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البيولوجية الِوجهة من ة اجلنسيَّ
التكاُميل املنهج ُضوء يف

التناُسل وظيفة أهميَّة (1)

وظائف التَّغذية، وظائف طوائف: ثالِث إىل الُعضوية الوظائف الفسيولوجيا علماء م يُقسِّ
الدَّمويَّة والدَّورة الَهْضم عمليَّات األوىل وتشَمل التناُسل. وظائف ثُم والحركة، الحسِّ
الطاقة وتوليد األنِسجة نموِّ إىل تؤدِّي ُمجتمعًة العمليَّات وهذه الَفَضالت، وإخراج س والتنفُّ

الحركة. أثناء يف الَحيوان يَستهِلُكها التي والحرارة
وتكون الخارجية، ببيئته الحيوان ِصلَة ق تُحقِّ التي فهي والحركة الحسِّ وظائف ا أمَّ
وظائف وِبتعاُون الضار. وتجنُّب النافع جْلب عىل َمظاِهِرها أبسط يف مقصورًة لة الصِّ هذه
الحيوانية األنواع باخِتالف البقاء ة مدَّ وتختِلف الفرد. بقاء ق يَتحقَّ والحركة والِحسِّ التَّغذية
الشيخوخة. ثمَّ والُكهولة والشباب والطفولة الجنيني التكوين بمراِحل الفرد يُمرَّ أن بعد
مرحلة يف أي — الطفولة َمرحلة انتهاء بعد بواِدُرها تَظَهر أخرى وظيفة هناك ولكن
وتنتهي واملوت. االنِدثار من وَمنُعه النَّوع تكاثُر وغرُضها التناُسل، وظيفة هي — امُلراَهقة
يف التَّوزيع هذا ويَنطوي الِجنيس، بالبلوغ التناُسليَّة الوظيفة اكِتمال عند امُلراَهقة مرحلة
التي الغاية هو النوع وجود أنَّ وهي إليها، اإلشارة بنا يَجُدر كبرية ِحكمٍة عىل الوظائف
ويُمِكن النوع. وجود لتحقيق وسيلة إالَّ ليس الفرد وجود أنَّ حني يف الطبيعة، إليها تَرِمي
الرَّغم فعىل الجنني؛ تكوين مراِحل يف نظْرنا إذا التَّناُسليَّة الوظيفة أهمية عن نكِشف أن
عن ويتميَّز ن يتكوَّ يبدأ التَّناُسيلَّ الِجهاز فإن الفرد يف التناُسليَّة الوظيفة ظهور ر تأخُّ من
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الِجنني طول يكون عندما اإلنسان، يف الَجينيَّة الحياة من األول الشهر أثناء يف األجِهزة بقيَّة
وتقدُّم تكوينه يف والَعَصبي الَعَضيل الجهاز إبطاء يُالَحظ بل سنتيمرتات، ثالثَة يَتجاَوز ال
هذا يُخِرُجنا وال التناُسليَّة. الوظيفة أهميَّة إىل تُشري أن تُريد الطبيعة كأنَّ التناُسيل، الجهاز
أنها منها ة خاصَّ بِصفاٍت تَمتاز الحيَّة الكائنات فإنَّ التجريبي؛ الِعلم ِنطاق عن التأويل
يف تُعني امَلراحل هذه بني لة الصِّ وِدراسة ُمعينة. زمنية بمراحل ونُُموِّها تكوينها يف ُمقيَّدة
بالقياس وظيفٍة كلِّ أهميَّة وتحديد العضوية، الوظائف ُمختِلف بني القائمة العالقات َفهم
وهو الجواِمد عىل يَنطِبق ال جديد لقانوٍن نُموِّها يف خاِضعة الحيَّة فالكائنات األخرى؛ إىل
عندما التَّكاُميل امَلنهج عن كتَبناه فيما إليه قصْدنا ما وهذا الزمانية.1 الدِّاللة تحديد قانون
لها.2 رمًزا بل التاِلية للمرحلة أساًسا فقط تُْعتَرب ال النموِّ مراحل من مرحلٍة كلَّ أنَّ قرَّْرنا
الِجهاز تكوين عىل ِنسبيٍّا وتقدُّمه الَجنيني تكوينه يف التَّناُسيل الِجهاز تَبكري حالة ففي

التَّناُسليَّة. الوظيفة أهميَّة إىل َرمٌز العضيل العصبي

والِجنسيَّة الِجنس تعريف (2)

يف ُمتالِزمتنَي ليستا الوظيفتنَي ألنَّ الجنسية؛ الوظيفة نَُقل: ولم التناُسليَّة، الوظيفة ُقلنا:
جنسيٍّا؛ تناُسٍل كلُّ ليس ولكن النوع، أفراد تكاثُر هو فالتَّناُسل الحيوانية، األنواع جميع
عىل األمثلة ِذكر وقبل ُمختِلفني. ِجنسني وجود بدون تتمُّ التَّكاثُر من ُمختِلفة طُرٌق فهناك

وِجنسيَّة. ِجنْس بَلْفَظي مقصوٌد هو ما تحديد يِجب الالِجنيس التَّكاثُر
الهيئة بالِجنس يُْقَصد العام فِبمعناه خاص. واآلخر عامٌّ أحُدهما َمعنيان: للِجنس
الخاصُّ املعنى ا أمَّ التناُسل. عمليَّة يف الحيُّ الكائن يه يؤدِّ الذي الدَّور تُعنيِّ التي الِجسميَّة
الِجنس ويف األنثى، عن الذََّكر تُميِّز التي والنفسية الِجسميَّة الخصائص مجموعة فهو

C. V. Monakow et R. Morgue-Introduction Biologique à L’étude de La Neurologie et de La 1

.Psychopathologie, Intégration et Désintégration de La Fonction. Paris, 1928, pp. XI 416
علم َمجلَّة من األول امُلجلَّد من الثالث العدد النفسية، الوقائع وتصنيف التكاُميل امَلنهج مراد، يوسف 2

بمرص. املعارف دار ص٢٧٣–٣٠٤، ١٩٤٦م، فرباير النفس،
علم جماعة منشورات من صفحة ٤٢٨ ،١٩٥٤ الثانية، الطبعة العام، النفس علم مبادئ مراد، يوسف

بمرص. املعارف دار التكاُميل، النفس
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والُعنُرص واإلنسان. الُعليا الحيوانات عىل ينطِبق املعنى وهذا املرأة. عن الرجل البرشي:
والثاني بالذََّكر الواِحد يُْعَرف َفرَدين بني التَّمايز وجود هو امَلعنينَي هذين بني امُلشرتَك
حتى الُعليا الحيوانات ُسلَّم ارتَقيْنا وكلَّما الُعضوي. التَّمايُز هو األصيل والتَّمايُز باألنثى،

الِجنيس. السلوك د تَعقُّ إىل تُؤدِّي نفسيَّة اخِتالفات ظهَرِت اإلنسان
البيولوجية الظواهر مجموعة بأنها تعريفها ويُمِكن الِجنس، من أعمُّ فهي الِجنسيَّة ا أمَّ
وبالعمليَّات التَّناُسل بعمليَّة امُلتعلِّقة واالجتماعية والسيكولوجية والفسيولوجية والتَّرشيحية
يُصاِحب ما ُمراعاة مع النوع، إىل الفرد حدود تتجاَوز نتائج من عنها يَنتُج وبما لها دة امُلَمهِّ
وشخصيَّته. الفْرد نفسيَّة يف آثاٍر من ترتُُكه وما نفسيَّة حاالٍت من الظواهر هذه ُمختِلف

ويَتبَُعها ويَصحبُها يَسِبُقها وما التناُسليَّة الوظيفية الجنسية تشَمل أخرى بعبارٍة أو
واالجتماعية. السيكولوجية الِوجهتني: من والِحقة وإضافية تَمهيديَّة ظواهر من

ًة وخاصَّ الِجنسيَّة، الَغريزة لفظ عىل الِجنسيَّة لفِظ اسِتخدام الحديث الِعلم ويُؤثِر
تحديد بنا يجُدر الغريزة لفظ لُشيوع ونظًرا اإلنسان. لدى الِجنيس السلوك عن الكالم عند

فيها. استخداُمه يُمِكن التي الحدود وبَيان معناه
عندما اسِتخدامها إىل أحيانًا العاِلم يُضطرُّ التي الشعبيَّة األلفاظ من الغريزة لفظ
أو ُمبَهم، داخيل دافٍع عن الناشئة الِفطري السلوك مظاهر إىل لإلشارة التَّبسيط إىل يَرمي
ويشَمل عمياء. َقهريَّة كأنها األحيان ُمعَظم يف تبدو بطريقٍة الفرد تُسريِّ حيويٍَّة قوَّة عن
واالسِتعداد امَليل آثار معنى يشَمل أنَّه كما افع، والدَّ واالسِتعداد امَليل معنى الغريزة لفظ
وِبطانة ورغبات إدراكيَّة عملياٍت من يصَحبُه وما الَحَركي السلوك يف تظَهر كما افع والدَّ

أَلم. أو َلذٍَّة من ُوجدانية
الذي الغَرض كأنَّها تبدو نهايٍة أو غايٍة نحَو ه التَّوجُّ معنى عىل امَليل معنى ويَنطوي
والرَّغبة يُريضامَليل األعمال من عمٍل تحقيق الغَرضهو وهذا الغريزي. لوك السُّ إليه يَرِمي

عنه. الناِشئة
توتُّر حالة تنشيطه، افع، الدَّ أو امَليْل وجود اآلتية: الحلقات يف سبَق تلخيصما ويُمِكن
عواِمل عىل امَليل تنشيط ف ويتوقَّ امَليل. بإرضاء التوتُّر َزوال ثُمَّ التَّنشيط هذا عن ناشئة
كثافتها ودرجة العضوية السوائل لبعض الكيميائي كالرتكيب عضوي بعُضها داخلية:
بعض الفرد كإدراك خارجيَّة عوامل وعىل واألْخِيَلة، كالذِّكريات ِذهنيٌّ وبعُضها وتركيزها،
يف ا هامٍّ َدوًرا ُمهملًة أو ضارَّة أو ناِفعًة تكون قد التي الخارجية امُلنبِّهات وتؤدِّي امُلنبِّهات.
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زوال ويُحِدث التوتُّر. وَزوال امَليل إلرضاء امُلالئمة الظروف وإيجاد الَحَركي، النشاط توجيه
اللَّذة. هو ا خاصٍّ إحساًسا التوتُّر

بذَل أن بعد الغرائز، عدِد تحديد يف اختَلفوا كما الغريزة تعريف يف الُعلماء اختلف وقد
التجريبي، التحلييل البحث عىل اللَّفظي الجَدَل ُمؤثِرين امَليدان هذا يف َعميقة جهوًدا بعُضهم
يف الغريزي السلوك ونَه يُسمُّ ما عىل تعاريفهم تطبيق يف عوا َرشَ عندما اخِتالًفا ازدادوا وقد
الغموضوالفوىضوالتعليالت من كبري حدٍّ إىل بينهم االخِتالف يَِصل أن يف َغْرَو وال اإلنسان.
الِفطريُّ يظَهر أن يُمِكن وال الِفطري، هو الغريزي من املقصود إنَّ إذ الجوفاء؛ اللفظية
ائعة الشَّ األخطاء فمن كِفطري. دراسته يُمِكن ال ولذلك والتَّمرين؛ البيئة آثار عن ُمجرًَّدا
دراسة وُمحاَوَلة امُلكتَسب والسلوك الغريزي السلوك بني التَّمييز النفس علم ُكتب بعض يف

ِحَدة. عىل منهما كلٍّ
عندما ًة خاصَّ نيا، الدُّ الحيوانات سلوك دراسة يف الغريزة لفظ اسِتخدام أمكن وإذا
التحدُّث عند ُمحاٌل فهذا ه، لُعشِّ العنكبوت كنسيج الثاِبتة ناعة الصِّ من نَوٌع بالغريزة يُقَصد
الغريزة؛ من بَدًال اإلنسان الجنيسيف امَليل لفظ استخدام يُستحَسن ولهذا اإلنسان؛ سلوك عن
ُقدرٍة من ًة وخاصَّ والتكيُّف، للتَّغريُّ قاِبليٍَّة ومن ُمرونٍة من اإلنسان سلوك به يَمتاز ما لبيان
ًة مدَّ ها كفُّ يُمِكن ال التي الطعام عن البحث بغريزة يَختصُّ فيما وحتى الكف. أو املنْع عىل
الغريزة هذه َمظاهر تكييف يف االجتماعية األوضاع أثر نُالِحظ امَلوت، إىل هذا أدَّى وإالَّ طويلة
االمتناع يؤدِّي ال حيث الجنيس، وامَليل الغريزة معنى بني الفصل يِجب فباألَْوَىل وتهذيبها.
أبَلَغ وتقييده الِجنيس السلوك تهذيب يف االجتماعية البيئة آثار تكون وحيث الفرد، موت إىل
من يكون عينها األسباب ولهذه الطعام؛ عن البحث غريزة تهذيب يف آثارها من وأقوى
إليها واإلشارة الُعضوي، بالُجوع الِجنسية الرَّغبة تَشبيه ُخلقيٍّا وباألحرى علميٍّا التضليل
أنَّ كما العقلية، حَة الصِّ ُفقدانه أو الفرد َموت إىل يؤدِّي إرضائها عَدم كأنَّ الِجنيس بالُجوع

واملوت. والُهزال املَرض إىل حتًما يؤدِّي العضوي الُجوع إرضاء عَدم
والتأنُّس Sublimation لإلعالء قاِبل الجنيس امَليل أن الثاِبتة الحقائق ومن
الُعدوان. إىل امَليل من أكثر والجماعات لألفراد الرُّوحي الرُّقي يف وللُمساَهمة Socialization
شأِنها من التي الوسائل تواُفر هي اإلنسانية الَعالقات ُعلماء تُواِجه التي الكربى امُلشكلة وإن

وإعالئها. الُعدوانية تهذيب
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والجنسيَّة التناُسل (3)

الجنيس. الالِجنيسوالتناُسل التَّناُسل نوعني: عىل وهو الواحد النوع أفراد تكاثُر هو التناُسل
مع يَقِرتن أن ُدون الَحيوان انِقسام طريق عن — عام ِبوجٍه — الالجنيس التناُسل ويَحُدث
كاألميبا الواِحدة الخِليَّة ذات األوليَّة الَحيوانات يف عادًة االنِقسامي التناُسل ويُشاَهد غريه.

