
. وبرررررررريف اختبرررررررار "هررررررررفي " أن هنرررررررات فروقررررررررا جوهريرررررررة برررررررريف اجلزائرررررررر واألردن فقرررررررر  يف هرررررررذا املكررررررررون لصررررررررا  األردن؛ وأن 0.01؛ وهرررررررا دالررررررررة عنرررررررد 6.57

؛ 0.05، وعررررررررن املغرررررررررب اخت فررررررررا داب عنررررررررد 0.01 احصررررررررائيا عنررررررررد . وأن قطررررررررر ختتلررررررررف عررررررررن األردن اخت فررررررررا داب0.05التبرررررررراين دال احصررررررررائيا عنررررررررد 
 وذلك لصا  األردن واملغرب علما بأن عينة املغرب تتكون من اإلناث فق .

 وذلك لصا  موريتانيا.  0.01وختتلف موريتانيا عن األردن اخت فا جوهريا داب عند 

اجلوهريرررررة موجرررررودة  ابخت فرررررارساملكرررررون األولت. ون حررررر  هنرررررا أن  ابجتررررراهة يف هرررررذا وب ختتلرررررف كرررررز مرررررن السرررررعودية والكويرررررت عرررررن بررررراقا البلررررردان العربيررررر
 بيف البلدان التالية: اجلزائر، األردن، قطر، موريتانيا، املغرب.

كمررررررا   ،0.01برررررريف اليررررررز اختبررررررار هرررررريفي  أن هنررررررات فروقررررررا جوهريررررررة برررررريف اجلزائررررررر واألردن لصررررررا  األردن باحتمررررررال خطررررررأ ب يتجرررررراوز المكننننننون الثنننننناني:  
 ت.0.01توجد فروث دالة بيف اجلزائر واملغرب والكويت وموريتانيا لصا  هذه البلدان سألفا  

ت، كمرررررررا ختتلرررررررف جوهريرررررررا عرررررررن األردن لصرررررررا  األردن سألفرررررررا  0.01أمرررررررا قطرررررررر، فت تلرررررررف جوهريرررررررا عرررررررن كرررررررز مرررررررن وموريتانيرررررررا لصرررررررا  األخررررررر ة  سألفرررررررا  
 ت.0.01ت، وبرررررريف لبنرررررران واملغرررررررب وموريتانيررررررا لصررررررا  هررررررذين البلرررررردين سألفررررررا  0.05دن سألفررررررا  ت. وهنررررررات فررررررروث برررررريف لبنرررررران واألردن لصررررررا  األر 0.05
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أمررررررررررا  ت.0.01ت، وبرررررررررريف األردن ولبنرررررررررران لصررررررررررا  األردن سألفررررررررررا  0.05ويتبرررررررررراين األردن تباينررررررررررا جوهريررررررررررا مررررررررررؤ اجلزائررررررررررر وقطررررررررررر لصررررررررررا  األردن سألفررررررررررا  
ت لصرررررررا  0.05هرررررررذا املكرررررررون ماعررررررردا موريتانيرررررررا حيرررررررث الفرررررررروث دالرررررررة عنرررررررد سألفرررررررا  السرررررررعودية، فررررررر  ختتلرررررررف اخت فرررررررا جوهريرررررررا مرررررررؤ أي بلرررررررد عرررررررريب يف 

ت. وخيتلررررررف املغرررررررب اخت فررررررا جوهريررررررا عررررررن  0.01وختتلررررررف الكويررررررت اخت فررررررا جوهريررررررا عررررررن كررررررز مررررررن اجلزائررررررر ولبنرررررران لصررررررا  الكويررررررت سألفررررررا   يتانيررررررا.ر مو 
ت 0.01باينررررررا داب احصررررررائيا عررررررن كررررررز مررررررن اجلزائررررررر وقطررررررر ولبنرررررران سألفررررررا  وتتبرررررراين موريتانيررررررا ت ت.0.05كررررررز مررررررن اجلزائررررررر ولبنرررررران لصررررررا  املغرررررررب سألفررررررا  

ون حرررررر  هنررررررا كيررررررف تتبرررررراين موريتانيررررررا وهررررررا الررررررا تقررررررؤ يف املغرررررررب العررررررريب مررررررؤ اجلزائررررررر الررررررا تقررررررؤ يف نفررررررل املنطقررررررة، ومررررررؤ  ت.0.05والسررررررعودية سألفررررررا  
 بعي البلدان العربية الا تقؤ يف اعلي  سقطرت والشات سلبنانت.

 

 : ويتعل  بابهتمات باملشاعر يف بيئة العمز سأثناء الشغزتالثالثالمكون 

ألفرررررا  ن حررررر  مرررررن خررررر ل اختبرررررار هررررريفي  أن اجلزائرررررر ختتلرررررف جوهريرررررا عرررررن لبنررررران واألردن واملغررررررب وموريتانيرررررا يف هرررررذا املكرررررون لصرررررا  البلررررردان املرررررذكورة س
 ختتلرررررف مع رررررا اجلزائرررررر وبرررررنفل نسررررربة الدبلرررررة. أمرررررا السرررررعودية، فت تلرررررف ل الشررررراء بالنسررررربة لقطرررررر الرررررا ختتلرررررف جوهريرررررا عرررررن البلررررردان الرررررافرررررت. ون0.01

ت؛ وذلررررررك لصررررررا  0.05ت، وختتلررررررف كررررررذلك جوهريررررررا عررررررن األردن سألفررررررا  0.01جوهريررررررا عررررررن لبنرررررران واملغرررررررب وموريتانيررررررا لصررررررا  هررررررذه البلرررررردان سألفررررررا  
 ت؛ والفررررررروث لصررررررا  لبنرررررران.0.01ر والسررررررعودية والكويتسألفررررررا  ون حرررررر  أن لبنرررررران خيتلررررررف اخت فررررررا جوهريررررررا يف هررررررذا املكررررررون عررررررن اجلزائررررررر وقطرررررر األردن.

ت، كمررررررا يتبرررررراين األردن مررررررؤ السررررررعودية لصررررررا   يف نفررررررل املكررررررون املتعلرررررر  باملشرررررراعر يف بيئررررررة 0.01ويتبرررررراين األردن عررررررن اجلزائررررررر وقطررررررر لصررررررا     سألفررررررا  
 ت.0.05العمز سألفا  

ت، كمرررررا تتبررررراين جوهريررررران عرررررن األردن لصرررررا  0.01وموريتانيرررررا لصرررررا  هرررررذه البلررررردان سألفرررررا  أمرررررا السرررررعودية فتتبررررراين تباينرررررا جوهريرررررا عرررررن لبنررررران والكويرررررت 
أمرررررررا عينرررررررة املغررررررررب املشررررررركلة مرررررررن اإلنررررررراث فقررررررر  فتتبررررررراين جوهريرررررررا مرررررررؤ اجلزائرررررررر وقطرررررررر والسرررررررعودية سلصرررررررا  املغرررررررربت سألفرررررررا   ت.0.05األخررررررر  سألفرررررررا  

ت، وتتبرررررراين 0.05ت سألفررررررا  يرررررروتتبرررررراين الكويرررررت جوهريررررررا عررررررن اجلزائررررررر لصرررررا  الكو  ت.0.05ت، بينمرررررا تتبرررررراين مررررررؤ األردن لصرررررا  األخرررررر  سألفررررررا  0.01
 ت. ولكن رررررررا ب ختتلرررررررف جوهريرررررررا عرررررررن السرررررررعودية وقطرررررررر واألردن يف هرررررررذا املكرررررررون.0.01مرررررررؤ املغررررررررب ولبنررررررران وموريتانيرررررررا لصرررررررا  هرررررررذه البلررررررردان سألفرررررررا  

ت، وب تتبررررراين جوهريرررررا مرررررؤ األردن ولبنررررران 0.01الكويرررررت لصرررررا  موريتانيرررررا سألفرررررا  ، فرررررةن موريتانيرررررا تتبررررراين جوهريرررررا مرررررؤ اجلزائرررررر وقطرررررر والسرررررعودية و واخررررر ا  
 واملغرب. 

 :: ويتعل  بتقبز املرأة العربية ومبد  تفضيل ا عن الرجز يف مراكز القيادةالمكون الرابع

ا مرررررؤ برررررراقا البلررررردان العربيررررررة. وي حررررر  نفررررررل ت لصرررررا  اجلزائررررررر، وب تتبررررراين جوهريرررررر0.05ختتلرررررف اجلزائرررررر يف هررررررذا املكرررررون عررررررن األردن والكويرررررت سألفررررررا  
فررررل الشرررراء بالنسرررربة لقطررررر الررررا تتبرررراين مررررؤ نفررررل البلرررردين ساألردن والكويررررتت وبررررنفل نسرررربة الدبلررررة، ولصررررا  قطررررر. ويتبرررراين لبنرررران أيضررررا لصررررا   مررررؤ ن

وريتانيررررررررا لصررررررررا  هررررررررذه البلرررررررردان سألفررررررررا  وبالنسرررررررربة لررررررررألردن، فيتبرررررررراين جوهريررررررررا عنررررررررت اجلزائررررررررر وقطررررررررر وم ت.0.01البلرررررررردين ساألردن والكويررررررررتت سألفررررررررا  
وب تتبرررررررراين السررررررررعودية جوهريرررررررا إب عررررررررن املغرررررررررب لصررررررررا  األخرررررررر  سألفررررررررا   ت. 0.01ت، كمرررررررا يتبرررررررراين مررررررررؤ املغرررررررررب لصررررررررا  هرررررررذا األخرررررررر  سألفررررررررا  0.05
ت 0.01ر وموريتانيررررررا سألفررررررا  ون حرررررر  أن الكويررررررت ختتلررررررف جوهريررررررا عررررررن اجلزائرررررر ت، وب ختتلررررررف عررررررن بقيررررررة البلرررررردان العربيررررررة املشرررررراركة يف الدراسررررررة.0.01

وختتلرررررف موريتانيرررررا يف هرررررذا املكرررررون  ت لصرررررا  هرررررذين البلررررردين أيضرررررا.0.01لصرررررا  هرررررذين البلررررردين، وتتبررررراين جوهريرررررا كرررررذلك مرررررؤ املغررررررب ولبنررررران سألفرررررا  
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ا   عررررررررن األردن ت، وب ختتلررررررررف جوهريررررررررا مررررررررؤ بقيررررررررة البلرررررررردان. ويتبرررررررراين املغرررررررررب جوهريررررررررا لصرررررررر0.05لصررررررررا  ا مررررررررؤ كررررررررز مررررررررن األردن والكويررررررررت سألفررررررررا  
 ت، وب خيتلف جوهريان عن باقا البلدان العربية املشاركة رغم أن عينة املغرب مكونة من اإلناث فق .0.01والسعودية والكويت  سألفا  

 (:االتجاهالعام )مجمل  االتجاهتحليل  -

ملعرفرررررة فيمرررررا إذا كانرررررت الفرررررروث بررررريف  ابجتررررراهالعرررررات، قمنرررررا تمرررررؤ املكونرررررار األربعرررررة املرررررذكورة أعررررر ه، مث أجرينرررررا اليرررررز التبررررراين أحرررررادي  ابجتررررراهبسرررررت راج 
شررررراركة العربيرررررة املالبلررررردان العربيرررررة ال مانيرررررة املشررررراركة يف الدراسرررررة ذار دبلرررررة إحصرررررائية أت ب، كمرررررا قمنرررررا بتطبيررررر  اختبرررررار هررررريفي  ملعرفرررررة الفرررررروث بررررريف البلررررردان 

 يف الدراسة.