مثًال.
اجتماع إىل يؤدِّي ُمختَِلَفني فرَديْن تزاُوج بعد تمَّ إذا إال جنسيٍّا التناُسل يكون وال
تكون وقد الواِلَدين. َخصائص الِوراثة طريق عن يحِمل جديد فرٍد لتكوين النُّطَفتنَي
ويف امُلخنَّثة، والحيوانات األوليَّة الحيوانات بعض يف كما واحٍد فرٍد عن صاِدَرتنَي النُّطفتان

ِجنسيٍّا. التَّناُسل يكون أيًضا الحالة هذه
يف الِجنيس والتَّناُسل الالِجنيس التناُسل اجتماع نيا الدُّ الحيوانات بعض يف يُشاَهد وقد
ًدا تعقُّ وأكثَر أرقى الِجنيس التَّناُسل يُعدُّ ولكن الخارجية، البيئة لظروف ِتبًعا النَّوع نفس

الحيَّة. الكائنات ع تنوُّ عوامل من هامٌّ عاِمل ألنه ِجنيس؛ الال من
بأن القول أمكن فإذا دة، ُمعقَّ جدُّ والجنسية التناُسل بني العالقة أن سبق مما يبدو
هل الالنُطفي، أو الالجنيس التناُسل يف الحال هو كما الجنسية عن يَستقلُّ قد التناُسل
يتمُّ الطبيعة يف حاالٍت هناك وأنَّ التناُسل عن تستقلُّ قد الِجنسيَّة بأن كذلك القول يُمِكن
امَلسألة هذه ليست النَّوع؟ تكاثُر منه الغَرض يكون أن دون َحيواننَي بني الوْصل فيها
السلوك وتعيني اإلنسان يف الجنسية طبيعة َفهم يف كبري أثر لحلِّها سيكون بل بَْحتة، نظريَّة

ِوي. السَّ الِجنيس
التناُسل. عن تستقلُّ قد بَدوِرها الجنسية أنَّ تَعتِرب مثًال النفيس التحليل فمدرسة
أحد الربامسيوم يف تُشاَهد هي كما االقِرتان ظاِهرة عىل املدرسة هذه أنصار ويعتِمد
ُربع يتجاَوز ال الحيوان هذا وطول األهداب، ذات النقاعيَّات فصيلة من األوليَّة الحيوانات

ملليمرت.
فرَدين ن ويُكوِّ اثنني إىل ينقِسم الفرد فنفس االنِقسام. طريق عن الربامسيوم يَتكاثَر
وكلُّ النووي. الِغشاء داخل ونَواة خلوي ِجسم أو وبروتوبالزما ِغشاء منهما لكلٍّ كاِمَلني
من مئاٍت مدى ورة الصُّ هذه عىل االنِقسام ويَستمرُّ اثنني إىل ينَقِسم بَدوره جديد فرٍد
تؤدِّي وقد األفراد، وصمود االنِقسام عمليَّة يف إبطاء حني بعد يُشاَهد أنه غري األجيال.
عمليَّة إىل أفراُدها يلجأ لم إن وَموتِها الجماعة انِدثار إىل الظُّروف بعض يف الحالة هذه
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الَوْصل من نَوع العملية وهذه االنِقسام. إىل فيَعود نشاَطه الحيوان بها يَسرتِجع جديدٍة
وِحينئٍذ باآلخر، الحيوان فيلتَِصق .Conjugation التَّزاُوج أو باالقِرتان يُْعَرف فرَدين بني
باب الشَّ من جديدة حالٍة إىل منهما كلٌّ فيعود الِجسم أجزاء بعض تباُدل بينهما يحُدث

والحيوية.
فبعد أخرى، بطريقٍة االنقسام نشاط الحيوان يَسرتِجع ة الخاصَّ الظروف بعض ويف
الحيوان فيَجتاُز اإلبطاء يف االنِقسام عملية تأُخذ األجيال من آالٍف ة مُلدَّ االنقسام يَستمرَّ أن
بدون النََّوِويَّة ته مادَّ من ُجزءٍ عن يتخىلَّ بأن نشاَطه يَسرتِجع ثم واالنِحطاط التََّعب مرحلة

آخر. فرٍد مع االقِرتان
تركيب يُغريِّ بأن امُلجرِّب يُوِجدها التي الظروف تلك ة الخاصَّ الظروف بهذه واملقصود
القديمة بيئتها من األهداب ذات من جماعًة نَقْلنا فإذا امُلزَدرع. منه ن يتكوَّ الذي السائل
وقد تزداد. العكس عىل بل تضُعف ال االنِقسام عىل الحيوانات ُقدرة فإن جديدة أخرى إىل
االنِقسام، استمرار مع سنواٍت بضعَة حيًَّة األهداب ذات من جماعٍة بإبقاء العلماء تمكَّن

أهمها: خارجية عوامل عىل وُقوعها ف يتوقَّ االقِرتان عمليَّة أن بعضهم أثبَت وقد

االقِرتان.3 عىل تُساِعد وهي امَلجاعة (١)
امُلزَدرع. وسائل يف الِحمضية إىل الَقلويَّة املواد نسبة تغريُّ (٢)

بعض تُفِرزها ُمعيَّنة كيميائية مواد وهي Zygogenous اسِتقرانيَّة عوامل وجود (٣)
فيها تُوَجد التي البيئة يف عادًة موجودة تكون واحدة خليَّة ذات نباتات وهي البكترييا،
ُوِجَد فقد عَدِمه؛ أو االقرتان عمليَّة حدوث يف امُلفَرزة املواد هذه تؤثِّر وقد األهداب. ذات
الكلسيوم كلورور أو الحديد ككلورو امُلزَدرع سائل إىل املواد بعض إضافة أن بالتَّجربة
االقِرتان، عمليَّة يف يؤثِّر الطَّعام بِملح السائل تركيز َدرجة أن أيًضا ُوِجَد وقد االقرتان. تُثري
اسِتقراني غري القوي الرتكيز أثر يكون حني يف اسِتقراني أثر عيف الضَّ للرتكيز فيكون

.Azygogenous

أنَّه كما العادي، طعامها من جزءٍ من ُحِرَمت الِفريان من جماعٍة لدى الِجنيس النشاط ازِدياد أيًضا لوحظ 3
كأن ُمنخِفض، اقتصادي ُمستوى ذات البرشيَّة الجماعات يف نسبيٍّا يزداد الِجنيس النشاط أنَّ امُلالحظ من
الِحرمان يُعاني الذي فالشخص صحيح، أيًضا والعكس الُجوع. عن التَّعويض من نَوع الِجنسية اللَّذة

واِضحة. برشاهٍة الطَّعام عىل يُقِبل والعطف الُحبِّ من
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من مراحل أي ُمزدوًجا، األهداب ذات يف التناُسل فيكون الطبيعية الظروف يف ا أمَّ
الجِتماع نظًرا ِجنسيٍّا التناُسل يكون االقرتان حالة ويف فرَدين. بني اقرتان يتخلَّلها االنقسام
النفيس التحليل مدرسة أنَّ غري الجسم. أجزاء لبعض تباُدٍل من بينهما يحُدث ولِما فردين،
وإعادة النشاط تجديد عىل وظيفتَها وقَرصت تناُسلية، عملية االقرتان عملية تَعتِرب أن أَبَْت
الجنسية أنَّ الرأي هذا ومؤدَّى االنقسام. الستئناف رشًطا التجديد هذا كان وإن الشباب،

التناُسل. عن ُمستقلًَّة تكون قد فرَدين بني االقرتان مظاهر أو
الجنسية يف تطبيقه أُريد إذا ة خاصَّ ا جدٍّ خطرية نتائجه فستكون الرأي هذا صحَّ وإذا
حتًما ُمرتِبطة ليست الجنسية بأن القول إىل النفيس التحليل مدرسة ذهبْت وقد البرشية.
القول إىل — الخلقيَّة الوجهة من وخطُرها أهميَّتُها لها نتيجة وهذه — ثم ومن بالتناُسل،
ُمجرَّد ليست وأنها ذاتها، يف غاية جوهريٍّا هي الجنسية الوظيفة عمل عن الناِتجة اللَّذة بأن

للنَّوع. ِحفًظا التناُسل لتحقيق وسيلٍة
أثناء يف يحُدث ما عني هو االقرتان عملية أثناء يف يحُدث ما بأن الرأي هذا عىل ويُردُّ
إخصاب عملية فاالقرتان .Maupasموباس العالم بيَّنه كما النُّطَفتني بني اإلخصاب عملية
الحالة هذه يف يكون الذي الفريقني من كلٍّ يف النَّووي الجهاز تجديد إىل تؤدِّي ُمتباَدل
وأنه واحدة، خليَّة من ُمكوَّنة األهداب ذات بأنَّ نُضيف أن ويمِكن امُلخنَّثة. الحيوانات بمثابة
تجديد عمليَّة فصل يجوز ال وأنه واحد، آٍن يف وفرًدا نُطفًة الخليَّة هذه اعِتبار من بدَّ ال

التناُسل. عملية عن الشباب
الحقائق تؤيِّده ال التناُسل عن الجنسية باسِتقالل القائل الرأي فإنَّ ذلك عىل وبناءً
وسيلًة اعتربناها إذا إالَّ وجودها تربير يمكن وال للتناُسل خاضعة فالجنسية التجريبية،
التي الحاالت أما النوع. ِحفظ هي الغاية وهذه الفرد، حدود وتتجاَوُز تُفوُقها لغايٍة
فهي التناُسل تحقيق عن عاِجزًة الِجنسيَّة فيها تكون والتي النفساني الطبيب يُشاِهدها

شك. بدون مَرضيَّة حاالت
أدناها من الحيوانات ُسلَّم صَعدنا كلَّما ويتَِّضح يزداد للتناُسل الجنسية وخضوع
ًدا تعقُّ بالتَّناُسل الجنسيَّة ِصلة تزداد اإلنسان ويف اإلنسان. إىل نِصل حتى أعالها إىل
الفعيل، التحقيق إىل بالنسبة االسِتعداد بمثابة هي التَّناُسل إىل بالنِّسبة فالجنسية بًا، وتشعُّ
الفعل، إىل القوة من االستعداد انتقال دون تَُحول قد التي العقبات من الرغم عىل وذلك
بالتَّناُسيل َعالقة له ما كلَّ يشَمل أنه كما «التناُسيل»، معنى يشمل «الجنيس» فمعنى
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يَرُمز بما الرَّمز عالقة أو بالعلَّة املعلول أو باملعلول لة الصِّ عالقة العالقة هذه كانت سواء
إليه.

ن يكوِّ الذي التناسيل الجهاز ظهور حالة يف معلوًال والتَّناُسيل علَّة الجنيس فيكون
عند يبدأ تَعيُّنه فإن التناُسل أعضاء ظهور عىل سابق الِجنس فإن األولية. الخصائص
إذا له تَبًعا التَّناُسيل الجهاز ظهور ِبَدوره يُعنيَّ ثم النُّطفتني، اجتماع أي اإلخصاب مرحلة

أنثى. أو ذكًرا كان
يف الثانوية الجنسية الخصائص ظهور حالة يف علًَّة والتناُسيل معلوًال الجنيس ويكون
الُغدد ونُموَّ الصوت وتغريُّ الِجسم مناطق بعض يف عر الشَّ ظهور فإن امُلراَهقة. مرحلة بدء

وامِلبيَض. كالِخصيَة التناُسيل الجهاز ُغَدد تُكوِّنها التي اإلفرازات أثَِر من الثَّدِييَّة
قاِبلة عَرِضيَّة بل ثابتة، أساسيَّة عالقة ليست فهي إليه يَرُمز بما الرَّمز عالقة أما
بحالٍة عَرًضا الرتباطه جنسية؛ خاصيًَّة ِجنيس غري خارجي يشءٌ يكتِسب كأْن للزوال،
امُلكتَسبة االستجابات أو طية الرشَّ امُلنعِكسة األفعال دائرة يف تدُخل الحاالت وهذه جنسية،

طية. الرشَّ
أنَّ وهو َضيِّق معنًى (١) معاٍن: بثالثة «الجنيس» لفظ استخدام يُمكن ذلك وعىل
د تُمهِّ التي العوامل مجموعة هو الجنيس األول، من أوَسع معنًى (٢) التناُسيل. هو الِجنيس
من اتِّساًعا أكثر معنًى (٣) التناُسيل. يُحِدثها التي النفسيَّة اآلثار وكذلك للتناُسيل، السبيل

بالتناُسيل. عَرِضيَّة ِصلٌة له ما كلُّ وهو الثاني
الثاني: للمعنى تَبًَعا والتناُسيل الِجنيس بني لة الصِّ تحديد يف امُلشكلة حرص ويُمِكن
ما يوًما سرتتبط جنسيًة مظاهر بحقٍّ اعتبارها يُمِكن التي لوكية السُّ املظاهر تبدأ متى
ُمبارشًة السبيل د تُمهِّ التي الجنسية باملظاهر أو التناُسليَّة باملظاهر — امُلراَهقة سنِّ —أييف
هل وخصومه: فرويد أنصار بني القائم النِّزاع يف املشكلة هذه وتتمثَّل التناُسليَّة؟ للمظاهر
اللَّذة تكون بحيث األول األسبوع منذ الحديث املولود يف تظَهر أوليَّة نفسيَّة مراحل للجنسية
تنشيط عن ناِتج تَلذٍُّذ ُمجرَّد هي أم Erotic؟ َشبقيَّة لذًَّة وموِضُعها مصدُرها كان مهما