، 8.52العرررررات خرررررو املررررررأة يف مراكرررررز القيرررررادة يف البلررررردان العربيرررررة املشررررراركة يف الدراسرررررة حيرررررث ف   ابجتررررراهبررررريف اليرررررز التبررررراين أن هنرررررات تباينرررررا جوهريرررررا يف 
 ت. وبيف تطبي  اختبار هيفي  ما يلا:0.01وها دالة عند سألفا  

 ت.0.05اخت ف اجلزائر جوهريا عن املغرب سألفا   -1
 ب توجد فروث جوهرية بيف قطر وباقا البلدان العربية ال مانية. -2
 ب توجد فروث جوهرية بيف لبنان وباقا البلدان العربية ال مانية. -3
 ت.0.01خيتلف األردن عن موريتانيا جوهريا لصا  موريتانيا سألفا   -4
 ت.0.01لفا  تلف السعودية جوهريا عن املغرب وموريتانيا لصا  هذين البلدين سأخت -5
 ت.0.05ت، كما خيتلف لصا   مؤ اجلزائر سألفا  0.01خيتلف املغرب جوهريا عن السعودية والكويت لصا  املغرب سألفا   -6
 ت.0.05ت، كما ختتلف جوهريا عن موريتانيا سألفا  0.01ختتلف الكويت جوهريا عن املغرب لصا  األخ  سألفا   -7
ت. وب 0.05ت، وختتلررررررف عررررررن الكويررررررت لصررررررا  ا أيضررررررا سألفررررررا  0.01األردن والسررررررعودية سألفررررررا  ختتلررررررف موريتانيررررررا جوهريررررررا لصررررررا  ا عررررررن  -8

 ختتلف موريتانيا يف هذا املكون عن باقا البلدان ال مانية املشاركة وها: اجلزائر، املغرب، قطر، لبنان.

 مناقشة النتائج:

" يف مو ررررروع املررررررأة العربيرررررة يف مراكرررررز ابجتاهرررررارينبغرررررا أن اكرررررم علرررررى " بنررررراء علرررررى النترررررائ  احملصرررررز علي رررررا مرررررن هرررررذه الدراسرررررة، فةننرررررا ن كرررررد أنررررر  ب
القيررررررررادة انط قررررررررا مررررررررن موقررررررررف "مررررررررنم " قررررررررائم علررررررررى التعمرررررررريم دون دليررررررررز علمررررررررا يسررررررررتند إىل اسررررررررتقراء الواقررررررررؤ، ومجررررررررؤ البيانررررررررار واليل ررررررررا الرررررررري  

سررررراليب "املعاملرررررة الوالديرررررة" يف إطرررررار األسرررررر العربيرررررة ت حرررررول تبررررراين أ2006مو ررررروعيا. وتتفررررر  هرررررذه النترررررائ  مرررررؤ مرررررا تو رررررز إليررررر  دويرررررري و خررررررون س
ت فيمررررررا يتعلرررررر  بتنرررررروع "األسرررررراليب 2007مررررررن خرررررر ل دراسررررررة أجريررررررت يف سرررررربؤ بلرررررردان عربيررررررة، كمررررررا تتفرررررر  مررررررؤ مررررررا تو ررررررز إليرررررر   يررررررث و خرررررررون س

 اإلدارية" يف البلدان العربية.

لعربيرررررة وخا رررررة خرررررو مو ررررروع املررررررأة يف مراكرررررز القيرررررادة واختررررراذ القررررررارار " يف البلررررردان اابجتاهررررراروعليررررر ، ضكننرررررا القرررررول وبقررررردر كبررررر  مرررررن ال قرررررة إن "
يف كرررررررز مرررررررن اجلزائرررررررر  ابجتاهرررررررارجوهريرررررررا حرررررررق يف املنطقرررررررة اجلغرافيرررررررة الواحررررررردة سيف العرررررررامل العرررررررريبت حيرررررررث وجررررررردنا تبررررررراين بعررررررري  ختتلرررررررف اخت فرررررررا  

يف كررررررز مررررررن قطرررررررر  ابجتاهررررررارووجرررررردنا أيضررررررا تباينررررررا يف بعرررررري وموريتانيررررررا واملغرررررررب رغررررررم انتمرررررراء هررررررذه البلرررررردان ملنطقررررررة واحرررررردة ساملغرررررررب العررررررريبت، 
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ولعررررررز مررررررن نافلررررررة  والسررررررعودية والكويررررررت رغررررررم انتمائ ررررررا ملنطقررررررة اعلرررررري ، ووجرررررردنا كررررررذلك فروقررررررا برررررريف األردن ولبنرررررران رغررررررم انتمائ مررررررا ملنطقررررررة الشررررررات.
وتغ هرررررررررا  ابجتاهررررررررراررخييرررررررررة  ررررررررا دور يف تشررررررررركيز والتا وابجتماعيرررررررررة ابقتصرررررررراديةالقررررررررول التأكيرررررررررد علرررررررررى أن العوامررررررررز ال قافيرررررررررة الفرعيرررررررررة واألو ررررررررراع 

 واملواقف.  ابجتاهاروتطورها إىل جانب العوامز ال قافية األساسية املش كة كاللغة والدين  ا يفسر اه ات هذه البلدان يف بعي 

لقياديررررررة يف امل سسررررررار ينبغررررررا أن وعليرررررر ، فررررررةن أيررررررة خطررررررة لتغيرررررر  ابجتاهررررررار أو تطويرهررررررا يف أي دررررررال وخا ررررررة يف دررررررال تررررررويل املرررررررأة للمنا ررررررب ا
ا تراعرررررا اعصرررررائص ال قافيرررررة الفرعيرررررة السرررررائدة يف كرررررز بلرررررد علرررررى حررررردة، كمرررررا ينبغرررررا أن تراعرررررا ترررررأث  بعررررري املتغررررر ار الدضغرافيرررررة كاملسرررررتو  التعليمررررر

 يف امل سسار امل تلفة.  ابجتماعاخو السلوت القيادي وع قت  بالنوع  ابجتاهاروالعمر ونوع امل سسة يف 

ورا وينبغرررررا التأكيررررررد أيضررررررا أن ل قافررررررة امل سسررررررة سالقرررررريم التنظيميررررررة، األخرررررر ث امل نيررررررة، القرررررروانيف وابجررررررراءار التطبيقيررررررةت  وحجم ررررررا ونرررررروع نشرررررراط ا د
واليل رررررا إذ قرررررد يكرررررون هرررررذا املسرررررتو  فرديرررررا أو  ابجتاهررررراريف تشررررركيز اجتاهرررررار األفرررررراد العرررررامليف هبرررررا. ولرررررذا، فةنررررر  ينبغرررررا اديرررررد مسرررررتو   دراسرررررة 

 نظيميا أو دتمعيا.ت
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  المراجع والمصادر:

 .القيررررادة فرررروث اجلماعررررة والقيررررادة مررررؤ اجلماعررررة: دراسررررة مقارنررررة برررريف منطررررا قيررررادة الررررذكور واإلنرررراث يف جامعررررة امللررررك سررررعود .ت2007املنقررررا ، سررررارة س
 الرياض.جامعة امللك سعود، ، ت2007 -هر 1428ت عات س28دلة رسالة ال بية وعلم النفل عدد س

الفررررررررروث برررررررريف اجلنسرررررررريف يف اعصررررررررائص النفسررررررررية للقيررررررررادة اإلداريررررررررة. دلررررررررة الدراسررررررررار النفسررررررررية. القرررررررراهرة: مكتبررررررررة األ لررررررررو  .ت1993مصررررررررطفى س ،تركررررررررا

 املصرية.
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 مقدمة:

ال شكككككككككم  لش ب ال زائككككككككك ئ زااالزتما ية  شكككككككككمزت و زالوياته      ت و زا ام    ب كككككككككي  ت و 
قد شككككتي   ث زا  يت زاي م م   يا ككككي  تة بيلت   ع  اتز ز يلمة بت زا  يزة زاي ل ا    زا لا   

زائكككك ل   زاةتو    ث زا تال يلل زايتكككك  تة زاا ككككت  زايث قدبزت زائكككك ئ زااالزتما ال ككككي ت ت 
 زال يقاللع

 إ ككككككككزتبت  ث ضومز" ب اكككككككك   اض ككككككككزت  زا لات"  زاا قل ت  ث زا  يت زاي م م  ا  ل  كككككككك   ت  
ال" زا لات"  زاا قل ت  ث ب زوز  زا مب زاةل ككككك   زايث  تاكككككزت زال كككككي اتي زاادز ل  اد ي  ؤ 

زالمن ككث بةت ءد" زاليالاو الاالزتم  زايث زبيدة ء   زشككيدة  ز ككي مة  الل و يت زاي م م بت 
 ع1962ضاى  1954

 ال لل   إش زا مب زاةل كككككك   زالمن كككككك   اككككككد زااالزتم قد زبيدة بةت زاليالل  من ككككككت الللد  ككككككة  
 قد نال ل لش  ت  زا مب قد ز يامة ع 1962 تي خ ز ي ت ت زا  ت ت زا طة    ة  ضاى  1830