والتربُّز؟4 كاالمِتصاص جوهرية جنسية ِصبغة لها ليست وظائف

الثاني امُلجلَّد من األول العدد شخصيَّته»، وتكوين العقيل الطفل «نموُّ َمقاِلنا: يف املوضوع هذا عالجنا 4

بمرص. املعارف دار ص١–٢٤، ١٩٤٦م، سنة يونيو النفس، ِعلم مجلَّة من
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الحيوانات يف الجنسيَّة بعضمظاهر (4)

أيًضا يُوَجد بل الواحدة، الخليَّة ذات الحيوانات بعض عىل الالجنيسمقصوًرا التناُسل ليس
التناُسل أن غري يدان. والدِّ والجوفمعويَّة كاإلسفنجيات الخاليا امُلتعدِّدة الحيوانات بعض يف
إىل حنٍي من الحيوان يعود أن بُدَّ ال بل الالجنيس، عىل مقصوًرا يكون ال األنواع هذه يف
شكل ا إمَّ ذكرناها التي األنواع هذه يف الالجنيس التناُسل ويتَِّخذ الجنيس. التناُسل إىل آخر
أو الحلقات هذه إحدى أنَّ الحلقات ذات يدان الدِّ بعض يف فيشاهد التربُعم، أو االنقسام
من أفراد ة عدَّ ن وتتكوَّ جديد رأٍس كل عند االنِقسام يحُدُث ثم الرأس، شكل تتَِّخذ بعَضها
وبعض اإلسِفنِجيَّات ويف الحلو املاء يف تعيش التي الهيدرا يف التربُعم ويُشاَهد واحد. فرد
جديًدا حيوانًا مكوِّنًة تنمو ثم الحيوان، ِجسم عىل براِعم ن فتكوِّ الحلقات، ذات يدان الدِّ

يحِمله. كان الذي األصل عن حنٍي بعد ينفِصل
الحيوان نفس يف الِجنيس والتناُسل الالجنيس التناُسل اجتماع من نستنِتج أن ويُمِكن

ييل: ما

الِجنيس. التناُسل ظاهرة من أعمُّ جنيس ٍص تخصُّ بدون التكاثُر ظاهرة أنَّ (١)
والرُّقيِّ التقدُّم مظاهر من الالجنيس التناُسل إىل بالقياس الجنيس التناُسل يُعتَرب (٢)
وهذا الوظيفي. ص والتخصُّ الجسم) (شكل املرفولوجي التمايُز ُصورة يف د التعقُّ لظهور
التفرُّع معنى يفيد ص التَّخصُّ إنَّ إذ للتناُسل؛ خاِضعة الجنسيَّة بأن ُقلنا أن سبَق ما يُطاِبق

لألصل. خاِضًعا يكون أن بد ال والفرع
جنيس الال التناُسل بني جوهري فرٌق يُوَجد الخاليا امُلتعدِّدة الحيوانات يف أنَّ غري (٣)
انِقسامه من الرَّغم عىل عينِه الحيِّ الكائن بَصَدد دائًما نكون األوىل الحالة يف أنَّ والجنيسهو
عن ناتج جديد حيٍّ لكائٍن توليٍد عملية ِبحقٍّ يُعتَرب الجنيس التناُسل أنَّ حني يف وتجِزئته،
النَّشاط مظاهر من َمظهر الجنيس فالتناُسل ُمختِلفني. فرَدين عن صاِدَرتنَي نطَفتنَي اقرتان
أثناء يف الحياة طَفَرات من جديدة طْفرٌة هو جنيس. الال التناُسل َمظاهر من أرقى الحيَِوي
التَّعاُون معنى إىل يُشري إنَّه إذ الفلسفيَّة؛ ِداللته حيث من أرقى وهو الكمال، نحَو صعودها
تشمل الجنسية أن اآلن منذ لنا ويتَِّضح النوع. َمصلحة سبيل يف وتكاُمِلهما فرَدين بني
مظاهر ومن التَّعاُوني. الوصل معنى إليه اإلشارة سبقت الذي الَوْصل معنى إىل باإلضافة
إذا حتى الزَّوجيَّة عادة والسَّ الجنسني. بني تحُدث التي الجاِذبيَّة التعاُوني الَوْصل هذا
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بني والرُّوحي الِجسمي التَّعاون طريق عن إالَّ تَتمَّ أن يُمكن ال الِجنيس ِنطاقها يف حرصناها
الزَّوَجني.5

بة؛ امُلخصَّ البُويضة هو االقِرتان لهذا أو الَوصل لهذا نتيجة ينشأ الذي الجديد والكائن
تناُسٍل كلِّ يف األساسية الظاهرة هو مًعا واألنثى الذَّكر نُطَفتَي بانِدماج يتمُّ الذي فاإلخصاب
طريقة وتختِلف البُويضة. إىل امَلنوي السائل تَوصيل وهو التلقيح اإلخصاب ويَسِبق جنيس.
عندما داخيل فهو خارجيٍّا، أو داخليٍّا التلقيح يكون فقد الحيوانية؛ األنواع باخِتالف التلقيح
األنثى فتضع األسماك يف كما وخارجي والثدِييَّات، الطيور يف كما األنثى ِجسم داِخل يتمُّ

امَلنوي. سائله عليها ساكبًا الذكر عليها ر يمُّ ثم املاء، يف بَيضها
التلقيح يكون فال الداخيل، بالتلقيح يختصُّ فيما النَّظر تَسرتعي جديرة ظاِهرة وهناك
يُخِرج كالسمندر الربمائيَّة بعضالحيوانات ففي الفرَدين؛ اجتماع طريق عن دائًما الداخيل
Cloaca ِمربَِزها يف بنفِسها وتَضعه األنثى فتأُخذَه كيٍس يف ُمجتمعًة املنويَّة الحيوانات الذَّكر

والربمائية. الطيور يف التناُسليَّة البولية والقنوات الغليظ امَلعيُّ فيه ينتهي َمجَمع وهو
اجتماع بعد يتمُّ ولكنَّه خارجيًا، التَّلقيح يكون فاِدع كالضَّ الربمائية من آخر نوٍع ويف
من البويضات ُخروج وعند بأطرافه، ِجسِمها عىل ضاِغًطا األنثى الذَّكر فيعلو الفرَدين،
يف تلتَِصق أو املاء يف تَسبَح عناقيد شكل يف البُويضات وتكون الذكر، حها يُلقِّ األنثى ِمربَز

املائية. األعشاب
وغائيَّتِه، النَّوع ملصلحة الُخضوع تمام خاضًعا يكون الفرد أنَّ األمثلة هذه من ويتَِّضح
موت يُشاَهد ما فكثريًا الَحرشات، سلوك من ُمستَمدَّة أخرى بأمثلٍة ذلك إثبات ويمكن
بعد لألنثى فريسًة العناِكب أنواع بعض يف الذكر يُصِبح وقد التلقيح، بعد ُمبارشًة الذَّكر
َقرينها رأس األنثى تمَضغ Religieusemante نة بامُلتكهِّ املعروفة الَحَرشة ويف تَخصيبها،
املراكز فتُحرَّر الُعليا العصبيَّة املراكز تعطيل امَلضغ ذلك عن وينتُج التلقيح، عمليَّة أثناء يف
تتمُّ وبذلك كفٍّ من امُلخيَّة الُعقدة مراكز تُْحِدثه قد مما البطنيَّة العقد يف املوجودة العصبية

بَْحتة. ُمنعِكسة بطريقٍة الِجنسيَّة العملية
ِنظام أنَّ لنا اتََّضح كالثدِييَّات منها العاِلية حتى الحيوانات سلوك يف ْلنا تأمَّ وكلَّما
الفرد يَجعل طبيعية خارجية ظروف من بها يُحيط وما التناُسليَّة الفسيولوجية الوظائف

بمرص. املعارف دار الزواج، وُمشِكالت الِجنس سيكولوجية مراد: يوسف 5
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يف الِجنيس لوك السُّ فيكون االنِحرافات حدوث دون ويَُحول النَّوع لِحفظ وسيلٍة ُمجرَّد
تكون أن بعد إالَّ الَحيوان عند هَوة الشَّ تَتحرَّك فال ؛ ٍ ُمعنيَّ إليقاٍع خاِضًعا أطواِره ُمختِلف
الظروف وتكون النَّسل. وتكوين اإلخصاب تحقيق يَضَمن ما األسباب من هيَّأت قد الطبيعة
وتكوين التناُسلية والُغَدد امُلخِّ يف موجودة وهي النُّخامية ة الغدَّ تنشيط من الفسيولوجية
تَوجيه عىل يُساعد ا وِممَّ الِجنيس. لوك السُّ إثارة يف األسايس العامل ونُضجها، البويضات
امُلنبِّهات ها وأهمُّ وشمٍّ، وملٍس وحركٍة شكٍل من الخارجيَّة امُلنبِّهات وُمواَصَلته، لوك السُّ هذا

يَّة. الشمِّ
ما ًة وخاصَّ النفسية العوامل ل لتدخُّ د؛ متعقِّ جدُّ فإنَّه اإلنسان يف الِجنيس لوك السُّ أما
الِفسيولوجية العوامل إنَّ بل وَخياالت، وِذكَريات وعواِطف اتِّصاالٍت من الشعور يف يُؤثِّر
إخماِدها أو هَوة الشَّ بإثارة يختصُّ فيما أما النفسيَّة. الَعواِمل بتأثري وتختلُّ تضطِرُب قد
الجنسية املسائل يف واإلشكال أقصاه. النفسية العوامل أثر فيبلُغ وتوجيهه امَليل ِبضبِط أو
يف اإلرادة تأثري مدى وبيان بالِجسم النفس َعالقة تنظيم إىل الواِقع يف يرِجع اإلنسان لدى

وي. السَّ السليم االتِّجاه وتوجيهه الجنيس امَليل تهذيب

يكولوجية السَّ وِداللتُه اإلنسان يف اإلخصاب (5)

من ًدا تعقُّ أكثر بعض يف بعضهما نُطَفتني بانِدماج يتمُّ الذي الجنيس التناُسل أنَّ رأينا
وتنوُّعها. الحيَّة الكائنات ر تطوُّ حيث من ِداللًة وأبَعُد باالنِقسام، يتمُّ الالجنيسالذي التناُسل
تنمو واحدة خلية صورة يف حياته يبدأ جديد حيٍّ كائٍن تكوين إىل يؤدِّي الجنيس والتَّناُسل
الالجنيس التناُسل ا أمَّ واألجهزة. األعضاء ُمختِلف ن تكوِّ حتى أجزاؤها وتتمايَُز وتنقِسم
ن املكوَّ الحيوان إنَّ إذ جديد؛ حيٍّ كائٍن تكوين بُدون النوع تكاثُر ُمجرَّد إىل يؤدِّي فإنه
فال األصلية، الخلية حياة يُواِصالن ُمتماِثَلني اثنني إىل ينقِسم كاألميبا واحدة خليٍة من
ويَستأِنف لف، السَّ َمحلَّ يَحلُّ فالَخَلف جديدة. لحياٍة بدءًا وال الكِلمة بمعنى تجديًدا يكون
عدد يَِصل مثًال والِعرشين الرابع الِجيل ففي الَخَلف. تَرَكها حيث والتَّمثيل النموِّ عمليَّة
ُمرتِبطة الخليَّة يف االنِقسام وعملية مليونًا. ١٦ إىل األوىل الخليَّة َمحلَّ حلَّت التي الخاليا
الذي الخارجيُّ الغشاءُ يُصِبح ٍ ُمعنيَّ حجٍم عند الخليَّة تِصُل فِعندما والتَّمثيل؛ النموِّ بعملية
عن عاجًزا الخارجيَّة والبيئة الخليَّة ِجسم بني الغذائي التباُدل عملية سطحه عند تحُدث
الغشاء، سطح ازدياد نسبة من أكرب الحجم ازدياد ِنسبة إنَّ إذ الغذاء؛ إىل الجسم حاجة سدِّ
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الخليَّة تنَحِرص الجسم وحاجة الغذائي التباُدل عىل الِغشاء َمقِدرة بني التواُزن يختلُّ فعندما
التي هي النَّواة أنَّ وبما النَّواة. ِنصف عىل قسٍم كلُّ يحتوي ِقسمني إىل وتنقِسم ونَواتها،
هذه يف الِوراثة فتبدو بَه.6 الشَّ تمام باألمِّ َشبيهًة جديدة خليٍة كلُّ تكون الوراثة عوامل تحِمل
اجتماع نتيجة الجديد الكائن يكون عندما إالَّ د التعقُّ يف تأُخذ وال َمظاهرها أبسط يف الحالة
انِتقال ويخَضع واألم. األب خصائص من َمزيًجا النَّسل ِوراثة فتكون واألمِّ، األب نُطفتَي
الِوراثة وعوامل .Mendel ِمندل النِّمساوي الرَّاِهب كشَفها دة ُمعقَّ لقوانني الخصائص هذه
ُمكوَّنة الكُروماتينية والُخيوط الكروماتينية، بكة بالشَّ تُْعَرف النَّواة بعضأجزاء يف َموجودة
األخرى الخلية أجزاء من أكثر قاِبلة ألنها كذلك يَت وُسمِّ بغيَّات، الصِّ أو الكروموزمات من
تُمثِّل ُمورِّثة وكلُّ ،Genes املورِّثات أو الوراثة عوامل عىل بغيَّات الصِّ وتحتوي تُْصبَغ، بأن

إلخ. ِقَرصها أو القاَمة طول العني، أو عر الشَّ كَلون فات الصِّ من صفًة
ُدودة يف فعَدُدها ثابتًا، خليٍة كلِّ يف الصبغيات عدد يكون األنواع من نوٍع كلِّ يف
ويف ،٣٢ النَّمل ويف ٣٠ الجراد ويف ،٨ «الدروسوفيال» الخلِّ ذُبابة ويف ،٤ األسكاريس

.٤٨ اإلنسان ويف ٣٢ الدَّجاجة ويف ٢٦ فدَع الضِّ
الُغَدد ن تكوِّ التي Germen الجرثومية الخاليا الخاليا: من نوعان حيواٍن كلِّ ويف
إىل واألمِّ األب خصائص تنِقل التي وهي امَلنوية، والحيوانات البُويضات تُفِرز التي الِجنسيَّة
الجسم أعضاء ُمكوِّنة وتركيبها يفشكِلها تتمايز التي وهي ،Soma الَجسديَّة والخاليا األوالد،
الفرد. ِبَموت تَموت وهي وبقائه الفرد ونموُّ األغذية تَمثيل األساسية ووظيفتُها وأجهزته،
عن تنفِصل بة امُلخصَّ فالبَُويضة والدَّوام، البقاء عنرص تُمثِّل الُجرثومية الخاليا أنَّ حني يف
الخصائص هذه وانِتقال األفراد. َموت خالل الِجنس خصائص ناِقلًة يَحِملها الذي األصل
تكوين عوامل من أحيانًا الوراثة كانت وإذا الِوراثة. ِبَعينه هو الُجرثومية الخاليا ُساللة يف

الحالة هذه يف االنقسام ويُْعَرف القسمني، من كلٍّ يف ُمتعادًال الوراثة عوامل توزيع يكون أن ِبرشط 6

ال أو بامُلبارش االنِقسام فيُْعَرف تام تعاُدٍل بدون ُمبارشة النَّواة انقَسَمت إذا أما .Mitosis بالتََّخيُّطي
الخلية َضعف حالة يف إالَّ امُلبارش االنِقسام يحُدث وال القاعدة، هو التََّخيُّطي واالنِقسام .Amitosis تَخيُّطي
تؤدِّي الحبوب وهذه .Mitochondria الَخيطيَّة بالُحبوب املعروفة الُجسيْمات بعض إىل ِجسمها وافِتقار

االنِقسام. عىل النَّواة حْمل ويف الخلية نُموِّ يف ا هامٍّ َدوًرا
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إحياء أي الجديد، يف القديم وامِتداد ثَبات عامُل َصميمها يف فهي جديدة، حيَّة أصناٍف
القديم.