 اليى ي د زال يقاللععع

 لطبت"  ل يت"وةدة زاد ا  زالمن    ك    تتلزت زاد تت   زا  ةم    زاادن    كات وةدة اقد 
ئت ا  زاطئ زاةل ث زاةلس  للل  ا و ت  زا يزو     ث زا  لات"  ص ل  ت  زن م ب ا و  ت 

     ئ  واب خ زاخ لا ز يمز  ا  زااالزتما بيب    ث ذام  ئ ئالمب نل    شم   اد زا
ع ص ي و زا      زاا ة    ءزدف  لم م   قو  زاقتت"  ل و  

يزت  من ت ل تا ئ زا مب زاةل    زايث طبق  نامز ال  ت  زاا ا     إنةت  ةكيلث ءتكم ي ض
  كات 1962ضاى  ككككككة   1954زاي م م بت  ككككككة   ث زااالزتم  ث ب ت ا  القتككككككت"  لى و يت 

بزاكككت ككككتنككك    كككككككككككككككة ي  وز   ي ض زا لاكككت"  زاا قل ت  قكككت ت زا  يت  ث ب زوزككك   كككت  زا مب
 زنيات"ز زل  زالغ  زايث ز ي ال  ت  ث زاا زوز ع

  بت  ث ل تا لزت؟ ات ث زا مب زاةل   ؟ 
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 تعريف الحرب النفسية:

 م   ازاا  كككككك    زالم طتن   زاادلدتا زا مب زاةل كككككك   يانزتل از ككككككي اتل زاد ت   اككككككد زا د  
زاد ت    ت   ككككككةم    زقي ككككككت      كككككك ت كككككك   ال ككككككئ زا تو ع  زازدف بت   يإومز"زةبد ا  

ي كككككككككل   تب       ط ل زام ة زاا ة    ال د     ك ككككككككك م ضيز  و  ث زااقت ب  ل   ث زا مب  
 ع  1بؤ دز اا قف ب  تا  و لو  ث ي ض زألال تش

  1950    ت  1946الب م   زألبم ة    ت   آ م ت  م ل( 2004 ل ي  زا تاح  ال  ن  )
وت" ف و لش زاازا  زأل ت    ال مب زاةل     ث  مض ضيز  ةت  لث ضيز ت زا د  يلمض 

 وت"  ث  عيطمق ل م زاطمق زا  ةم      تت  ل م زا  تت  زالقي ت    وزاي ةل  ث ل اتا
 : تز زاي م ف لش زا مب زاةل    قد  ك ش ق  مت زاادى  يئا 

   يمز  ا  الزاد ت   ز -ل
   ت   زاقيتل -ب
  نئم زأل بتي -ج
  دز  زا د  يطم ق  بةاا  ب ةا  - 
   ت    م   -ذ

  ي  زالم ف  الد ءةت"  لى بت ( 2011زا  ة  ) مازت قد لبت ل دزف زا مب زاةل      
كم س زاتا كتش  ئغ  يتت   زا مب زاةل     ث ءم طتن ت  الل زا مب زا تاا   يو تي  ز

 كات  ا ثلبت ل دزف زا تن   
 
  .  ط ل ق ل  ل الق تة زائ ئ زاتا   وو زا و زا مب زاةل    -1
 
  .ضيبت  نام و زا  ت     قي  كت   ب يقدز و  ب لو زايث لؤبت ءزت  -2
 

                                                           
1 https://www.britannica.com/topic/psychological-warfare 
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 نؤبت يو ا ؤبت ي د ذام ية  بتض طتؤ  زادي س زاادلدت  -3
 
  .ومز"  ال   ل    بتغض -4
 
  .ز ت ت شق  زاخالف ء ت زا ة بتة  ش لزت -5
 
  .لمس ءت ي زالمق  ء ت لءةت" زائ ئ -6

   بت ي تي   إش زازدف زأل ت ث بت زا مب زاةل         ط ل ب ة  تة زا د  ل  زاخ ل
 زا مب  تبت  خد  ب ل   بت   ي ا   ن      و و  ل كو    زاي ةل  ث  لك م    ودزنو

  زايث   ي ا  زاد ت   اةئم زألكتذلئ  زإلشت تة  بث زايلمق   زايتل  ع

 أساليب الحرب النفسية الفرنسية:

ال مب زاةل كك   ءزدف زاقتككت"  لى زا  يت بت  الل   دلدت لشككةتال ز ككي ال   من ككت ل ككتا ئ 
     ط ل زام ة زاا ة   الئ ئ زااالزتما  اا ش زاي م م زا طةث  ولزيوع

 نالالظ لش زاق زة زالمن ككككك   قد ز كككككي ال  ك   ت  زأل كككككتا ئ زااتك يت ل ال  يتإلاكككككت    لى 
يز ت ل بتة    ط ل ضز ككككي اتل زاخ ن   زا اال"  زاا ز كككك س  زاي تلئ زائككككدلد ال ككككيخمزج زاا 

زأل مى  زاا ا ن ت   ز ي اتل ي ض زاطمق زا  ف    ب ض يوتل زادلت زاا   ث  ب ض 
 زائ  خع

ي ام زا مب زاةل    الا   إش  ء ول   لد زااا د  لا تشلشتي ل يتذ زايتي خ ياتب    كات 
د ت   زااغما  يت ي اتل   تت  زإل ال   إشت   ب   زا تة لشةتال بي د ت قد ل زالمن ث

زام ئ  زي  زائم  ث نل    زااالزتم  ت  زاد ع ضاى زاي ف   زاا د    زااةتش م  زال تنتة زايث 
ث   مبى بت زاطتتمزة اال ال   زا ق  زاكل مت زاي  زااديزش  لى   لق   كتن    ز   لى زا ةتش

كتن  ء ت ولز  زاي م م زا طةث  زائ ئ زااالزتما ضات   ضاى بئتي ع ل مى  ظل   خطط 
 ع(2018) كتا  زألنبت" زااالزتم     إلوزتض زا  يت

http://www.aps.dz/ar/algerie/63793-11-1960
http://www.aps.dz/ar/algerie/63793-11-1960
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 قتب  ق زةولتعزيز الحرب النفسييييييييية بفسيييييييياليب نفسييييييييية ومالية و دارية جد دة، 
لا ي د زالاليالل ببتشككككككككمت يإنئككككككككت" بةت ئ  ككككككككا   ب ابةت ئ  8321زالاليالل  بةت  ككككككككة  

زائكككككككؤ ش زا مب  اع  قد كتن  ل كككككككت كككككككت اات  كككككككاث  الل زا  يت ابةت ئ الصكككككككت ا ل  ازادزتمت 
ع كتن   ت  1955( زايث لنئككا ت وت   كك  ككي    ث    ككالم S.A.Sزإل زي   زاايخ كك كك ا )

 مق ي ز ت  ث زألي تف  زا ا   لى زاد زتم لطت" ال ا  زاةل كككككككككككككككث الي ل   ث نل س زااالزتم 
ت  كك  ازت  زاازا  زام ق ز د و ش زاي م م زا طةث ية  زا  ككتت ع  قد كتن  صككل ف زاقم   ت   

ز كككي اتل ك  ل كككتا ئ زاد ت    زاياو م زاةل كككث  زاخدبتة  1956زتم زءيدز" بت  كككة     ت  زاد
زايث  قككدبزككت اي ط ل ب ة  ككتة زاككدز ا ت ال  يت   صكككككككككككككككم زل  ت   ل و ش زاي م م زا طةث 

 (ع  2010)ء والل  

بت  ككككاث يتااةيئ زاختبس الياو م زاةل ككككث  ث زائكككك ئ زااالزتما  زااةتاككككل ت ل تككككت  لنئككككاة 
  زا  زيع

 تا   ث شمة زايث ل (2007ب ل م ش ) ت كيليو زاكت ب  زالمن   ( ب2019اقد ل ي   ئ ا )
 قة تة زا مب زاةل    زايث ز يخدب  بت طمف ابتط  من ت يتااالزتم؛  ذام  ث ب ا  زت 

ا ال ث ل اكككككككك   زازدف بت 2     ة زش ازا ا  زاب كككككككك ة ا وث  ب ككككككككخ ضن ككككككككتن   زاخ ككككككككل
ز كككيخدز  زا مب زاةل ككك    ث ق ازتل الش   كككيخد  زا كككالة زاب ككك ة ا وث   ةث لش  ق   ي ال   
ب وز  اكككككككككككككككد زا د  ءزدف زاياو م  لى  كم     زطلو  ب قلو   كككككككككككككككل كو  التتدت بخططتة 
 زا ة ب   زاق ت ت    ث آش  زالد لش  ي وو ضاى  ةتصكككم صكككد ق    الل ل  ل  ب تلدت ال  ككك ل

 (ع 211 لى زاد ل  ك ئ   تطف   تلا )  

 بات  اد ضا و زاا ش زالمن ككككث  ث ضطتي زا مب زاةل كككك   زايث شككككةزت اككككد زائكككك ئ زااالزتما 
ءمبيو زاق ت  ءياة د زألطبت" زاةل كككككك  ت زالمن كككككك  ت اا ككككككخ شككككككخ كككككك   ازاخ ككككككلا ل  ازا د ا ل  

( ال ث كيل  لش 2007ش )ازاا كككككككككي اما )يليح زامز"(   ايام ل ازا د ا كات لكدة ذام ب ل م  

                                                           
(: العمل البسيكولوجي ومسخ إنسانية الخصم في "العنف، التعذيب واالستعمار: من أجل الذاكرة الجماعية". إشراف 2007ميليرون، كريستين ) 2

 .232-209كلود ليوزو، ترجمة: إبراهيم سعدي، دار القصبة للنشر، الجزائر، ص 
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 3زاد ت   زالمن    زايث قت  ت بت  اث يتااةيئ زاختبس ال ا  زا  ة ا وث )زا مب زاةل   (
قد قتب  ل كككت كككت  لى نام تة زاادي ككك  زالمن ككك   الديز كككتة زاةل ككك    ث زا الو ةتة بت زاقمش 

 زش طنل  من كككث  ث وتب   زااالزتم   كككاىل  كككتب زا ئكككم تع  قد  ال ل  ت  زاديز كككتة طل ئ 
(؛ ضذ الت ل ضقتب   الق  ء ت زألبمزض زا قل    زاام ا   كات الت ل زاد ت   ت Porotء ي  )