الذَّكر نُطفة اجتماع فعند ِصبغيًا، ٤٨ تحوي اإلنسان يف الُجرثومية الخليَّة إنَّ ُقلنا:
وهذا الجديد، الفرد منها ن سيتكوَّ التي بة امُلخصَّ البويضة يف ٩٦ العدد هذا سيُصِبح باألنثى
يمرُّ السبب ولهذا بواِلديه؛ شبيًها الوَلد ليكون ثابتًا بغيَّات الصِّ عَدُد يكون أن بُدَّ ال إذ ُمحال
بحيث ِصبغيَّاته ِنصف عن فيها يتخىلَّ نُضٍج بمرحلة امَلنويُّ والَحيوان البويضة من كلٌّ
َخفضعدد بعد أي — نُضِجهما بعد والبويضة املنويُّ الحيوان يجتِمع فعندما .٢٤ تُصِبح
.٤٨ جديد من بغيَّات الصِّ َعدُد ويُصِبح بالثانية، األول نَواة تنَدِمج — النِّصف إىل بغيَّات الصِّ
عظيمة ِحكمٍة عىل تنطوي فإنها وظروفها، البُويْضة تخصيب عمليَّة يف قليًال ل ولنتأمَّ
كلٍّ ِرسالة توضيح وعىل واملرأة، الرَّجل بني املوجودة الِخلقيَّة الَفوارق َفهم عىل تُساِعدنا

اإلنساني. امُلجتَمع وإزاء اآلخر إزاء منهما
ِصغَره؛ من الرَّغم عىل امُلجرَّدة بالَعني رؤيته يُمكن الشكل كرويُّ ِجسم املرأة بُويضة
امليكروسكوبية األجسام من امَلنويَّ الحيوان أنَّ حني يف امللِّيمرت، ١ / ١٠ عن َحجُمه يزيد ال إذ
مرَّات أربع َحوايل طوله بذيٍل الِجسم وينتهي امللِّيمرت. من ١ / ٢٠٠ عن جسمه حجم يزيد ال
تحِمله التي وائل السَّ يف ُمنتِقًال برسعٍة البويضة نحو يسعى امَلنوي والَحيوان الِجسم. طول
امِلبيَض من ُخروجها بعد البويضة بينما الدُّوديَّة، الحَركة تُشِبه التي الذَّيل حَرَكة بفضل
الرَّحم، إىل البُويضة وصول قبل عادًة اإلخصاب ويحُدث الرَّحم. نحَو ُمتَِّجهة ببطءٍ تنتِقل

والرَِّحم. امِلبيَض بني تِصل التي فالوب أنبوبة اجِتيازها أثناء يف أي
كلُّها ُجرثوماتُها تكون بُويضة ألف مائة إىل آالٍف عرشة من املرأة ِمبيَض ويحوي
املرأة فيها تكون التي ة امُلدَّ يف امِلبيَض تَرتُك التي البُويْضات عدد ولكن الوالدة، منذ موجودًة
يرتاَوح — اليأس سنِّ يف اخِتفائه حتى امُلراَهقة سنِّ يف الَحيض ظهور بني أي — ِخصبة
تخُرج واحدة بُويضًة أن امَلعلوم إذ الحمل؛ مرَّات وعدد امُلدَّة لطول تَبًَعا و٣٠٠ ٢٥٠ بني
التوائم املرأة فيها تحِمل التي االسِتثنائية الحاالت عدا ما شهر. كلَّ واحدة مرًَّة امِلبيَض من

امُلتماِثلة.7 غري أو األخويَّة

ويكون ة، خاصَّ بُويضٍة من منها واحٍد كلُّ ن يتكوَّ Fraternal Twins امُلتماِثلة غري أو األَخويَّة التوائم 7
امُلتماِثلة التوائم أما ُمختِلفني. ِجنَسني من التوائم هذه تكون وقد ِحدة. عىل واحدٍة َمشيمة يف جننٍي كلُّ
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يحتوي وقد له، حرص ال فعددها الِخصيتنَي يف ن تتكوَّ التي املنويَّة الَحيوانات عَدد أما
مرة. كلَّ مليون ثالثمائة من أكثر عىل الِجنيس العمل أثناء يف ينسِكب الذي املنوي السائل
العدد هذا بني ومن الِجنيس. اإلرساف نتيجة الحاالت بعض ينُقصيف قد العدد هذا أنَّ غري
وبعد البُويضة، ِغشاء باخِرتاق واحٍد لحيواٍن إالَّ يُسَمح ال املنوية الحيوانات من الهائل
تُحول ة خاصَّ ُهالميَّة بطبقٍة البويضة وتُغطَّى ويموت، الذَّيل ينفِصل النُّطفة ِجسم دخول
نحَو تسعى التي امَلنويَّة الحيوانات من الكبري العدد هذا ويف آخر. حيواٍن ُدخول دون

اإلخصاب. لحُدوث أكرب َضمان البويضة
حوايل وهي ،Ovulation التَّبويض َمرحلة أثناء يف إالَّ للَحْمل قاِبلًة املرأة تكون وال
حيٍّا. امَلنويُّ الحيوان فيها يظلُّ التي املدة وهي أيام، أربعة أو ثالثة تَسِبُقها أيام خمسة
هذه وتَقع تخصيبها. عَدم حالة يف وتموت البويضة تَضُمر التَّبويض مرحَلة انتهاء وبعد
الجديد؛ الَحيض بَدء ِميعاد قبل يوًما عرش أحد أيام، ِتسعة إىل ثمانية من امُلكوَّنة امَلرحلة
الَحيض بدء بني امُلدَّة ا أمَّ السابقة. التَّبويض بمرحلة َوظيفيٍّا ُمرتبًطا يكون َحيٍض فكلُّ
٢٣ من لألفراد تَبًعا ترتاَوح التي الشهرية الدَّورة ة ُمدَّ باخِتالف فتختِلف التَّبويض وبدء
ُمرتِبطة كأنَّها املرأة وتبدو قمري. شهر أو يوًما ٢٨ فهي العاديَّة ة امُلدَّ أما يوًما. ٤٠ إىل
املرأة أنَّ كيف نرى وسوف الَقمر. فلك َدورة وهي الطبيعية، األنِظمة بإحدى َوثيًقا ارتِباًطا

ومصَدرها. الَخريات ُمستودَع الطَّبيعيَّة نا أُمِّ إىل الرَُّجل من أقَرب
ُعَلماء بعض بأن القول يَِجب للحمل قابلًة املرأة فيها تكون التي ة امُلدَّ تحديد وبصَدد
البُويضة فيها تَظلُّ استثناءات فهناك ُمطلقة، ثابتة القاِعدة هذه يَعدُّون ال الفسيولوجيا
ر. تأخُّ أو تقدُّم من الشهرية الدَّورة يَعرتي قد ا عمَّ فضًال هذا أيام، خمسة من أكثر حيًَّة

عدد خفض بعد باألخرى نُطفٍة كلِّ نَواة امِتزاج هو اإلخصاب أنَّ اآلن حتى لنا تبنيَّ
العلم يهتِد لم أخرى عملية تُوَجد النَّووية العملية هذه بجانب ولكن النصف، إىل بغيَّات الصِّ
الَخيطيَّة الحبوب تأثري تحت النَّواتنَي امِتزاج قبل البُويضة تنشيط عمليَّة وهي أخريًا إالَّ إليها
العملية؛ هذه يف القول ل وسنُفصِّ املنوي، الحيوان ِجسم يف بكثرٍة املوجودة Mitochondria
التكاُميل. ملنهِجنا طبًقا واالجتماعية السيكولوجية لِداللتها نظًرا وخاصًة ألهميَّتها نظًرا

— أُنثى أو ذكر — واحد جنٍس ومن واحدة َمشيمة وداخل واحدة بُويضٍة من فهي Identical Twins
التَّشابُه. تمام ُمتشاِبهة وهي
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الحياة مظاهر إنَّ أي الخلية، هي حيٍّ كائٍن كلِّ تركيب يف األساسية الوحدة أنَّ نعلم
واحدة خليٍة من امُلكوَّنة الحيوانات أبسط ففي الخلية، يف إال ُمشاهدتها يُمكن ال امُلنظمة
وتكاثُر. وحركة وحسٍّ وإخراج وإفراٍز ونُموٍّ تَغذية من الحيوية العمليات جميع تحُدث
امُلتعدِّدة بالحيوانات قارنَّاها إذا األوليَّة الحيوانات هذه تركيب بساطة من الرغم وعىل
ثم ومن الكيميائي، والرتكيب الشكل حيث من األجزاء ُمختِلف بني تمايُز يُوجد الخاليا
نْقل يف االنقسام عملية أثناء النَّواة به تقوم الذي الدَّور إىل مثًال أْرشنا فقد للعمل، تقسيم

الذُّرِّية. إىل األصل من الِوراثية العوامل
ُجسيمات بالنَّواة يُحيط الذي الخليَّة ِجسم يف وجْدنا امِلجَهر تحت الخليَّة فحْصنا إذا
أشكاًال تتَِّخذ وهي ،Mitochondria الَخيطيَّة بالحبوب تُْعَرف للضوء كاِرسة صغرية
صغرية ُحبيبات ِبمثابة تكون أشكالها أبسط ففي العامة. الخليَّة لحالة تَبًعا ُمختلفة
تتَِّخذ وقد امللِّيمرت. من ألف من جزء هو وامليكرون ميكرون، ِنصف عن حجُمها يزيد ال ا جدٍّ
عة ُمتجمِّ أو الخلية جسم أنحاء جميع يف ُموزَّعة تكون وقد العصا، َشكل أو بحة السِّ شكل

الخليَّة. يف ُمتقاِبلتني منطقتنَي عند أو النَّواة حول
جديدة حبَّة فكلُّ تلقائيًا؛ ن تتكوَّ ال أنها كما النَّواة، عن الَخيطيَّة الحبوب تصُدر وال
أبطأت كلَّما عرضيٍّا انِقساًما الحبوب انِقسام يُشاَهد قديمة. حبٍَّة عن باالنِقسام تتولَّد
ازدياد الحبوب النِقسام نتيجًة ويحُدث الشديد. اإلعياء أو التََّعب حالة يف النُّموِّ عمليَّة
أخرى حبٍَّة من إالَّ تَتولَّد ال جديدة حبٍَّة كلَّ ألنَّ ونظًرا النُّمو. واستئناف الحيوي النَّشاط
الَخيطيَّة الحبَّة هي الحيوي للرتكيب األساسية الوحدة كانت إذا ما العلماء تَساءل فقد
الحيوية بالعمليَّات تقوم التي ال الُعمَّ طبَقَة الخليَّة يف تُمثِّل الَخيطيَّة والحبوب الخلية؟ أم
الَخيطيَّة فالحبوب ونَوعيَّتها، الخلية وحدة حاِرسة ِبحقٍّ تُعتَرب التي النَّواة إرشاف تحت
الختزان الرتكيب عوامل ومن الَخَلويَّة الطاقة لتَعِبئة التحليل عوامل من اآلن نفس يف هي

وحفِظها. الطاقة
البويضة أنَّ نعَلم اإلخصاب. عملية إىل نعود الخيطية الحبوب طبيعة َفِهمنا وقد واآلن
تحتوي أن من بُدَّ فال الجنني، لتكوين الخاليا من كبري عدٍد إىل تنقِسم تَخصيبها بعد
صفار أو بامُلحِّ يُْعَرف فيما امُلختَزنة املواد هذه ن وتَُكوَّ الغذائية. املواد من كبرية يٍَّة كمِّ عىل
تكون بالربوتوبالسما. اة امُلسمَّ الحيَّة ة املادَّ َكميَّة نَقصت امُلحِّ َحْجم ازداد وكلَّما البيض،
تجديد من بُدَّ فال االنِقسام، عن عاِجزة ثَمَّ ومن وانِحطاط َشيخوخة حالة يف إذن البُويضة
امِتزاِجها عند الذَّكر نُطفة يه ستُؤدِّ الذي الدَّور هو وهذا إليها. الشباب وإعادة نشاِطها
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نَواة من ًة خاصَّ يرتكَّب أنه وجْدنا امِلجَهر تحت امَلنويَّ الحيوان فَحْصنا فإذا األنثى، بنُطفة
هذه تُشاَهد اإلخصاب يتمُّ فعندما نشاطها، بشدَّة تمتاز الَخيطيَّة الحبوب من ُكتلٍة ومن
البويضة تنتِقل اللَّحظة هذه ويف فيه، وتَنتِرش الربوتوبالسما نحَو تتَِّجه الَخيطيَّة الحبوب