 ماكككككك   قتتا   لى زاد ت    زا مب زاةل كككككك    ث كيتيو ازاةال   زالدزت   أل تاث شككككككاتل ض م ق ت 
لدزت يو ء  او م ت  ث  لل زألبمزض زا قل  ا؛  بلت   ت  زالماكك   لش ازائككاتل زإل م قث زاايا ال 

 (ع 212    2007   بام  يطل  يوا )ب ل م ش  

بت طمف زاد ت   زالمن كككككككككك   ال زت   (Projection  ةت نالالظ ز ككككككككككي اتل آا   ازإل ككككككككككقتطا )
زاطمف زآل م ي ل   ضومزبث ا س  ث زا زقع ضال صل  ل ت    ال ل   زإلومزبث زاتا قتب  

 ع(2019) ئ ا   يو زاق زة زالمن     ث ك  ليوت" زااالزتم  ل م ت

ث زاطئ بيخ كك كك ش    قد  تكك   ب ل م ش  تز زالماكك   زايث  ككتند ت  دت لطبت"  من كك  ت
كاةطلق الد ت    ت  زالماككككككككككككككك   قد ز ختة ع    زءةو   البت و( Porot)لب تل ء ي  زا قلث 

زا مب    زا ا  زا كك ة ا وث  ث زااالزتم يق ازتل الي د  بت  ت  زاد ت   زا مب     كك ي ودلد 
(ع  بات قتايو زاكت ب  213زاا ت ا  ي ككككك ط ل زألنت ط ئ  زآل م بام ا )   األنت  زآل م ععع

  ل اضش زاا ش زالمن كككككث لة كككككئ  ث   تليو اال كككككيقالا  ت ك  لن ز  ل تكككككت ءزتز زاخ ككككك   
قتت بت زالتكككككككككككت" زاا ااث ال ةف  كككككككككككزا   ب  زامذزت ع لدل  لى ذام ك مت زاالم زة زاا كككككككككككي

 (ع218زاالت  زاكتب  زايلت    زا ت   عععا )   زال  ص  ل زاغم ي  

  ث زا زقع   إش  ت  زاكت ب  ا  ككككككك   ث زا ال دت زايث  تككككككك   ل اتل ء ي    البت و ء  قت  
ءتام قللزت   ث ال ةو زاطل ئ زاةل كككككككككث  مزنال  تن ش زاتا  زوو لطم التة ء ي    زنيقد ت يق ت 

 تنث  زالن م ب ا وث زالمن ث   يا ع   ت زت ل تت زاةل4  تص   ث كيتيو اب تء  زأليضا
(2006( )Doray, 2006 )  زاتا لشتي ضاى لش ء ي    البت و قد ز يلم ز لش زااالزتما    م

ل   )زال ككت"(  بككتغ بيخلف ب كك   بككتغ زاال زالف   لش بخككو ب م   بت زاقئكككككككككككككككمت زاككدبككت  كك 
                                                           

  3أنشىء المكتب الخامس للعمل السيكولوجي في نوفمبر 1954 وأغلق سنة 1960؛ وقد كان متخصصا في شن الحرب النفسية في الجزائر.
 Les Damnés de la Terre  4  
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 ككدف (   لش  بككتلككو ا س ا ةككت كككدبككتغ زأل ي بثع  ل اكككككككككككككككح   يا لش Cortexزاك ي كس )
لصكككككككككك تب  ت  زاادي كككككككككك  زالمن كككككككككك   زااي  الت زاتلت  ال ز  لى ض طت" الا  ا لا  ا الامزتل 
زالمن    ا س  لم م زااةتن  زا تن    )ب زطة ش بت زاديو  زادن ت( زايث طبق   لى ازاا لا تا 
   كككككككئ   اكت إل طت" شكككككككمه   اقاع ب كككككككلح اكككككككد طا ة   ميا؛     زاقاع زاتا ءدل قل  

زااالزتم   يابد ط   ع ضش  تز زاطئ زاةل كككككككث زا ة كككككككما )زا مقث( كتش ل تكككككككت زنطالق زا  يت 
 طبت نل  ت  ا الع     

بة   الد زتم زألللحرب النفسية أو ما يسمى العمل السيكولوجي  قد كان الهدف الساسي ل
 دب م زاتزة  إوتيت ي ة زال ككككككككي ككككككككال  ادى    ا زا  ككككككككةم   زال ككككككككي اتي    الل و يت زاي م م 

زائكك ئ زااالزتما   كتش ي  قت ت زا  يت يت ككي دزا وزتز زاا ت ظ زا كك ت ككث زاتا كتش قا   ث 
زايك  ت  كككتش  ق   ءي ه كك  زااالزتم  ت  لم زاقمى  زااككدزشكككككككككككككككم يككا ا كك  زالايلككتف ال ل زا  يت 

 (ع2017) ل  ث   ت نالت    ب تند زتا

  م م زاي و يت اليى زاغال  ءدز   بت زااالزتم  ث زاةل كك   زا مب بمزال  (2015) ء  ككة  ء ت  قد
 ال كككككككيمز  ا  ز زاةل ككككككك   زا مب  ث زالمن كككككككث زال كككككككي اتي  لى  ل ق  قد زاي م م و يت ياش  لكد

  زال يقاللع زا م   ب تي  مض  ث نا    بتايتاث  زاي ال ال   
طبقيزت ب ككككككككتاح زاد ت   ( ب ال ل ككككككككس زاد ت   زا كككككككك ة ا و   زايث 2017 ل اككككككككح ليشككككككككت )

زا  كككةم   زالمن ككك    ث زااالزتم   تصككك  بت  الل زااةئككك يزة  زا ككك ي زال   لمزف    زا ككك ةات 
 عزايث كتن   زدف ضاى ب خ ص يت زاخ ل ل  زا د  )زااالزتما(  الل و يت زاي م م

  ؟النفسية الفرنسية ما هو دور العلماء والمثقفين في مواجهة الحرب

زنتكككككككككككككككل  د  كل م بت زا لات"  زاا قل ت ضاى و يت زاي م م ءد"ز يتن كككككككككككككككزتي ب ال زألالالزب 
 ككككككككككة  ت بتا ب زاااع تة  ث ولز  زاي م م زا طةث   بتاي تق زاطلب  ي ككككككككككل ف زا  يت  ث 

 ع1956

 تصكككككك     قد  الى   ي زاا قل ت  زا لات"  ث ب زوز  زا مب زاةل كككككك   زالمن كككككك    الل زا  يت 
 ز ط  ال  يت ء  لوزالت زال يخبتيزة زا  بت  زاتا ه ة  زا ا  زإل البث  زاد ت  ي د بؤ ام 
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ل  ي كككككك  كات  الى  تز زاد ي  ل م ل    اككككككبتط  وة   زال  ككككككتالةزاا ت ا ت زا كككككك ت كككككك  ت
 ع1958 ة   ي د  ئة   زا ة ب  زااؤقي ل اح 

 م م    زا  يت زاي   ل ت ز يقمز" زألالدزا بت  الل بتكمزة ي ض زااات دلت زاتلت كيل ز  ت
 بت  الل ي ض زاديز كككككككككككككككتة زاقل ل   ث زاا اككككككككككككككك   لش زا لات"  زاا قل ت زااالزتم  ت   بت 
 تتبت ب زل بت زاا قل ت  زا لات" زالمن   ت  ل م ل قد  زوز ز زا مب زاةل    زالمن    ي دت 

 عي د قل    ةي مض ل ازتا ئ تل 

 ما هي أساليب مواجهة الحرب النفسية؟

ز يادة زا  يت زااالزتم    لى  دت ز ككككككيمز  ا تة  ل ككككككتا ئ اا زوز  ل ككككككتا ئ زا مب زاةل كككككك   
زالمن    زايث طبق   الل زا  يت زاي م م     تص  ي د زن قت  بؤ ام زا  بت  ال ث ه ةل  

 ت   ت   ت  اتل تا ئ ب زوز  زا مب زاةل    اات  ةا ل ب  ت  ا   ل ت ت  ث     ت ب 
 ا زوز  زاد ت   زالمن   عزالال  ا ث وا ع بةتطق 

 م  ث ولزكك  زاي م   بككتإلاككككككككككككككككت كك  ضاى  ككتز  قككت   ككد  كل م بت زاا قل ت  زا لاككت"  قككت ت زا  يت
م يا زوز  زا مب زاةل    الق زة  زإل زيت زالمن    يتااالزت زا طةث   ث و ش زاي م م زا طةث

     يت ي اتل  دت ل تا ئ نتكم ت ل ازت ف ات  ا ثل 

 المواجهة اإلعالمية:أسلوب 

 ا ل  زاا زوز  زإل الب    ث ق ت  قت ت زا  يت يت ككككككككككككي اتل   ككككككككككككتت  ض الب   بخيلل  اا زوز  
 كككتة  زااؤ ككك زآلالة زاد تت   زالمن ككك   زاتكككخا  ب   زاقة زة زإلذزه    زا ككك ف  زااةتشككك م

زادلة   زاادوة   ل م ت بت زااؤ ككككككك كككككككتة زايث ز كككككككي ال  كاء زق اليتكككككككل    ايال  ف زا قتتق 
   زأل ات      تت  لك م  م  ع

ب د بؤ ام زا ككككككككك بت    ل     ت زاا ت ا ت زا ككككككككك ت ككككككككك  ت  ث ك  زااةتطقع  كتش زاا ت ظ ف
زاتا كتش لل ئ زاد ي ا    زا ككككك ت كككككث    زاا كككككؤ ل  لى ب زوز  زا مب زاةل ككككك   ب دزن ت   

زل بت ظلل زا ككد   ز يككدز"ز ككو   اككت زز ككو  ا ق   ي الوزل  زألك م ل ا كك  بع زا كككككككككككككككةككتش ا  ا
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ء ز كككككككككككككككط  زاز تك  زا ككككككككككككككك    اا ش زاي م م  ا يد   اا كككككككككككككككت د زل  ةد زا تو    اااع 
زالشكككككيمزكتة ادى زاياتي  زألشكككككخت  زألوم ت" ء ز كككككط  ي كككككتا    د    زت زاالل    كتش بةللت 

ت يتا ا  زا ككككك ة ا وث  زاد ت    زاا كككككؤ ل  ت زال كككككي البتة  زال  كككككتلعععا )ااقتبث  ل تككككك
 (ع 147    2005

 كتش زاا ت ا ش زا كككك ت كككك  ش  خيتي ش بت ء ت زااةتاككككل ت زألك م  ه ت  كككك ت كككك ت ال ث كتن ز 
 ةلل ش ءيةا ل زائكككككك ئ      يو    ق لو  كككككك ت كككككك ت يتاد ت    زال ال   بتايا  ت  بازت  زا مب 

 (ع     2011 ال زادلت  زامزتد ل     بتاازت  زااتا    ل م ت )زاة

ا ل ق  زا مب زاةل كككككككككككك   زايث كتش  ق   ت زاا ت ظ زا كككككككككككك ت ككككككككككككث  لى زا مب زاةل كككككككككككك    قد 
   الى ذام ضاى لش زاا ت ظ زا  ت ث كتش  ث  عبةتن ت زتإيلل اختب    تتلزت    ال ي اتي  ز

زاليكت   زتل يتائكككك ئ    ككككيط ع زاياو م  ل و ببتشككككمت ي ةس زا د  زاتا كتش ي  دز  ةو  كات 
لش   ككككككتتلو ال   قق لتليزت ي ككككككلئ زألب    زاام ف زاات    زايث التا  زالطال   لى لء زق 

 (ع2017 ت نالت  ؛ ) ل  ث لوزال و زال الب  ا

اى   ي زاا ت ا ت زا ككك ت ككك  ت   تصككك  ء ت زا كككةتش زااالزتم  ت  قت  ي ض قت ت  بتإلاكككت   ض
يإنئكككككككت" ومزتد           ق ف      ز  زت  ث صكككككككل ف و ش   ث ظم ف صكككككككعب  الغت  زا  يت 

  بت  ت  زاامزتدلع  ث زاابتل  زائ تب زاي م م زا طةث

ء ت  (زاغمب زااالزتما ) زا ال   زاختب كككككككك   ثيتااةطق  زأل اى وم دت ازاكلتةا زايث لنئكككككككك    -
تبث  )ااق   ث زا ال   زا كككككت  ككككك  ل تكككككتع  كتن    كككككدي يتا مب    زالمن ككككك   1958  1956
 ع(2005

ث  كككككزامزي       يتت ككككك   وم دت او زيا زايث لصكككككدي زت ب كككككل   زاد ت    زال ال  يتا ال   -
   قد  غ م ز كككازت لالاد التج الادا زااد   الي كككالشا ول     ضشكككمزف ء  ال  ل صكككدلق

 ت ب ل   زاد ت    زال ال  ز يكاتال الي ه     كتش ضصدزي  ت  زاام دت عا  بح او يتا
زا  ت     زا ا  زا  ةما ءزدف ا  م م زأل ات   زاموتل  زأل كتي     م ض زااقت ل ت 
 زااات  م  لى زايلك م زاا كككككككككيق  ي  ث  اد ك   زالد ب ةى اكلتالوع كات  د   زاد ت   
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 كتش  (ع2011   ال زادلتزامزتد ) ك ككم زائكك  ي يتا الا  زاةت    ت المب زا  ككتيتةا ضاى
 دف ب كككككككككككككككل   زاده    زال ال   ث زا ال   زامزي    زايث كتش ء  ال  ل صكككككككككككككككدلق لالد 

(    ا  م م زأل اككككككككككككت   زاموتل 2011ب ككككككككككككؤ ا زت  كات شككككككككككككمة ذام زامزتد  ال زادلت )
لى زايلك م زاا كككككككككككككككيقك   ي  كث  اكد كك   زالكد  زأل ككتي     م ض زااقكت ل ت  زاااكت  م  

ب ةى اكلككتالككوع كاككت  ككد كك  زاككد ككت كك  ضاى ك كككككككككككككككم زائككككككككككككككك  ي يككتا الاكك  زاةككت    ت المب 
زا  ككككككتيتةععع ت  زأل ككككككبتب و ليةت ن يقد اككككككم يت ز ككككككيكاتل زاي ه   زا كككككك ت كككككك    زا ا  

(ع  بتإلاككككككككككت   ضاى زإل ال  زاا وو 185    ال ا )إلزا  ككككككككككةما يا ككككككككككل   الد ت    ز
دلت  الئككك ئ زااالزتما   قد كتن   ةتام بةتشككك م ب وز  ي كككل   تصككك  ضاى وة   الاات 

زاخدب  زا  ككةم    ث زاا ش زالمن ككث   كتن   يتككات الاات ي كك ط   ختطئ اككاتتم ل 
       (ع2011 قل بزل يت يبتي ل قد وةد ز  ث المب ا    المبزل )زامزتد  ال زادلت  

   ن ككككخ  يتا مب    ككككة  1956زا  يت ءيا كككك س وم دت ازااات دا يتالمن كككك    ككككة   ت قتب  ق ت 
 ليح قة زة ضذزه    ث   نس  زاقت متعبكل تش التل ولز  زاي م م زا طةث     1957

قمب زا د   زااالزتم    1956   الم بت زا ت   16ذز    م   والزتم    ث ل ل ضلنئ   قد   
ايق ل ا ةت ضذز   زااالزتم المت بةت    عععصكككك ة و ش  كتن   ختطئ زاا ككككيا  ت  زااغمب  ع

 زاي م م  ولز  زاي م م زا طةث  ختطبةل بت قلئ زااالزتماع

ول  ي   قةتت ضذزه   ءي نس كات  ي   ءمزب   تصككككك  اد ل زا  يت زااالزتم   ك ككككك ة زا مب  
 ل م تعق   زإلذز   زال ل   بت طمزءلس  بةغتزا   زاك     بغدز   ودت   بئبت بت زاقت مت    

 أسلوب المواجهة الد نية:

كتش الئكككككككك خ ت زءت يت  س  زابئكككككككك م زالءمزه اث   ي كل م  ث ب زوز  زألطم التة زالمن كككككككك   
  ل  قل   ذام  ة زة ط  لء زقزت زإل الب    ازادلة  ا  ث المبزت زاةل    اد زائ ئ زااالزتما 

 ع زندال  زا  يت زاي م م  
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 ب د زندال  زا  يت  زنتككات  زاااع   االز  زاي م م زا طةث  يقث شكك  خ زاااع   لؤ  ش   يز 
 مب  ت  إ الب ت كل مز ءزدف ضالبتط ب ت الة ق زة زالاليالل ب كككككككككككخ زائكككككككككككخ ككككككككككك   زااالزتم    

   لةزت    تي خزت   ق ازت زام ال    زالوياته  ع  

 دور جمعية العلماء في محاربة الخرافة:

 لطت زائكككككككك خ زإلءمزه اث ضاى   ي زال ككككككككي اتي زالمن ككككككككث  ث  خدلم  ق ل زااالزتم  ت ءةئككككككككم 
زاخمز    زائككك  ذت  زادو     م ككك خزات  ث  ت  زا ق ل ءزدف  ئكككة   اذ ة   بيخلل ل   كككدق 
ككك  شكككككككككككككككث"   ش  ا       ش زاب ككث  ت زأل اكك  زا قل كك   زاةقل كك  باككت لؤ ا ضاى زنق ككت  ككت 

 ا ي  زالمن ث زاتا  طط   ءم الاليالل زااالزتم ضاى زألءدع  ز ي البزت ااخططتة زا

  ث  تز زاا ةى قتل زائككك خل ا زال كككي اتي لمى  ث بلدل واع   زا لات" زاتا ل لةيو  ث وا  
 طمز ك  زاخطم  لى  ككككككلطتنو  ألنو بت ول  لقدزبو  ث زااالزتم -قل ل  بي زاكككككك     ة  ا ة  

ل    قد كتش ازلدجالين والمتجرين باسيييييييييم الد نبتخد ر العقول بواسيييييييييطة الم تدعين واضال 
 ع  5 لطتش  لى زاةل س  إذز ززل  لطتنزل ززل  لطتنوا

 اا زوزكك   ككت  زااخططككتة  قككتبكك  واع كك  زا لاككت" زاا كككككككككككككككلا ت يككإ ككدز   طكك  بيك نكك  بت 
 ب  ي تل

زأل ل   قد يكال ل كككككككككككت كككككككككككت  لى ب تيب  زادوتا ت  زاايتوم ت يت كككككككككككل زادلتع  قد  زاا  ي -1
ز يادة زاااع    ث ذام  لى زال  ككتل يتألب   زاي زصكك  ب زتع  قد قتل زائكك خ ءزتز زا ككد  
اءدلة واع   زا لات" ل اتازت يتال  كككككككككككتل يتألب   ت طم ق زادي س زادلة     زاا تاكككككككككككمزة 

  ازت القتتقو  بت وت" يو بت زا الت  زاكمزب   زائكككككككككككككككمف  زاااد زالوياته    زايتي خ    بل ة
 زا  ت ت   كتن  زا ال  شدلدت   كتش زاياو م ءل غت   كتش زاياوم  ا ات   كتش  ال  زال ي اتي 

شككككككدلدز    ز   تز زاد ي  ككككككبع  ككككككة زة  قم بت   وق   زت زال  ككككككتل ء ت زاااع    - ب ت اتام-
ألب   زاي زصككككككك  ب زت ضاى لش زال كككككككي اتي قد   كككككككم   ش  زألب اع  قد ل ة ق ت زال  كككككككتل يت

                                                           
 5محاضرة ألقيت في القاهرة يوم  ، "مشكلة العروبة في الجزائر". 1964-1954انظر: كتاب الشيخ محمد البشير االبراهيمي. في قلب المعركة 5

 جزائر. ، ال1994، 1. دار األمة، ط107، ص 1955جوان، 
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  ال د التا  زالءيدز   زالي الزق يت ل زادلتا زاتلت زنلض زاةتس بت ال ازل بات ل ى ضاى زنزدز  
يكت بت زأليكتش زايث كتش   ياد  ل زت زال ي اتي       لط زاطتتل  زايث شزد  ل زت زايتي خ 

 ع  6ت ت زال ي اتي(كات قتل زائ خ زالءمزه اث يانزت )بط

زاا  ي زا تنث   قد يكال  لى  ئ  د بدزيس  خا  ياتل زألب    إال ت"  ة  زالتل  زايلم   -2
 ث  ل   زا لل    ث بةقب   ث زاا لل ن  زت يل   زايخدلم زال ي اتيا  اال يزت زاااع    ث 