والحيويَّة. النَّشاط من جديدة حالٍة إىل فيها كانت التي الُخمول حالة من
امتزَجت الذََّكر نُطفة من اآلِتية الَخيطيَّة الحبوب أنَّ هو الجديد النَّشاط هذا ورسُّ
والشباب. النَّشاط إليها فتُعيد البويضة ِجسم يف وتَشيخ تَهُزل أخذت التي الَخيطيَّة بالحبوب
وتظَهر نفسه. الوقت يف تناُسل وعملية تَغذية عمليَّة — الواقع يف — هي اإلخصاب فعمليَّة
إحداهما نَواتني: عىل اللقاح حبوب تحتوي حيث النَّبات تخصيب يف ِبجالءٍ النَّاِحيَتان هاتان

للتَّخصيب. صغرية واألخرى البُويضة، لتَغِذية الحجم كبرية وهي
وُساللة الذََّكر ُساللة الُجرثُوَمتني: الَلتنَي السُّ بني من أنَّ بامُلالَحظة َجدير هو ا وممَّ
حني يف األنثى، ُساللة يف إال والشيخوخة باالنِحطاط الَخيطيَّة الحبوب تُصاب ال األنثى،
إنَّ القول: وخالصة الشباب. من دائمٍة حالٍة يف الذََّكر ُساللة يف الَخيطيَّة الحبوب تَظلُّ
تَحِملُه وما الذَّكر نُطفة بفضل إالَّ الخاِلقة اإلبداعية َحَركِتها يف تَستمرُّ وال تتجدَّد ال الحياة

والخلود. البقاء عواِمل من
الِوجهة من األنثى عن الذَّكر تُميِّز التي الوظيفية التَّفرقة هذه نَستخِلصمن أن وقبل
من كلٍّ تركيب يف قليًال ل التأمُّ نُعيد سيكولوجية، ِداللة من عليها تنطوي ما البيولوجية
املوادُّ تكون تكاد كل الشَّ َمفتول الِجسم ضاِمر امَلنويُّ فالحيوان واألنثى، الذََّكر نُطفتَي
الذي الطويل ذَيلِه بفضل ل والتنقُّ الحَركة رسيع إنَّه ثم َمعدومة، فيه امُلختَزنة الغذائية
كثرية كل الشَّ كرويَّة الِجسم كبرية البُويضة أن ِحني يف ،Flagellum وط السَّ شكَل يُشِبه
واِضحة إشارة وَرتني الصُّ هاتنَي يف أنَّ شكَّ ال الحركة. بطيئة فيها امُلختَزنة الِغذائية املواد
فات بالصِّ يَختصُّ فيما ِنزاع وال واملرأة. الرَُّجل بني تُميِّز التي والُخلُقيَّة الَخلقيَّة فات الصِّ إىل
األنوثة. كاملة وامرأة الرُّجولة كامل رجٍل بني نُقاِرن عندما عليه الوقوف يُمِكن كما الَخْلقية
الَوضع أليس ولكن ة. وِدقَّ ُعًرسا أكثر فاألمر والَعقليَّة الُخلُقية فات بالصِّ يختصُّ فيما أما
يف يسعى أن الرُجل فعىل واملرأة؟ الرجل من كلٍّ لطبيعة ُمطابًقا األرسة لنظام الحايل
بعضه وِحفظ الرِّزق بعض اسِتهالك تُدبِّر أن املرأة وعىل والُقوت، الرِّزق لتحصيل الخارج
تُمثِّل املرأة أنَّ حني يف واإلبداع، والتحليل البحث جانب يُمثِّل والرُجل الحاجة. لوقِت اآلخر
الِجنس «سيكولوجية ِكتابنا يف املوضوع هذا عاَلْجنا والتأليف. كيب والرتَّ امُلحاَفظة جاِنب
عىل املرأة تحرير إىل ترمي ُمحاولٍة كلَّ أن هنا نُقرِّر أن يُمكنُنا ولكن الزَّواج»، وُمشكالت
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أن بُدَّ ال وأخالق استعداداٍت من عليه ُفِطَرت ما ُمراعاة وبدون الَجوهريَّة طبيعِتها ِحساب
كلَّ جليلة املرأة رسالة أنَّ نرى وسوف جمعاء. اإلنسانية تعاَسة إىل بل تعاسِتها، إىل تُؤدِّي
فقط ليست فإنها طحيَّة؛ السَّ الُعقول نَظر يف التَّواُضع من عليه تبدو ا ممَّ الرَّغم عىل الَجالل
تحريرها عواِمل أهمِّ ومن اإلنسانية، حاِرسة يشءٍ كلِّ قبل هي بل واألرسة، البيت حاِرسة

العرصي. اإلنسان قلِب عىل وداء السَّ حابة كالسَّ يُهيِمن الذي الهائل الذُّعر من

االجتماعية وِداللته الجنس تعيني (6)

ِجنس يتحدَّد هل الجنني، جنس تُعنيِّ التي العوامل ببَحث ا خاصٍّ اهتماًما الُعلماء اهتمَّ
الِجنس تغيري يُمكن هل بعَده؟ أو ِعنده أو اإلخصاب قبل — أنثى أو ذكًرا — الجنني
الظُّروف عىل مقصورًة التَّعيني عوامل تكون هل الجنيني؟ النموِّ أثناء يف ِضدِّه إىل وتحويله
كالحرارة خارجية عوامل هناك أم النُّطفتني؟ من لكلٍّ الكروموسومي والرتكيب الداخلية
فتُساعدها الداخلية العوامل يف تؤثِّر ة خاصَّ فيتامينات من فيه يدُخل وما التَّغذية ونظام
املرأة تضع بحيث الجنس تعيني يف التحكُّم يُمكن هل آخر؟ حينًا آثارها تعوق أو حينًا
تعيني موضوع حول تُثار التي األسئلة بعض هي تلك الواِلدين؟ رغبة حسب أنثى أو ذكًرا
علمية حقيقًة اعتباره يُمكن ما إىل اإلشارة مع بإيجاٍز بعضها عن اإلجابة وسنُحاول الجنس،
ملا تَبًعا رفضه، أو لتدعيمه بحثَه يواِصل الِعلم يزال ال الفروض من فرًضا يزال وما ثاِبتة
أن سنُحاول — التكاُميل للَمنهج تطبيًقا — أننا كما ثابتة، نتائج من التَّجارب عنه ستُسِفر

واجتماعية. سيكولوجية داللٍة من البيولوجية الحقائق عليه تنطوي ما نَستخِلص
أن إىل األوىل تذهب ثالث: إىل الِجنس تعيني تفسري حاولت التي النظريَّات تنقِسم
يف والثالثة ،Epigamic اإلخصاب بعد والثانية ،Progamic اإلخصاب قبل يكون التعيني

.Syngamic اإلخصاب أثناء
Parthenogenesis الُعذري أو البكري التولُّد حاالت يف نُشاِهده ما عىل األوىل تعتِمد
كالَحرشات، الالفقرية الحيوانات بعض يف ونموها بة امُلخصَّ غري البويضة انِقسام وهو
فقط. إناثًا يكون بيًضا آخر وحينًا فقط ذُكوًرا يكون بيًضا ِحينًا تَضع الَحَرشة أن فيُالحظ
هذه ومركز البُويضة، عليها تكون التي النُّضج درجة إىل يرِجع الِجنس تَعيني أن ويُعتََقد
الغموض. من كثريٌ بها يحيط يزال ال البكري التولُّد عوامل وأنَّ ة خاصَّ ا جدٍّ ضعيف النظرية
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الجنني نموِّ أثناء الِجنس بتعنيُّ تقول التي وهي مرفوضة، كذلك الثانية والنظرية
تَعيش التي الِغذائية البيئة تأثري تحت أو حاِمل، وهي األم تتعاطاها التي األغِذية تأثري تحت
فادع الضَّ بيَض أن لوحظ وقد ِنتاَجها. تحِمل ال التي الحيوانات أنواع بعض يف األِجنَّة فيها

ارتفاِعها. عند ذكوٍر وإىل الحرارة، درجِة انِخفاض عند إناٍث إىل ُمعَظُمه ل يتحوَّ
التي فهي له ا وُمعاِرصً باإلخصاب ُمرتبًطا الجنس تَعنيُّ تَعتِرب وهي الثالثة النظرية أما
هي ثابتة داخلية وعوامل الجنس تعنيُّ بني ترِبط وأنها ة خاصَّ التجريبية، الحقائق تؤيُِّدها
عىل لألخرى، إحداهما متني ُمتمِّ نظريَّتني إىل تنقِسم وهي النُّطفتني. ِكال يف الِوراثية العوامل
والنظريَّة بغيَّة، الصِّ أو الكروموسومية النَّظرية وهما تَعارض، من بينهما يبدو ا ممَّ الرغم

الِفيتاِمينيَّة.
بغيَّات الصِّ من ا خاصٍّ عدًدا نواٍة كلِّ يف أنَّ ذكْرنا أن سبَق الكروموسومية: النظرية
َزوًجا، ٢٤ أي ٤٨ مثًال اإلنسان يف فعَدُدها األنواع؛ باخِتالف يَختِلف Chromosomes
شكلُها أو عدُدها يَختِلف إضافيَّة كروموسومات الُجرثوميَّة الخاليا نَواة يف يُوَجد أنَّه غري

كاآلتي: بغي الصِّ الرتكيب يكون اإلنسان ففي النُّطفة، ِجنس باختالف
إليهما نرُمز ُمتشابهان إضافيَّان وكروموسومان أساسيٍّا كروموسوًما ٤٦ األنثى يف
ص ب األول إىل نرُمز الثاني من أقوى أحُدهما إضافيَّان واثنان ٤٦ الذََّكر ويف ص. ص ب

صس. + ٤٦ والذكر صص، + ٤٦ األنثى أو س، ب الثاني وإىل
تُْعَرف النُّطفة أثنائها يف تنَضج بمرحلة َمسبوًقا يكون اإلخصاب أن أيًضا ذكْرنا وقد
من واِحد نوع األنثى نُطفة يف لَدينا فيكون النصف، إىل الكروموسومات خفض بعملية

س. + ٢٣ أو ص + ٢٣ نوعان الذََّكر نُطفة ويف ص. + ٢٣ هو بغي الصِّ الرتكيب
ص) + ٢٣) بة امُلخصَّ البويضة تركيب أصبح بالبُويضة األول النوع اجتمع فإذا

أنثى. سيكون الجنني أنَّ أي صص + ٤٦ أي ص) + ٢٣) +
سيكون الجنني إنَّ أي +صس ٤٦ أي س) + ٢٣) + ص) + ٢٣) الثانية: الحالة ويف
خص الشَّ نفس يف الِجنَسني ظهور نُعلِّل كيف صحيحًة النظرية هذه كانت إذا ولكن ذكًرا.
تُعلِّل الكروموسومية النظرية أن شكَّ ال الجنيني؟ النموِّ أثناء يف ِضدِّه إىل الِجنس ل تحوُّ أو
يكاد أو اإلناث لعدد ُمساويًا الذكور عدد يكون كيف لنا وتفرسِّ العادية، الحاالت بوضوح لنا
ل تتدخَّ أخرى عوامل هناك أنَّ أيًضا شكَّ ال أنه غري كان. السُّ من كبرية مجموعة أخذنا إذا
بغيَّات الصِّ توزيع ِنظام يف اضطرابًا تُْحِدث أن أحيانًا شأِنها من الِجنس تَعنيُّ عملية يف
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الحاالت وتفسري الغاِمضة الناحية هذه توضيح تُحاِول الِفيتامينية والنظريَّة آثارها. ويف
الشاذَّة.

هذه تعتِمد Cyto-energetic الخليَّة طاقة نظريَّة أيًضا ى وتُسمَّ الفيتامينية: النظرية
منها الذَّكر لدى أقوى تكون الخلوية الحياة يف الطاقة ة شدَّ اآلتية: امُلالحظة عىل النظرية
الذُّكور يف وأَرسَع أقوى تكون الطاقة اسِتهالك أو التأكُسد عمليات إنَّ أي األنثى، لدى
ِكتاب يف الرازي الدين فخر اإلمام فيقول الحقيقة هذه الُقَدماء الحظ وقد اإلناث، يف منها
ِمزاًجا وأقوى حاًال أكمل الحيوان أنواع من نوٍع كلِّ من الذُّكور أن «واعَلم ييل: ما الفراسة8
واليُبوسة، الحرارة اسِتيالء بسبب يَحُصل إنما الذُّكوري امِلزاج أنَّ فيه والسبب األنثى، من
يف أحواًال يقتيض املعنى وهذا والرُّطوبة، الربد اسِتيالء بسبب يحصل إنما األنوثي وامِلزاج
إنَّ إذ الِجنسية؛ الُغَدد إىل َضعفه أو التأكُسد ة شدَّ يرِجع وال النفس.» يف وأحواًال البَدن

التَّناُسليَّة. الُغَدد تكوين وقبل الجينية الحياة بدء منذ يَظهر عف الضَّ أو ة دَّ الشِّ
سيؤدي الذََّكر نُطفة يف التأكُسد يُضِعف أن شأنه من عامٍل كلَّ أنَّ ذلك عىل ويتوقَّف
األنثى نُطفة يف التأكُسد يَزيد أن شأنه من عامٍل كلُّ وكذلك أنثى، الجنني يكون أن إىل

ذكًرا. الجنني يكون أن إىل سيؤدي
فإذا ب٣ ب٢، وخاصة ب الفيتامني التأكُسد ة شدَّ يف تُؤثِّر التي الَعوامل أهم ومن
الذُّكور. من يَّته ذُرِّ ِضْعَف اإلناث من يَّته ذُرِّ تكون الفيتامينات هذه يف بنقٍص الذََّكر أُصيب
يف الُجندي فحياة الَحرب؛ َزمن يف الذكور امَلواليد عدد ازِدياد لنا تُفرسِّ النَّظرية وهذه
جاعة الشَّ من حدٍّ أقىص إىل الرُّجولة خصائص فيه ي وتُنمِّ باألخطار محفوفة ة شاقَّ امَليدان
ُمضٍن َمجهوٍد بذل منها تتطلَّب ة شاقَّ الزَّوجة حياة تكون وكذلك ات، امَلشقَّ ل وتَحمُّ والَجَلد
ولهذا وشديدة؛ قويًَّة الطاقات واستهالك التأكُسد عمليَّات فتكون املصنع، أو الحقل يف
يف رجاٍل من اإلنسانية تفِقده ما تُعوِّض أن تُريد الطبيعة كأنَّ األنثى عىل الذََّكر ة كفَّ تَرجح

القتال. ميادين

يف وُمقدِّمة وتعليقات فرنسية برتجمة مصحوبًا العربي النص ١٩٣٩م، سنة باريس طبعة ٢٤ ص 8

والعرب: اليونان عند الفراسة علم تاريخ
Youssef Mourad. La Physiognomonic Arabe et Le Kitâb al-Firâsa de Fakhr al-Din al-

.Ràzi Librairie Orintaliste Paul Geuthner-Paris 1939
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عىل الذََّكر تكوين تَرجيح يف يُؤثِّر ال التأكُسد ة شدَّ ازدياد أنَّ يُالَحظ أن يِجب ولكن
أن أي سويَّة، حالٍة يف الزَّوَجني من كلٌّ كان إذا أما اإلخصاب. أثناء ًقا ُمحقَّ كان إذا إالَّ األنثى
تغلُّب ومن األهوال، عىل وإقدام وجَلٍد ونشاط حركٍة من الرُّجولة بخصائص الرُجل يمتاز
وحناٍن وهدوءٍ ِلنٍي من األنوثة بخصائص واملرأة التَّغذية، يف البناء عمليَّة عىل الَهْدم عملية
بني بالتَّساوي الذُّرية ع تتوزَّ التَّغِذية يف الَهْدم عمليَّة عىل البناء عمليَّة تَغلُّب ومن وانِقياد،
الكروموسومية. العوامل الجنس، تَعنيُّ يف األسايس العامل يكون الحالة هذه ويف الِجنسني.
بعض تكون ما فكثريًا الكاِملة؛ األنوثة أو الكاِملة الرُّجولة ق تتحقَّ أن ينُدر ولكن
خصائص عىل ِجنِسه خصائص تغلُّب مع واحد شخٍص يف موجودًة الِجنَسني خصائص
سواء الُخنوثة وحالة الكاِملة األنوثة أو الرُّجولة بني كثرية َدَرجات فلدينا اآلخر، الِجنس
الِجنسيَّة نَوع من تكون ال التي البسيطة االنِحراف حاالت يف ولكن نفسية، أو ِجسميَّة كانت
التَّواُزن إعادة يف هامٍّ بَدوٍر الِجنسية الجاِذبيَّة تقوم Homosexuality الواِضحة امِلثليَّة
بنسبٍة الِجنسني عدد توزيع حيث من واالعِتدال السواء حالة إىل الذُّرية تعود بحيث امُلختل،
كاآلتي: الجنسية الجاذبيَّة قانون عىل Weininger ويننجر العالم نص وقد ُمتساوية.
رُجًال واألنوثيَّة الذُّكورية هما عناِرصِ بامِتزاج يُكوِّنان بحيث اآلخر أحدهما الزَّوجان يختار
يَميل فإنه ٪٤٠ واألنوثة ٪٦٠ فيه الرجولة نسبة تكون رُجًال لنفِرض كاملة. وامرأًة كاِمًال
٪١٠٠ اجتماعهما يكون بحيث ٪٦٠ واألنوثة ٪٤٠ فيها الرجولة ِنسبة امرأٍة إىل بالِفطرة

األنوثة. من و١٠٠٪ الذكورة من
التي ات بامُلهمَّ القيام ويأبى ِجنسه سبل عن ينحِرف شخٍص كلَّ إنَّ القول وخالصة
عىل القدرة وأخريًا: ِجنسه، من ذُرِّية إنسال عىل الُقدَرة أوًال: يفِقد ِجنسه عليه يفِرُضها

ة. عامَّ اإلنسال
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ِعنايتُهم شملت بل ال، الُعمَّ من اء األصحَّ عىل اهتماَمهم والِحرف امِلهن سيكولوجيو يقُرص لم
إصابة أو حاِدٍث بتأثري واإلنتاج العمل عىل ُقدرته نقصت َمْن وكلَّ والَعَجزة العاهات ذوي
الواليات يف العاهات وذوي الَعَجزة بتأهيل الخاصة والدراسات البحوث نشَطت وقد مَرضية.
هذه وأثمرت وفرنسا، اإلسكندينافية والبالد وأملانيا السوفيتيَّة وروسيا وإنجلرتا امُلتَّحدة
االقتصاد عىل الَعَجزة يُلقيه الذي العبء تخفيف إىل أدَّى ا ممَّ التطبيقي املجال يف البحوث
ة وخاصَّ واطمئنان، كرامٍة من الَعَجزة يَجنيها التي امَلعنوية املزايا عن فضًال القومي،
واإلحسان. الربِّ ُدور إىل االلِتجاء من بدًال بعَملهم ُقوتِهم كسب عىل قاِدرون بأنهم شعورهم
الَعَجزة تأهيل َميدان يف العمليَّة والتَّحقيقات مرص، يف تنَشط الدِّراسة هذه أخذت وقد
القيِّمة امَلقالة نوي السَّ الكتاب هذا يف القارئ ويِجد واسع. ِنطاٍق عىل التنفيذ إىل سبيلها يف
وتكملًة مرص. يف التأهيل أخصائي حمزة ُمختار للدكتور العاهات وذوي الَعَجزة تأهيل يف
مصنٍع يف باريس يف الُعميان تأهيل يف ناِجحة تجربة إىل هنا أشري أن أودُّ املقالة لهذه

الُعميان.1 من اله وُعمَّ ُموظَّفيه من ٪٧٠ للصابون
عاِجزين تجعلُهم إصابًة العمل أثناء يف أُصيبوا الذين الها ُعمَّ َمطاِلب سات امُلؤسَّ تُواِجه
العاهات ذَوي إزاء لُطات السُّ تَسلُك وكذلك معاًشا. أو إعانة بمنِحهم عمِلهم ُمواَصلة عن
يُمِكنها ال التَّعويض— من رضبًا كانت وإن — اإلعانة أنَّ غري الحرب. وُمشوَّهي امُلستديمة
اإلنسانية الِوجهة فمن ر؛ الرضَّ وإزالة الحاجة سدِّ عن عاِجزة أنها كما الوظيفة، تَُعوِّض أن

P,-I. Soucasse et L.R Weill: La Savonnette a Servi de Test à La Productivité des Aveugles. 1
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تكون أن تعدو ال فهي ذاتها، يف غايًة امَلعاش أو اإلعانة اعِتبار يُمِكن ال مًعا واالقتصادية
العمل من بُدَّ فال للعاِجز، إذالٍل من املوقف هذا عليه ينطوي ما يَخفى وال اإلحسان. يف نَوًعا

األشكال. من بشكٍل االجتماعية وظيفتَه العاِجز يَسرتِجع أن عىل
الَعَجزة؛ بتأهيل فوائد من القومي االقتصاد َسيَجنيه ما أخرى جهٍة من يَخفى وال
السكان يف زيادًة واحد آٍن يف تُعاني التي البالد بعض تَجتاُزها التي الراِهنة فالظروف
حد. أقىص إىل الجميع وُقدرات العاِملة اليد اسِتخدام تقتيض اإلنتاج، ُمستوى يف وخْفًضا
من شخٍص مليون أربعون سنٍة كلَّ العالم يف يَموت أنه امُلناسبة هذه يف نذُكر أن ويِجب

والِحرمان. الُجوع تأثري
فقد املجال، هذا يف ا جدٍّ ُمفيدة والِحَرف امِلَهن سيكولوجيُّو بها يقوم التي والدراسات
امُلختِلفة غل الشُّ أنواع بتحليل السيكوفنِّيَّة األْقِيَسة وتطبيق االختبارات إجراء بجانب قاموا
الدِّراسات هذه َضوء ويف وعقلية.2 وحركيَّة ية حسِّ ُقدرات من ُشغلٍة كلُّ تتطلَّبه ما وَمعرفة
وظيفِته اسِرتداد من العاِجز وتَمكني التأهيل عمليَّة عليها تقوم التي األُسس وضع يُمِكن

ثالثة: يف األسس هذه ص وتتلخَّ االجتماعية،
اختيار أرْدنا فإذا ُقدرات، من شخٍص كلِّ لدى ما عىل والتَّوجيه االختيار عملية تقوم أوًال:
من يُتِقن ال ما عىل ال األعمال من تأِديَتُه يُمِكن ما عىل نعتِمد فإنَّنا الِخراطة لُشغل عامٍل
إنَّ مثًال: تقول فال سلبية، ال إيجابية نظرًة ح امُلرشَّ إىل النظرة تكون أن فيجب األعمال،
األعمى لدى ا عمَّ تبحث بل مع، السَّ عىل قاِدر غري واألصمَّ اإلبصار، عىل قاِدر غري األعمى

األخرى. العاهات حاالت يف وكذلك البرصيَّة، الُقدرة ِخالف ُقدرات من
العاهة ألن ِمهنيٍّا؛ عجًزا بالرضورة يَعني ال الِجسمي العجز أنَّ سبَق ما عىل ويرتتب ثانيًا:

األخرى. الوظائف تُصيب وال واحدة وظيفٍة يف محصورة
ناحيٍة يف عجًزا يشكو إنسان فكلُّ مطلقة؛ وظيفيٍة بُقدراٍت يَتمتَّع إنسان يُوَجد ال ثالثًا:
عىل تأثريه درجة يف وبالتايل وَمداه، شدَّته َدرجة يف ُمتفاوٌت الَعْجز وهذا النواحي، من
فالوظائف والتكيُّف، التَّعويض لعوامل ِحسابًا نُِقيم أن يَِجب ثم األعمال، من عمٍل تأِديَة
عَمِله مُلقتَضيات الُجزئي العاِجز بتكيُّف تَسَمح امُلرونة من بقْدٍر تمتاز والحركيَّة ية الِحسِّ

الصناعي». النفس علم يف حديثة «دراسات َمقاَلنا: السنوي الِكتاب هذا يف راجع 2
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الِوجهة من تقتيض مثًال الِخراطة فِمهنة محسوًسا، تأثريًا العمل هذا يتأثَّر أن ُدون
من عدًدا نُشاِهد أنَّنا غري بوضوح، الربوز إدراك ق يتحقَّ لكي بالَعينني اإلبصار النظريَّة
التي والتكيُّف التعويض عمليَّات بفضل ِقياٍم خريَ بعمِلهم يَقومون الُعور الخرَّاطني
التي وئية الضَّ العوامل عن فضًال هذا والُربوز. الُعمق بإدراك الواحدة للَعني تسَمح

الربوز.3 إدراك يف تُساِهم
امَلطلوبة الُقدرات أنَّ كما األفراد، باختالف تختلف والحركية ية الحسِّ الُقدرات أن إىل ونظًرا
أن يُمكن التي الوظائف عدد أن نُالِحظ أن اليَسري فمن العَمل، وظائف باخِتالف تختِلف
التَّوظيف فطريقة تَوظيفهم. نُريد الذين أولئك عدد من أكرب العاهات وذوو الَعَجزة يشَغَلها

املشكلة. ِبحلِّ كفيلٌة االنِتقائي
فقد الِعلمي، والفحص الِعناية من أكرب قدٍر عىل يقوم العاِجز توظيف إنَّ وحيث
يَشَغل دام ما وامِلقدار، الَجوَدة حيث من ليم السَّ خص الشَّ إنتاجيَّة تفوق إنتاجيَّتَه أنَّ لوحظ
اآلتي املثال ويف ما. ميزٍة عىل يَنطوي عجٍز كلَّ إن نقول: أن يُمكن ولهذا تُالئمه؛ وظيفًة

لذلك. تَوضيح
امَلعاِدن، ِلَلْحم ال ُعمَّ إىل حاجِتها عن امُلتَّحدة الواليات يف وستنجهوس َرشكة أعلنت
األمريكيِّني امُلحاربني ُقدامى تأهيل مكتب طريق عن الُقدامى امُلحاربني من صانع فتقدَّم
َدهشة كانت ما وَلشدَّ تَختِربَه. أن َقِبَلت ثم األمر بادئ يف كة الرشَّ فرفضتُْه اليد، َمبتور وكان
لكي الوقت من أقلَّ قدًرا ويُضيِّع عمله يف جدٍّا رسيع العاِمل أنَّ الَحظ عندما ال العمَّ رئيس
إذا امَلعِدن أنَّ امَلعلوم فمن فائقة، ِبمهارٍة يُحرِّكها كان التي الصناعية اليد أي … يَُده تربُد

برسعة. يربُد أيًضا فإنه البَرشيِّ الِجسم من أكثر برسعٍة يَسُخن كان
من يَحمي والَعمى الثَّرثرة، يف الوقت ضياع ُدون يَُحول أنه والبََكم َمم الصَّ ميزة ومن