ا مبث اي ل ل زنل س زااالزتم  تع  قككد قككتبكك   ككت  زااككدزيس يككإءمزز   ي زايمب كك  زال كككككككككككككككالب كك   ز
زالءيدزتث زا م  زاائككككككككككككيا   لى ببت د زا مب    آ زءزت  ببت د زايتي خ زإل ككككككككككككالبث   زايمب   
زإل كككككككككالب   زا كككككككككتا   بات ل ى يتااالزتم  ت ضاى ض يز  بت كتش  خططو زاا ي  اطاس  لةزل 

 ع 7 اغيزل   إ يز  بت كتش  غتاطزل يو ل ا م زادوتا ش زاايام ش يت ل زادلت

قت  يو زال كككككككككي اتي زالمن كككككككككث بت قاع اموتل زاااع    ز يقتازل  نل زل   ب كككككككككت يت  يلل بت 
اادزي زت   إش نل س زااالزتم  ت ال  خاد ء  زز ز ة وت ت زاةل س زايزتيت بات ل ى ضاى زند ت  

بت اا زوز  زاادزيس زالمن ككك      زألب  ضاى  ئككك  د زاادزيس  زايةت س  ث شكككيى اكككم ب زاخ م
 ع   لئ   ال تة  ال  م اليتي خ  ال قت   زااالزتم  كتن   ل و بت لكتذ

 دور الطرق الصوفية:

  يز ة قد ل ي ض زاال ز ت  زاطمق زا كككككككككك ف   ب   زاقت ي    زامالاتن    زائكككككككككك خ   ال لةكم لش 
كل مز  ث ب زوز  زاخطط زالمن ككككككككك    ث زاية ككككككككك م    ث  اة د ي ض شككككككككك  خ زاال ز ت  زاطمق 

  ا     ءيلم م  لةث قتتل  لى زايتككككككككككل    زالمن ككككككككككث  زاياة ت اوزا كككككككككك ف   ايلم م زالاليالل 
 ع ن  آ تطئ اب ض زآل تة زاقم 

 نامز الد ي زإل اتءث زاتا قتب  يو زاطمق زا ككككككك ف   زايث ذكمنت   قد ا  وز  لناتي  لمز" 
زال ي اتي ضاى     د زاطمق زا  ف   ء  تت   دلدت بةزت زا  د  زا   د  كئمز" زاتبل    ا   

 ظتتف  زااةتصكككككككككككككككئع  ال  اة زا مب زا تاا   زأل اى اليى  دوة  زاطمق زا ككككككككككككككك ف    زا
                                                           

 .108المرجع السابق نفسه، ص 6 

 .108المرجع السابق نفسه، ص 7 
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 لصككككككب   اككككككتا   ضيز  ت لال تنت  ل م ضيز ا لال تنت ل مى  ث يكتب زال ككككككي اتيع  ا   لءمز 
ظت مت شككككككككزد زت  ت  زاليمت  ث ز يلت" ي ة زاازت   ةد  ت  زاطمق زايث لصككككككككب    ث زا زقع 

زال ي اتي ب    خدلم زائ ئ   ال د زا  ت   زال ي اتي  ا )  د ل  زة ايةل ت ل زبم  ي بتة 
 (ع1988هللا  

اقد زنديج  دف زال كككككككككككككككي اتي بت   ظ ف  تز زاة   بت ازايدلتا  ث ضطتي زا مب زاةل ككككككككككككككك   
زائتبل  زايث ز ي ال  ازايدلت زااال فا اي ا ق  قدت ازاقتءل   اال ي اتيا يالز   زءت نلث  ث 

تا   ةث يو ءي ل م شم  يث  زاادى زائ  ب زاا يل  ي ق ق ازال ي اتيا نل س زااالزتم  ت   ا
   خ م زإلن تش ب   زا اتي اخدب  ازال ي اتيا   ازال يلدز ا  ك  لشةتل زال يعبت ع

 بلتكك  ك  م بت زا لات"   تصكك  بت كتش اككات واع   زا لات" زاا ككلا ت   قد  ل زاي ككدا 
 اال فا  ث زا مب زاةل    اد زائ ئ زااالزتماع اك  ب ت الة زا د  ز يغالل ازايدلت زا

 أسلوب المواجهة الفكرية: 

 ا ل  زاا زوز  زالكم   ال مب زاةل كككككككك   زالمن كككككككك    ث زام    زايث قت  ءزت بلكم ش والزتم  ش 
 لى زألطم التة زالمن    زايث  ال   لى  ئ  و زا قت   زااالزتم   يات   الو  ل م والزتم  ت 

    ئكككككك  و شككككككخ كككككك   زااالزتما ياي ت  ت زااخيلل    تصكككككك   ل مزف   قتا دبت  لت  اغ   ق ل 
 عزاب د زالكما 

 كةاتذج اات   كككككككككككككدى األطم التة زالمن ككككككككككككك    ث  تز زااتنئ  نتكم زاالكم بتام ءت نلث 
زاتا  ةت ل  دت ب زاكككك ع قل   زا  يت ب   كئككككف لال  ئ   تصكككك   ث كيتيو ا ث بزئ زام حا

الال   كتام  ث كيتيو ازاغال  زالكما  ث ز  زائككك ئ زااالزتما   من كككت   ططزت زااتكمت ايتكككل  
  زاتا ي   لى زألطم التة زا ة ككككم زاطل ئ زاةل ككككث  مزنال  تن ش زاا ككككي امتاع  نتكم ل تككككت 

   تص   ث كيتيو اب تء  زأليضاعاألطبت" زالمن   ت    ت  زل 
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 بسا ال  زاككح يا ككل ب  صككف ال ث زا ة ككم   زألطم التة  لم  لى زام   ث 8 تن ش  ءمز  قد
   تص  امتزاا ي  الئ  ب )زاا ي ( زاا ي ام لةام كتش ك ف زأليضا اب تء  كيتيو  ث ف و

  تل يانو اا ل(ز )يليح زاا كككي ام زاااياع   كككل ز ياش  ةيل ش  ال اضنزل يق اول زااالزتما  زاااياع
 عزااايا  ت نالالكك  قككد لزاق  ضش يككتاق ل  ةيلث ال زاا ل( )ية كككككككككككككككم زاا كككككككككككككككي ام ضش زاق لع بت

  ل   ال  تزألصل  زا ةتش لش   لت     إنات ل بتع ف و   ود ال لنزت ل  زاا ل(  )يليح زاا ي ام
 ل دز" نزلض ق  ل  الق ل  زنكتي ضنزل ء   ةد ل  ازت  و   ال زاق ل  لش لنل زل  ضاى زأل الق اةلتذ

 بت ك   طل  بيلف  ة ككككم ضنو اطلقعزا زائككككم    زاا ةى ءزتز زاا ل( )يليح  تاا ككككي ام الق لع
 تن   شككك ط ق ى  ب كككي    ضنو زأل الق  ل  يتاااتل صكككل  او بت ك   ئككك   بخمب  ة كككم  قتيبو 

 ك ف  ةت  نالالظ (ع32 )  صككككككككالالزتاض ضاى  ككككككككل    ال ازت   ث ال ل زت   ا ت"  اق ى  ل زت  ضنو
 نلس ث   ضواتال  امزق  ز  زاق ل  زاخ م زالاليالل ء ت  الق  ضقتب  زالمن كككككككككث زال كككككككككي اتي الت ل
   (عزاا ل )يليح زاا ي ام     زآل م زاطمف ادى زامزق    زاق ل زاخ م  و   ضنكتي زا ق 

 ادى ل ك  زا كك  زالاككطمزيتة زا قل   زألبمزض  نئكك " زال ككي اتي   زا م ب ء ت  تن ش  يبط  قد
 كي كككث  زايث تي  زال كككي ا زا مب  ت  زا مب  اضش يق اول ذام  لى  اكد زا م ب؛  ت  اككك ت ت

  لى تيل ككككككككككك زا تال  قلئ زايث زا مب  ت  زإلن كككككككككككتنث  الة   واته   ضيت ت زألال تش بت ك  م  ث
 ء ت ل تكككككككككككككككككت  ككتن ش  يبط  قككد (ع278)  زاامضا  طلق زاككتا زا ككت ا  ث    ةاككو   قككئ

 الزتمزاا  ث زالمن ككككث زال ككككي اتي بتي ككككو زاتا  زااةزاث زااةال  زالاككككطزت  زاز    زاككككطمزب
 تب اآل م  بةال نلث    ال ث بت زال ككككككي اتي  اضش زا ككككككد ل زتزء قتل ال ث ل مى  دزشءل   ث

 لش  لى زاا كككي ام زائككك ئ   ا  زآل م   لى ضن كككتن   صكككل  ك  يإنكتي صكككتي  قمزي    ال ث
 (ع276 )  زا زقع؟(ا  ث لنت )بت زاي تؤلل  تز  زتات لي ت"ل

 لسزاة  ث  ا قكك  وم ة بت  خللككو ياككت زال كككككككككككككككي اككتي كك  زا مب يبط بت لي ككد  ككتن ش  ذ ككئ  اقككد
 مز ت  ل زايث زألبمزض  ث اليى زا م ب بت ل م ت  ت  خيلف زا مب  ت  لش  لكد  زاا ككككككككككككل 

  ا بت تزألن  زتول ال ث   ل     ط مت ضصكككتيتة  ث   دوزت زايث زااماككك   زإلصكككتيتة لش كات
 (ع279)  ي م   يتاامض اإلصتي  لز  و كل مز )صد ت( شم ت ف و   يم  شم ت ق  ت

 تالمبم  ي زألصككككل  تا ازا ككككةتش  صككككل ز زاتلت زآل م ت زالمن كككك  ت زأل  ككككتب لطبت"  ةس   لى
 زاا زقف ئككككككابة لش  تن ش  ل اككككككح  قد   يزو ت  ء  ا و ت نل  ككككككزل  ث زااياتي  زا ةف  زا الئكككككك  