ل. والتنقُّ التحرُّك كثرة من فىل السُّ األطراف وبْرت البرصيَّة ود والرشُّ هو السَّ عواِمل
األطراف ِبَشلل امُلصاب أو اَقني السَّ امَلبتور تشغيل اليسري من يُصبح سبَق ما ضوء ويف
أشغاٍل يف واألبَكِم واألصمِّ الِجسم، من األعىل الُجزء سوى ألدائها تتطلَّب ال أعماٍل يف فىل السُّ
اإلحساس ة تقتيضِدقَّ وظائف يف واألعمى اليدوية، وامَلهارة مت والصَّ والرتكيز ة قَّ الدِّ تَستلِزم

ص١٦٨–١٧٠، ١٩٥٤م، الثانية، الطبعة العام» النفس علم «مبادئ كتاِبنا يف موجود العوامل هذه تفصيل 3
بمرص. املعارف، دار
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الكالم واسِتخدام والنِّظام والرتتيب اآلليَّة، والحَركات اليدويَّة والرسعة معي، والسَّ اللَّميس
واألغِلفة، الُعَلب وُصنع ،Sténotypie االخِتزال آلة عىل والكتابة التليفون، عاِمل مثل والذَّاكرة

إلخ. … وت بالصَّ بط الضَّ وأعمال
العمل طبيب اشِرتاك يقتيض التأهيل برنامج تحقيق أنَّ نذُكر أن إىل يدعو ما وليس
العمل وبهذا عام. بوجٍه الفنِّي للكاِدر وُممثِّلني العمال ورئيس امُلهندس مع والسيكولوجي
أجٍر ِبضمان اإلنتاج وُمقتَضيات ال العمَّ من الَعَجزة َمطاِلب بني التوفيق يُمكن التَّعاُوني

واإلنتاج. العمل ِبَسري اإلرضار ُدون كراَمِته صيانة مع للعاِمل كريٍم
بها قامت الِجنسني من الُعميان من جماعٍة تأهيل يف باريس يف أُْجِريَت التي والتجربة
.Société d’Etude de La Productivité des Aveugles الُعميان إنتاجيَّة دراسة جمعية
برأس ١٩٥٢م عام يف الُعميان من وثالثٌة امُلبِرصين من ثالثة الجمعيَّة هذه س أسَّ وقد
مصنٍع يف نشاَطها سة املؤسَّ وبدأت تقريبًا)، مرصي جنيه (ألف فرنك مليون َقدُره مال

كاآلتي: ُموزَّعني شخًصا ٣٦ فيه يعَمل ابون، للصَّ صغري

واإلداري. الفنِّي الكاِدر يف امُلبِرصين من ٩
الُعميان. من ٦ منهم ابون، الصَّ ِقَطع لِصناعة ٨

الُعميان. من ١٥ منهم الُعَلب، يف ووضِعها الِقَطع للفِّ ١٦
للتَّغليف. أعمى عاِمل ١

الِبضاعة. لتصدير ُمبِرص عامل ١
أعمى. تليفون عامل ١

بعد ٢٧ ال الُعمَّ مجموع إنَّ وحيث النِّساء. من ١٠ منهم ٢٣ الُعميان مجموع فيكون
وهي تقريبًا ٪٧٠ الُعميان ال الُعمَّ ِنسبة فتكون واإلداري الفنِّي الكاِدر ُموظَّفي اسِتبعاد

ا. جدٍّ كبرية ِنسبة
منهم ٪٣٠ الطلبات وأخذ الَعيِّنة لعرض ت امَلحالَّ عىل يَطوفون مائة َحوايل هناك ثم

الَعَجزة. أو الُعميان من
عن بَُرصهم يزيد ال والباِقي ُكيلِّ بعًمى ُمصابون ١٤ عامًال وعرشين الثالثة بني ومن

لألغلبية. سنة ٢٥ حوايل وهي سنة و٤٠ ١٨ بني ترتاَوح واألعمار .١ / ٢٠
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اآلداب، ليسانس عىل حاِصل واحد الِبيان، أوتار ضبط يف يَعملون كانوا منهم ثالثة
خمسة املوسيقى، معهد من الثانية الجائزة عىل حاِصل واحد األرغن، عىل العاِزفني من اثنان
عمل. أيَّ تُزاول تكن لم والبقيَّة مناِزلهم، يف والُفُرش الكرايس صناعة يف يعملون كانوا

الُعميان هؤالء حالة كانت الكساد، من كبرية حالة يف أصبحت الِحَرف هذه إنَّ وحيث
للغاية. سيئًة املاديَّة الِوجهة من

تحت خطٍّا َوَضْعنا وقد اآلتية، العمليَّات من ابون الصَّ مصنع يف العمل سلسلة وتتكوَّن
الُعميان: بها يقوم التي العمليَّات

املاسورة من ُمقطَّعًة الَعجينة خروج – السحن عمليَّة – املطلوبة بالنِّسب امَلزيج إعداد
إعادة – الِقطع ضغط – الضغط آلة إىل تَوصيلها – امِلنشَفة عىل الخام الِقَطع وضع –
الِقَطع وضع الكرتون، (ثَنْي التعبئة عمليات – والتَّغليف النقل عمليَّات – البقايا اسِتخدام
امُلبِرصون. بها ويقوم اآلالت وإصالح الرَّقابة أعمال ثم للتَّسليم) الطُّرود إعداد الُعَلب، يف
مِلثل التدريب ة مدَّ أن لوِحظ وقد األعمال، هذه ُمختِلف عىل الُعميان جميع ُدرَِّب وقد
يوٍم حدود يف إالَّ الُعميان إىل بالنسبة تزيد ال — أيام ٨ عادة وهي — األشغال هذه
وشكلها اآلالت وأوضاع املكان تعرُّف إىل األعمى حاجة إىل الفرق هذا ويرِجع يومني. أو

اللَّمس. طريق عن التعرُّف عملية وتتمُّ وخصائصها. املواد وطبيعة وأجزائها
التي واألشياء اآلالت وأوضاع األمِكنة تغيري عدم للِعميان مصنٍع يف ُمراعاته يِجب ومما
وبالتايل الحركات، آلية زيادة عىل يُساعد األوضاع تَثبيت فإن استخداَمها، العمل يقتيض

اإلنتاج. يزيد مما وُرسعتها تها ِدقَّ
هي بل العادية، النِّسبة عىل تزيد ال العمل حواِدث ِنسبة أن بالذِّكر جدير هو ومما
ورشود السهو لعوامل تعرًُّضا أقلُّ أنه كما امُلبرص، من حذًرا أكثر األعمى ألنَّ منها؛ أقلُّ
داخل سريه أثناء األعمى ينزلِق أن يُخىش وكان جوهره. يف مْلِيسٌّ انتباٌه انتباَهُه إن إذ الذهن؛
وُقدرة يظَهر، لم الخَطر هذا أن غري األرضيَّة. عىل ابون الصَّ يف بقايا لوجود نظًرا امَلصنع

امُلبرصين. من غريه ُقدرة عن تقلُّ ال بتواُزنه االحِتفاظ عىل األعمى
العادية امُلواصالت ُطرق وإيابهم ذَهابهم يف يستخدمون املصنع هذا وِعميان
يسري ِقطار وهو — املرتو يَستخدمون وعندما أحد، يراِفَقهم أن دون واملرتو كاألتوبوس
إليها، الوصول يُريدون التي امَلحطَّة مَلعرفة الصوتيَّة بالدالئل يَسرتشدون — األرض تحت

يَجتاُزها. التي األحياء باختالف يختِلف سريه أثناء القطار يُْحِدثه الذي الصوت إنَّ إذ
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أكثر فهم امُلبرصين، لدى منها أقلُّ الُعميان لدى الغياب ِنسبة أن املعروف ومن
ا وممَّ العمل. يتطلَّبه الذي املجهود بذل يف ُمثابرًة أشدُّ أنَّهم كما عمِلهم يف وثباتًا اسِتقراًرا
لهم ليس منهم كثريًا إنَّ إذ امللل؛ من تخلو ال امَلصنع خارج حياتهم أنَّ امُلواظبة إىل يدفُعهم

واالنِرشاح. الفَرح نفوِسهم يف يبَعث املصنع جوَّ أن حني يف بهم لالجتماع أهل
من املطلوب األدنى فالحدُّ أحيانًا، يفوقه بل امُلبرص إنتاج عن يقلُّ ال األعمى وإنتاج
إنتاُجهم يِصل املصنع هذا ِعميان فبعض الساعة، يف صابون ِقطعة ألف حواَيل هو امُلبرص

ِقطعة. ١٨٠٠ إىل الساعة يف
وأجر الشهر، يف طنٍّا أربعني من أكثر إىل الشهور بعض يف املصنع إنتاج وَصل وقد
تُعيِّنه الذي األجر عىل ٪٨ بزيادة أي الساعة يف قرًشا ١٢ حوايل امَلصنع هذا يف العامل
٪٣٠ يف املصنع ُمساَهمة عن فضًال هذا ُجنيًها، ١٦ حوايل إىل الشهري األجر ويِصل النقابة.

امَلصنع. من قريب َمطعٍم يف األعمى يتناولُها التي الغذاء َوجبة ثمن من
اإلنسانية، الِوجهة من نجاِحه عن يقلُّ ال االقتصاديَّة الِوجهة من املرشوع هذا ونجاح
وِدعاية إعالناٍت بحملة القيام عن املصنع صاِحب وعْجز املال رأس ِصَغر من الرَّغم فعىل
هذا امُلماثلة. األخرى ناعيَّة الصِّ سات امُلؤسَّ يف ِنسبتِها عن تقلُّ ال األرباح ِنسبة فإن كبرية
عبء تخفيف يف اإلنسانية ُمساهَمته يف سة امُلؤسَّ مدير يَجِنيه الذي املعنوي الرِّبح عن فضًال
نفوسهم. إىل واالطمئنان الثِّقة وإعادة كرامتهم، صيانة مع واملحرومني العَجَزة عىل الحياة
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والعسكرية ة املَدنيَّ األوساط يف

حالة يف لوَجْدناها اإلنسانية العلوم حالة يف للنَّظر عرش التاِسع الَقرن أواِخر إىل ُعْدنَا إذا
ال فْرد هو حيث من اإلنسان ِدراسة أنَّ يزُعم الناشئ االجتماع ِعلم كان ونزاع. انشقاٍق
يِجب مزعوم النَّفسعلم ِعلم وأنَّ األحياء، علم يدُرُسها كما الَحيوانية طبيعته ِدراسة تتجاَوز
البيولوجيا عىل الَوضعيَّة امَلعرفة َميدان يف اغتصبها التي امَلوضوعات ِبتوزيع عليه القضاء
من ُركن يف تنزوي أن فعليها البَحتة الجدليَّة امَلوضوعات من غريها ا أمَّ والسوسيولوجيا.

امليتافيزيقية! الُخرافات ُمتحف أركان
فريٍق كلِّ أنصار بني الِجدال فاحتَدم … الناشئ االجتماع علم َمزاِعم كانت تلك
النفس علم أُسَس فَدعم املاضية؛ سنة الَخمسني خالل اإلنسانية العلوم ر تطوُّ جاء حتى
أنه كما قراطية، السُّ الثورة بعد ثانية مرَّة األرض إىل السماء من الفلسفة وأنزل التجريبي،
وثيقة حلقٍة إلنشاء بة الرتُّ د َمهَّ هذا كلِّ عن وفضًال الرشعية. حدوده إىل االجتماع علم ردَّ

االجتماعي. النفس علم إالَّ ليست الحلقة وهذه االجتماع، وعلم النفس علم بني ترِبط
من يتكوَّن اإلنساني امُلجتمع أنَّ وجودها بإثبات أخريًا ظِفرت التي الحقائق ومن
بدَّ ال بالتايل وأنه املجتمع، خصائص تكوين يف تدخل أن بُدَّ ال األفراد خصائص وأن أفراد،
لكي والوجدانية؛ الفكرية واتِّجاهاتهم وعواِطفهم وُميولهم األفراد ُمعتَقدات معرفة من
ر. التطوُّ بهذا التنبُّؤ يكن لم إن ره تَطوُّ وتفسري املجتمع َفهم عىل امَلعرفة بهذه نَستعني

الجهود ذلك عىل ليل والدَّ َوَصْفنا، كما هو األمر ولكن التَّواِفه، من القول هذا يبدو قد
نشأة حداثة من الرَّغم وعىل ِعلمهم. لتدعيم االجتماعيُّون النفس علماء بذََلها التي الجبَّارة
العوامل عن الكشف يف فائدته عىل الُربهان وأقام وجوَده أثبَت فإنه االجتماعي النفس علم
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النُّظم ر تطوُّ يف العالقات هذه وتأثري الجماعة، داخل األفراد بني العالقات طبيعة تُعنيِّ التي
االجتماعية.