                                                           
  8فرانز فانون: طبيب أعصاب فرنسي من جزر المارتنيك التي احتلتها فرنسا. ولد سنة 1929 وتوفي سنة 1961 بالواليات المتحدة. 
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  زاد ت  مي زاي   ث زإليز ت    يتا ةف  ي ككككل  زايث زاا ككككي امت الئكككك  ب زال  ( )ي    زاد ته  
 زال كككككككككككي اتي اا    ذام زا ةف؛ ز كككككككككككي اتل ء ةزت  بت زا  كككككككككككتت  ية  زأليض   ت زاتزة  ت

 طب ت زا ةف     ل  بةزت زا  تت  وا ع ز ي اتل  يطلئ قد زايث  زايط ي زاي مي ضيز ت   ئة  
 (ع27) 
  قط الزتميتاا  تصكك   كت ال زااقز يت زائكك  ب ال ل ازال ككي اتي  ا زااالز ل  ت   إش زا زقع    ث
  خللزل مز"و  زاةتي زا دلد يق ت زاليل  زايث زااالز ل  ت  ال ئ زا للىا ازألوةتس ك  شال  ء 

  ع9(2018  آ م ش  ) ئ ا  زا  ةما 
 أسلوب المواجهة السياسية:  

يكالة لياكككك   ابؤ ام زا كككك بت ا  لى زا ا  ل ا   زا ا  زا كككك ت ككككث  ل ا    زا كككك ت ككككث  لى 
زا ككككككك بت    وتتق زا ة ب  زااؤقي  قد لشكككككككمف  ل زت  ال لل   إش لياككككككك   بؤ ام  زا  كككككككةماع

 المي ت ب قل ش بي لا ش كتن  ازل ي كككككككككككككككاتة  زاككككككككككككككك    ث  ال تة  ةا ل ه تك  زا  يت  
  زا  ث اد ل زا  يت  ز ل ت   تيو ت ية  زا  تت  زاااةة ع 

 قد ءمز   ي زاا ت ا ت زا كك ت كك  ت  ث ب زوز  زا مب زاةل كك    كك ت كك ت ي كك يت  زاكك   ي د 
ال ث ق كككككككككا  زااالزتم ضاى  ككككككككك   ال تة   ق كككككككككا  ك   ال   ضاى ن زالث   ام زا ككككككككك بت بؤ 

 زاة زالث ضاى بةتطق   زااةتطق ضاى لق كككت ع  كتش  لى يلس ك   ال   قتتد  ككك ت كككث   كككةما 
زا الو ل  يتأل م   ا   زا كككككككككككككككلط  زاامكال   االز  زاي م م زا طةث   ب و والو  ن زب بةلل ت

 ع (2011 زال ي البتة )زامزتد  ال زادلت   زال  تل  زا  ت ث  زا  ةما 

ل  لد زا ف ظ زبقمزش زاتا كتش ي  ق زا ق د   اةت لش نتكم لب ل  اا ت ا ت  ككككككككككككككك ت ككككككككككككككك  ت
تكمزة بالصكككككككككككدي كيتيت  ت ال ت و زاةتكككككككككككتا        ة زش زاتا  ا م ش  ث زا ال   زا تا    

زاتا نتاكك   وت د  ث زا ال   زامزي     نتكم ل تككت ب ككطلى شككمشككتاث اعب كك مت نتككتل  وزت 
 ( ب اككككككك  ت ال ل  2017(ع  قد نئكككككككم زابتال تش  كككككككل  ث    ت نالت )2017) كككككككل  ث؛  ت نالت  

 ا    كككال م زاي م م   زااالزت زإل الب   ال  يت كككيمز  ا   ال  ي زاا ت ظ زا ككك ت كككث  ث  ل    زا

                                                           
 .2021ة للنشر، انظر كتاب: الشخصية الجزائرية: دراسة ميدانية. مصطفى عشوي وآخرون، األصال 9
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زاتا  زإل البث  زا كك ت ككث   كتام زاد ي  ش زا كك ت كك   ش   ككل ءزت زاا ت ازف و زا ككلتة زايث 
   الل و يت زاي م مع  ز يوقتب

 كككككة  ت ي د  ئكككككة لز زا ة ب  زااؤقي بتإلاكككككت   ضاى   ي زاا ت ا ت زا ككككك ت ككككك  ت   قد قتب    
   اثدطمة زاقتكككك   زااالزتم    لى زاا ككككي ى زاضاى   كككك  ءد ي  كككك ت ككككث كل م ال ث  1958

از  تة زا مب    زالشككيمزك    ل م ت ول  ث زك ككئ زايال د زاا ة ا  زاات ا ازت  ث زاللدزش إاى   
 ع     كيل    ل  د  زالن  تززاد ا     تص   ث زألبل زااي دت

 

  :وتصفية الخونة أسلوب المواجهة العسكرية

  ا    تز زأل ل ب  ث زاق ت  ي ال تة   ةم   اد ق زة زالاليالل  د زت ي ع زام ة زاا ة   
 زااةد ككككك تع  بت لشكككككزم  ال تة  طز م زا  يت بت زاخ ن  الاالزتم  ت   زاقتكككككت"  لى زاخ ن  

  (عLes Bleusااث ءل ا )    زااليق ل تبت  اث يق

  ي زا ق د  ككككككككككككككث  ا م ش  ث   ككككككككككككككف   زاخ ن  ي د زاا تكاتة زايث لومز ت  ث قلئ لتي  
  ةبغث زش نؤكد  ةت لش زا ق د  ككث  ا م ش ال   ككف زاا قل ت  زااي لا ت لكلت   اب تككزلع 

اى  ث بةكتش   ككككككككككككككك يكتاخ كتنك  ا كتكاك  زاايزا تءي   ت ب ةاك  ا بزيكتنكت ءك  ضنكو قكد قكت  ظلاكت 
ع  ي د زاا تكا ازللا ل زءمكتشا ل  ازالمك  زا ككككككككككككككك  ز"اع  ال   د  ضال بت ولي   ل و زاخ تن 

 زادا    لى ذام بت ذكم   ث بتكمز و زااات د ب مز شعبتش زاتا كتش التامز لوةت" زاي ق ق 
ال  ة ش ضال ي د زاي ق ق  زال يمزف  كات ذكم لش   ال ث ل ي  لش زإل دز بع بت  ئككككككككككككم   زل

 ز  ام زابت زاا تة بات ز يلم ز بت زاخ ن   زااةد كككك ت قد  ككككتقزل زاتككككتيطتش زال ككككت ب   ز
(ع 2020    ل ضطالق  ككمزالزل الالقت ) ئكك ا  ء ن اتش بابم بت  ككث  ا م ش ضاى بةطق  

اكككتيط ت ز يم ت يخ تنيزات ال ث قتالل ابلم    ل ةل  قد ل ي  زااات د ب مز ب اككك   ض دز  
  2020زال ككككيقاللععع اقد ز يقدنت يانةت  ككككةقتككككث  ل ةل   اكةكل قتكككك يل  ل ةتا    ) ئكككك ا  

  (ع76  



 

17 
 

  ئ زااي لا ت   قمبزل    مق زل ي ككككككم     قد ل ي  زااات د ب مز ل تككككككت لش  ا م ش كتش 
ب  الديز ككككككككك   ث   نس  ل م ت ) ئككككككككك ا      ةزل كا كككككككككت دلت او   قد لي ككككككككك   د ز بت زاطل

 قد ز يل  ككككككث  ا م ش يتااي لا ت ال ث ل  د طلب  الديز كككككك   تيج زااالزتمع  كيئ (ع 2020
قتتال ازلل اضش بالز ا  زاديز ككك  يتاة كككب  اكل    شكككة   1958ازل ي كككتا   ث زا تبت بت بتيس 

ي د زال كككككككككككككيقالل بت لشكككككككككككككةتل زاكلتة بت لو  زااالزتمع لتليكل  ث زا   ت ضاى ليض زا طت 
 قد ل ي  ل  بث  شككككككزت ت يشكككككك د  ام   كت ئ  ككككككث  (ع2008ب ال ت يتائككككككزت زةا )ل  بث  

 ا م ش ال ل قتككككككك   زااليق   لش  كككككككث  ا م ش قد شكككككككة  ااة    ق ق   لنئككككككك   ب ةا  
 (ع   2008اا تكا  زاايزا ت   ال ليد    ا م ش  ث  ا  زالاة  ل  زاا ةا  )ل  بث  

س زاخ ن   زا اال"  ث صككل ف ولز  زاي م م زا طةث  و ش زاي م م   ث زا زقع   إش زند ككت
زا طةث ال  ةت بقي كككككككككككككككمز  لى زا ال كك  زا ككتا كك  ءكك  كككتش  ال كك  بخططكك   بةااكك  بت طمف 
ب ل   زال يخبتيزة زالمن    ال يمزق زا  يت  ث وا ع زااةتطقع  قد ل ي  زامزتد  ال زادلت 

 امزي   ب ال لي تبل ش بع زاخ ن ل اكةت نق   ءي ق ف( ك ف كتش قت ت زا  يت  ث زا ال   ز2011)
عععكةت نةقلزل ضاى قمب بةتش با  ل  زاخ ن    ث زاغتائ ءةت"  لى  شكككككككككككككككت   بت زاا زطة ت

 نق   ءيةل ت الةل زإل دز    زل  لى قتي   زاطم قععع كتن  لالةت  زاا ةا  زا  ي   صكككككككككتيب  
يزل بت ك  وم        ضاى ء يو  ل  لش ال يالا    زت   ال لن كككككككككككككككتف الل ل  ضبت لش للمل زاا

     (ع   68  ل  ض زنيو   ةلت ف و زا ةل   يزا )   

 ية:االستخباراتالمواجهة 

شككةل  لياكك   بؤ ام زا كك بت  ل ككتس زا ا  زال ككيخبتيز ث زااةال بت طمف و ش زاي م م 
دز         بةت ءزال يات  ءد ي  ل ا   زا ا  زال كككككككككككككككيخبتيز ث اكت     ولز  زاي م م زا طةثع

 ضاى وز   زائز د زا مبث ءت بز داع زا  يت 

ي د  1958 بت لءمز زألوزالت زال ككككككيخبتيز    زايث لنئكككككك    الل زا  يت  بتاتككككككبط  ث  ككككككة  
 ئككة   زا ة ب  زااؤقي    ززيت زاي ككل ح  زال  ككتالة زا تب  زايث زشككيزمة  ث زااالزتم يت ككازت 
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ع  زايث كتش  لى يل ككزت زا ق د  لد زا ف ظ .(M.A.L.G) "زااخي ككم يتالغ  زالمن كك   ازااتا 
 ال ضا زت  د ز كل مز بت زااي لا ت  زاا قل ت زااالزتم  تع قدء ص ف    

    ت ي ض اككككككككككككبتطزت  بت ء ت بت   دو ز يئككككككككككككث" بت زايل كككككككككككك    ت لوزالت  ت  زا ززيت
ااغمب   ز ال تة ض  تل زا ككالة ضاى زااالزتم  لم زا د   مكالة ل ككت ككت  لى  زايث   لنئككطيزت

ب زوز   ال تة زاد ت    زا مب  لى       زاي ن ككك      ال تة زاية ككك   لى ز  كككتالة زا د
  اد قتءل    ث كيتيو ال  (  ث كيتيو ايوتل زاخلت"ا  2005زاةل    زالمن     ب اد ااقتبث )

   قد كتنت  تككك  ت  ث  لم زا ززيت كا  2020ا  كككة  زا وو زاخلث ال  يت  ء صككك ف  زااتا "
  مز  ث كيتء زاتعذك

تم   لوزالت زال كككي البتة  زال كككيخبتيزة زااالز ض زيت  ث   ي كل م اي لا ت  زاا قل ت قد كتش ال
 (  د ز بةزل يا اتتزل زاا ي تيت  زا ق ق  ع 2005زايتي   ال ززيت زااتك يتع  قد ذكم ااقتبث )

ض ككت ت  ةا ل ق ككت ت    ل ي ككد زوياككت  زااالس زا طةث ال  يت زااالزتم كك  1959  ث    كككككككككككككككالم 
ليكتش زاا شع  قد زنل ق  ت  تز زايةا ل بةيئ  ت  يتال كككككككيخبتيزة  زال  كككككككتالة  بةيئ 

آ م بخي   ث زا ا  زا كككككككككك ة ا وث  زاةئككككككككككتط زا كككككككككك ت ككككككككككث  زإل البث  زايمب ا )ء والل   
 (ع2010

 تبعات الحرب النفسية خالل الثورة:

ءزت بت   ككككيخبتيزة زالمن كككك    بت لم بطكتن  ال مب زاةل كككك   زايث  ططيزت  نلت زت لوزالت زال
بؤ كك ككتة   ككةم     كك ت كك    إ زي    ب تة  زن ةت ككتة  ككلل   شككدلدت زاخط يت  لى زائكك ئ 
زااالزتما   لى و يت زاي م م   ومز"  طل ق   ت   زأليض زاا م ق    زاق ف زالما  زاا ا 

يككتب ل ت  بي لا ت بت كاككك  زااةككتطق زاا ككككككككككككككككتنككدت ال  يت   ومز" زاق ككت  يككتلي ككتالة ك  مت اا ق
  لطبت"  ب تب ت   لات"  لت  ل م لع   تز ب ا    ز ع ليطلئ ي  ت ب يقال  ث الد ذز وع

 خاتمة:
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  يلم  تز زا مض بد ال ل ا ت اديز كككك  وز   زا لات"  زاا قل ت زااالزتم  ت  ث ب زوز  زا مب 
زاةل    زالمن    ضيتش و يت زاي م م   ز" كتن ز  ث ولز  زاي م م زا طةث ل   ث و ش زاي م م 

 زا طةث ل  كتن ز ب يقل ت  ت لا وزتز ي اثع 

خلمز" طبقيزت  من ككككككت  ث زااالزتم ب ككككككي  ة  ي نامز ايئكككككك ئ ز ككككككيمز  ا   زا مب زاةل كككككك   زايث 
زاككد ككت كك   زال ال   زألطبككت" زاةل ككككككككككككككك  ت  زااخي ككككككككككككككك ت  ث زا ل   زالوياككته كك    نامز اي ككد    

ل كككتا ئ  ت  زا مب   إنةت قد زكيل ةت ي مض ل ل  ت  زأل كككتا ئ زايث ز ب يزت زإل زيت زالمن ككك    
  ت"  ت   كك ت كك  ت  ب قل ت   لاقت ت   ككةم ا ل ل  ككل  ب زوزيزت  ث شككة  بؤ كك ككتة  وز   

  يطلئ  تز زاب ث  ت ل كككات" لك م بات ذكم بت زاا قل ت  زا لات" زاتلت ل كككزا ز  عوالزتم  ت
   ال  ث ب زوز  زا مب زاةل    يا تا لزت زااخيلل ع

 قد ل ة  ت  زاا زوز  زاات مت  زاخف   ضاى ز كككككككككككككككيئكككككككككككككككزت  زآلالف بت زااالزتم  ت     مض 
زاي تلئ  زإل تق  زادزتا ع  بلتكك   تكك  تة ب ال زااالزتم  ت   قد نا   لللل يزل اليئككم د   

 ع    1962و  ل    5 ت  زاا زوز    كلل  يت ي ت ت زا  ت ت زا طة    ث 

ل بت  ل م ل  مز  ل    زااخي ككككككككككك ت  ث  لل زاةلس  زاطئ زاةل كككككككككككث الي ت ش بع زااؤي  ت 
لي اق  ث ي  ا  ي لق يتا مب زاةل كككككككككك   زايث نلت زت  من ككككككككككت  ث زااالزتم بةت ازااخي كككككككككك ت 

 ع 1962اليى نزت   زالاليالل  ز يموت  زا  ت ت زا طة    ة   1830زاليالازت الال نت  ة  
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 المراجع:

  ابئككككةل  زا م ب   ث 1964-1954(ع  ث قلئ زاا مك  1955زالءمزه اث  ب اد زابئكككك م )
  1ع  زي زألب   ط107    1955و زش   5 تاكككككككككككككككمت لاق    ث زاقت مت ل   ب زااالزتماع 

   زااالزتمع 1994
 زي زالكم   بئككككككككككق  ض ت ت  ع  ضي تصككككككككككتة زا  يت(ع  ث بزئ زاا مك 2002زءت نلث  بتام )

 ع2002طبت    ة  
(ع زا ق د  ا م ش ء ت زأل كككككككككككككككط يت  زايتي خع طب    تصككككككككككككككك   ززيت 2008ل  بث  و  ا )

 زااالزتمعزااات دلتع 
(ع زاد ت   زاب كككك ة ا و    لم زااةئكككك يزة  زال   لمزف   زا  ككككةم   2017ليشككككت   لد زاغةث )

ياع زاامكال بال  ازاا ت زاي م م زااالزتم  ع  الا ل   زا  ةاتت   الا ش زالمن ث ضيتش المب
-309  29ع  د  1954زا طةث الديز كككككككككتة  زاب ث  ث زا مك  زا طة    و يت ل ل ن  الم 

 ع335
 (ع زالالق ع طب    تص  ا ززيت زااات دلتع ب  ل الةئم  زااالزتمع 2011زامزتد  ال زادلت )
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 - 3463زا  زي زاايادشع  د ل زا مب زاةل      ل  ب زوزيزتع (ع 2011زا  ة   ب اد )
 ع  21/  8/  2011

وتب     1ط(ع زا مب زاةل    زا دل  ع 2004زا تاح  بم زش الادزش؛ ال  ن    ل   ضءمزه ل )
  ل ط ت زاا يل ع  زألق ى

 (ع بتكمزة بت ب  مت زاةتتل  زاازت ع  زي زألب   زااالزتمع1997 لد زا ف ظ )زبقمزش  
  

ع بةئ يزة زاامكال زا طةث 1959-1957(ع ال زوال زاا ة 2010ء والل   اتي )
ع 1954الديز تة  زاب ث  ث زا مك  زا طة    و يت ل ل ن  الم   

(ع   ي زا مب زاةل     ث ضناتة و يت زاي م م زااالزتم    إ ئتل 2015ء  ة   ب ا   )
  06  زا د  04بال  ل كتي  آ تق  زااالد   ت   زال ي اتي زالمن ث زال ي طتن  ع 

 ع2بةئ يزة وتب   زااالزتم

 

   ي زاا ت ظ زا ككك ت كككث  ث  ل    زال كككيمز  ا  (ع 2017)ب ل ظ    تتئككك ؛  ت نالت   كككل  ث
  2017ه /  1439 08 د  بال  قتت ت  تي خ    زإل الب   ال  يت زاي م م   زااالزتم  ع 

(ع قمز"ت نل كككك    ث  ككككا  زال ككككي اتي زالمن ككككثع بال  ب ككككت يل 2019 ئكككك ا  ب ككككطلى )
ع بةئ يزة زاامكال زا طةث الديز تة  زاب ث 01  زا د  17 تي خ زااالزتم زاا تصمع زااالد 

 ع1954ل ل ن  الم   ث زا مك  زا طة    و يت

 (ع بتكمزة بات د بت لكلت  ع زألصتا  الةئم  زااالزتمع2020 ئ ا  ب طلى )

زائكككخ ككك   زااالزتم  ل  يز ككك  نل ككك   ب دزن  ع زألصكككتا  الةئكككم   (ع2021 ئككك ا  ب كككطلى )
 زااالزتمع

 (ع ب تء  زأليضع بدزيزة األي تا  زاةئم  زاقت متع2014 تن ش   مزنال )

https://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=3463
https://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=3463
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(ع يوتل زاخلت"ل بتكمزة اكككككككككككتيط  ث  ززيت زاي كككككككككككل ح  زال  كككككككككككتالة 2005ااقتبث  ب اد )
 زا تب ع طب    تص  ا ززيت زااات دلتع زا كتا  زا طة   الةئم  زإلشزتيع  

(ل زا ا  زاب ككككككك ة ا وث  ب كككككككخ ضن كككككككتن   زاخ كككككككل  ث ازا ةف  2007ب ل م ش  كم  كككككككي ت )
ته  اع ضشمزف كل   ا  ز    موا ل ضءمزه ل   دا  زاي تلئ  زال ي اتيل بت لو  زاتزكمت زااا

 232-209 زي زاق ب  الةئم  زااالزتم    

اضءمزز باتي تة زا مب زاةل    الا ي ام زالمن ث ضيتش زا  يت  كتا  زألنبت" زااالزتم  ل 
 ع2018     الم 13  اخا سز عزاي م م  ا

ع بةئككككككك يزة  زي زاق كككككككب   زا وو زاخلث ال  يت  ء صككككككك ف  زااتا (ع 2020 اد قتءل     ال  )
  زااالزتمع
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