برنستون جامعة حديثًا نرشتها التي ة الهامَّ الُكتب لبعض ُموَجزة دراسة ييل وفيما
يف حديٍث لِكتاب الفرنسية الرتجمة إىل سنُشري أنَّنا كما ،Princeton University Press
الثاني، العدد السادس، امُلجلَّد يف صتْه لخَّ أن النفس علم ملجلَّة سبَق االجتماعي النفس علم

كتاب: وهو ص٢٧٧–٢٧٩، ١٩٥٠م، أكتوبر
وكرتشفيلد. كريتش تأليف – وَمشاِكله نظريَّاته االجتماعي: النفس علم

D. Kerch et R.S. Crutchfiled: Théorie et Problèmes de Psychologie So-
ciale. Traduction de H. Lesage. 2 Tomes. Presess Universitaires de France,
Paris, 1952. pp. 614.
للعلوم الدولية العلميَّة املكتبة منشورات ِضمن الفرنسية الرتجمة هذه ت نُِرشَ
هذه تكون أن النارش ورأى بريون. ِهنَري عليه يُِرشف الذي النفس علم ِقسم اإلنسانية،
يتناَول حني يف االجتماعية، والعمليات األساسية املبادئ يف األول امُلجلَّد ُمجلَّدين: يف الرتجمة

األوىل. ونتائجها التطبيق مناهج الثاني امُلجلَّد
االجتماعي. النفس علم يف الحديثة الُكتب من به بأس ال عدًدا األمريكية املكتبة تحوي
امتاز ملا امُلماثلة؛ الُكتب من غريه دون وكرتشفيلد كريتش ِكتاب اختار بريون هنري أنَّ غري
النتائج عىل أساًسا واعتماده الجدِليَّة، امُلناقشات عن والبتِعاده نقدية، واقعيَّة روٍح من به

االجتماعي. النفس علم بناء عليها يقوم التي ة العامَّ النظرية لتدعيم التجريبية
عند الَغَريض «السلوك املشهور: الكتاب صاِحب توملان إدوارد إىل ُمْهًدى والِكتاب
العلمية، حياته بادئ يف الوطسونية لوكية السُّ املدرسة من توملان وكان واإلنسان». الحيوان
فتأثر للسلوك، تفسريهم وبِسطِحيَّة لوكيني السُّ أُفِق بضيق َشَعر حتى طويًال يلبَث لم ثم
يف تقوى أخذَت التي يناميكية الدِّ النَّزعة بفضل وانتهج، الناشئة، الجشطلت بمدرسة
والجانب عوري الشُّ الذاتيَّ الجانَب نظرتِه يف شاِمًال تكاُمليٍّا، َمنهًجا الحديثة، الدِّراسات
ِقيَمته االسِتيطاني املنهج إىل فأعاد االجتماعي. إطاره يف اإلنساني لوك للسُّ امَلوضوعيَّ

للسلوك. الِعلمي التفسري ُمقتَضيات من الالشعورية العوامل عدَّ أنَّه كما العلمية،
هما: الحديث النفس علم أقطاب من ُقطبني بفضل يعرتفان الكتاب مؤلِّفا ونرى
املؤلِّفان يُعيِّنه الذي األسايس الدَّور يف ا جدٍّ واِضح األول وأثر ليفني. وكورت كوهلر ولفجنج
من كوهلر أن املعروف ومن واالتجاهات. امُلعتقدات تكوين يف وأثرها اإلدراك لعملية
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املوضوعية العواِمل وبأثَِر اإلدراك بعمليَّة يًصا ِخصِّ ُعِنيَت التي الجشطلت مدرسة يس ُمؤسِّ
رها. وتطوُّ تشكيلها يف

لوك للسُّ يناميكي الدِّ ره تَصوُّ إىل باإلضافة أيًضا جشطلتيَّة نزعٍة ذُو فتفكريه ليفني أما
التوتُّرية العالقات وعن الجماعات ِديناميكية عن املؤلِّفان ذََكره فيما واِضح وأثُره اإلنساني،

السلوكي. املجال داخل األفراد بني القائمة
تحقيق فحاول واالجتماع، العقيل الطبِّ يف األبحاث نتائج الكتاب يُغِفل ولم هذا
َمعاِلم توضيح من زاد ا ممَّ والسيكولوجية، واالجتماعية اإلكلينيكية الحقائق بني التكاُمل

السيكولوجية. أرضيَّتها عىل ترتَِسم وهي االجتماعية الظواهر
الرُّوح القارئ يف يبَعَث أنه الطَلبة إىل بالنسبة الُعظمى الكتاب هذا ميزة أنَّ ونعتِقد
العاِمل هو تَضاُفَرهما أن ترى بل والعميل، النَّظري بني تفِصل ال التي الصحيحة العلميَّة

وتقدُّمه. الِعلم لُخصوبة الجوهري
–١٢) األخرية األربعة الفصول تشَمل ال أنها غري واضحة، جيَّدة الفرنسية والرتجمة
االجتماعية اعات الرصِّ الُعنرصي، ب التعصُّ اآلتية: الثالثة املوضوعات تتناَول التي (١٥
َمحضة، أمريكية بِصبغٍة َمصبوغة أنها الفصول هذه إسقاط يف والسبب الدولية. والتَّوتُّرات
الفرنيس القارئ ويُخىشعىل الفرنسية، البيئة عن ُمختِلفة واجتماعية ثقافية بيئٍة إىل وتُشري
مدخًال يُقدِّم أن إىل إالَّ الفرنيس النارش يقِصد ولم الُفصول، هذه يف جاء ما تأويل يُيسء أن

االجتماعي. النَّفس علم ِدراسة إىل َمتينًا
الفرنسية: طبعِته يف الِكتاب بفصول بيان ييل وفيما

وَمشاكله االجتماعي النفس علم ميدان
السلوك ِديناميكية

العاَلم إدراك
اإلدراك تنظيم إعادة

وخصائصها طبيعتها واالتِّجاهات: امُلعتَقدات
رها وتطوُّ واالتجاهات امُلعتَقدات تكوين

واالتِّجاهات امُلعتَقدات قياس
العام الرأي مجال يف األبحاث

اإلقناعيَّة وُقوَّتُها الدِّعاية
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ووظائفها االجتماعية الجماعات تركيب
الجماعة وِقيادة الَجمِعيَّة امَلعنوية الرُّوح

امُلعتقدات قياس واالجتماع النفس علماء باهتمام تَستأثر التي امَلوضوعات ومن
يف املشهورة الُكتب ومن العام. الرأي الستطالع الجماعات استفتاء وُطرق واالتِّجاهات

كتاب: املجال هذا
جالوب. جورج تأليف: العام، الرأي استطالع يف األنام ُمرِشد

George Gallup: A Guide to Public Opinion Polls. Princeton University
Press, Second ed., 1948. pp. 117.
حنٍي من اليومية الجرائد إنَّ إذ العربي؛ القارئ عىل بغريٍب وَمعهده جالوب اسم ليس
جالوب معهد تنبُّؤات تنُرش امُلتحدة الواليات يف االنِتخابات إجراء ُقبيل ة وخاصَّ آخر إىل
اسِتفتاء عىل املعهد هذا يقترص وال غريهم. دون حني امُلرشَّ أحد َفوز احتمال ِنسبة عن
مرشوعات ِبخصوص كذلك رأيه يَستطِلع بل فقط، االنتخابات بُمناسبة األمريكي عب الشَّ
التي اإلصالحيَّة اإلجراءات بعض وِبخصوص النيابية. املجالس عىل امَلعروضة القوانني
أولو يَسرتِشد ما وكثريًا ة، والصحَّ والُعمران االقتصاد ميادين يف عملها الحكومة تعتزم
ة. حقَّ ديموقراطيًَّة وجهًة ة العامَّ السيَّاسة لتَوِجيه العام الرأي استفتاءات بنتائج األمر

طريقة حول الشارع رجل يُثريها االستفهام عالمات من مجموعة هناك أن غري
تُْجَرى االستطالعيَّة األبحاث هذه كانت إذا وما تها، وصحَّ النتائج وِقيمة ومنهجه االستفتاء
بطابَِع املطبوعة األسئلة من ذلك غري إىل واِفيَة، صاِدقة بطريقٍة نتائجها وتُنَْرش بنزاهٍة

والَحذَر. الشكِّ
وِقيمة األبحاث هذه أغراض عىل الضوء إلقاء وبقْصد وغريها، األسئلة هذه عىل وللردِّ
يف أورد وقد وجواب. سؤال ُصورة يف الصغري الِكتاب هذا جالوب جورج َكتَب نتائجها،
رصيحة واِضحًة اإلجابات وجاءت بابًا، عرش اثنَي يف ُموزَّعة سؤاًال وثمانني خمسًة كتابه
باألرقام ُمدعمة اإلجابة كانت األمر، اقتضاه وكلَّما واحدة. صفحًة ط امُلتوسِّ يف تتجاَوز ال

واإلحصاءات.
إىل بكلمٍة نُشري أن نودُّ الطريف الكتاب هذا عن ُموجزة فكرًة للقارئ نُعطي أن وقبل

العام. الرأي استفتاء حركة تاريخ
بحركة بالطبع ُمتَِّصلة وهي النفساالجتماعي، علم ِدراسات من العام الرأي دراسة إن
نحَو النفس علم اتَّجه فعندما القرن؛ هذا أوائل يف بدأت التي الفرديَّة السيكولوجية األْقِيسة
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ثم الفردية، االختبارات بواسطة األفراد قياسذكاء يف َع َرشَ إليها وَصل التي الحقائق تطبيق
االختبارات األمريكيون النفس ُعلماء ابتَكَر األوىل العاملية الحرب إبَّان الحاجة ضغط تحت

واحدة. دفعًة َمجموعٍة باختبار تسمح التي الجمعيَّة
يِجب عوامل عدَّة ن يتضمَّ وأنه مركَّب، غامض َمضموٌن الذكاء مضمون أن ُرؤي ثم
يف والتي األوىل الُقدرات تقيس التي االختبارات فُوِضعت ِحدة؛ عىل وقياسها بينها التمييز
العقلية، الُقدرات فقط تُعيِّنه ال اإلنسان سلوك أن غري للفرد. العقيل البناء ن تكوَّ مجموعها
سواء إنتاجيَّتها ويف العقلية الُقدرات عمل يف تؤثِّر التي والُخلقية امِلزاجية مات السِّ هناك بل
لقياس ة خاصَّ اختباراٍت وضِع من بُدَّ ال فكان التثبيط، طريق عن أو التنشيط طريق عن

والُخلُقية. امِلزاجيَّة الشخصية ِسمات
االجتماعية والبيئية الثقافية للعوامل ما أدركوا حتى طويًال النفس علماء يلبَْث ولم
واكتَشفوا السلوكية. وامَلواِقف االسِتجابات وتوجيه خصية الشَّ تكوين يف أثٍر من األخرى
ابتِكار من بُدَّ ال فكان واالتِّجاهات، بامُلعتقدات ى يُسمَّ فيما تتبلَور العواِمل هذه آثار أنَّ
ُمقوِّماتها وعن واالتجاهات امُلعتَقدات طبيعة عن للكشف وسالليم؛ أْقِيسٍة من الوسائل
سوى األمر يكن لم إذ ا؛ جدٍّ ًة شاقَّ ة امُلهمَّ وكانت بينها. تقوم التي التَّضاُفر أو اع الرصِّ وأنواع
امُلقاَرنات سالمة نضَمن كيف ثُمَّ اليسري. باألمر هذا وليس أعماِقها، يف الشخصية َغور سْرب
عىل وللتَّغلُّب األفراد؟ بني َميَّْزنا قد نكون أن بعد الجماعات بني نُميِّز بحيث األفراد بني
استَعانوا أن سبَق كما التحلييل اإلحصاء وسائل بشتَّى النفس ُعلماء استَعان عاب الصِّ هذه

وتقِنينها. الذكاء اختبارات لَوضع به
الفرد من العلمي: التقدُّم لناموس وفًقا الطبيعي، اتِّجاهها يف الحركة هذه وسارت
التي االهتمامات إىل ة الخاصَّ األفراد ُشئون حول تُدور التي االهتمامات من امُلجتَمع، إىل
العام الرأي أبحاث أخذَت وعندئٍذ واقتصادية، سياسيَّة من ة العامَّ الشئون عىل تنصبُّ
ُمنتِبهة غري سيَّة تَحسُّ عشوائية بطريقٍة تَسري األمر بادئ يف ُمتعثِّرة فكانت وتنتِرش، تظَهر
فئٍة عن بل العام الرأي عن تعربِّ االستفتاءات نتائج تُكن فلم عف، والضَّ الخطأ مواطن إىل
الطَّبقات ُمختِلف تُراعي ال بطريقة يتمُّ امُلستطَلعني األشخاص اختيار كان إذ ُمختارة؛
إىل أو التِّليفون يف امُلشرتكني إىل أو جريدة ُقرَّاء إىل االسِتفتاء أسئلة تُرَسل كأن وامُلستويات،
ت امَلجالَّ إحدى ١٩٣٦م عام يف به قامت الذي االستفتاء فشل يفرسِّ وهذا السيارات. أصحاب
االستفتاء هذا تنبُّؤ بني الخطأ ِنسبة فكانت ،Literary Digest األدبي» «امُلختار الكربى

كبرية. ِنسبة وهي ٪١٩ االنتخاب ونتائج
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١٩٣٥م عام معهده جالوب أنشأ عندما م تتدعَّ العام الرأي اسِتفتاء حركة وأخذت
العام الرأي بدراسات الكربى الجماعات بعض ت واهتمَّ العام. للرأي األمريكي املعهد باسم
سة مؤسَّ ساهَمت وقد وبرنستون. وهارفارد وواشنجتون متشيجان شيكاجو كجاِمعة
Princeton Office of Public العام الرأي ألبحاث برنستون مكتب إنشاء يف روكفلري
يف األسايس املرِجع صاحب H. Cantril كنرتيل الدكتور بإرشاف Opinion Research

وقياسه.1 العام الرأي ِدراسة
معاهد تَضمُّ وهي العام، للرأي جالوب ملعاهد الدولية الهيئة تكوَّنت ١٩٤٧م عام ويف
وأسرتاليا وكندا وإيطاليا وفنلندا والدانمرك والنرويج والسويد وهولندا وفرنسا2 إنجلرتا

والربازيل.3
نَزيهة سليمة بصورٍة تتمَّ أن يُمكن ال العام الرأي استطالع عمليَّات أن الواضح ومن
ِببَيان ِكتابه يف جالوب يبدأ السبب ولهذا ة؛ الحقَّ والديموقراطية الحرية من جوٍّ يف إالَّ
غري لألغلبيَّة تسَمح فهي وتعزيزها، الدِّيموقراطية تدعيم يف العام الرأي استطالعات أثر
القويَّة امُلنظَّمة األقليَّات وبني بينها ة الكفَّ تتعاَدل بحيث للحكَّام، صوتَها تُْسِمَع بأن امُلنظَّمة
املجالس ألعضاء تِرد التي الخطابات وإن الصناعات. وأرباب املال أصحاب أقلِّيَّات مثل
مجموع رأي عن — كبريًا الخطابات هذه عدد كان مهما — تعربِّ أن يُمكن ال النيابية
الخاصة. امَلصالح أصحاب من الخطابات هذه ُمرِسلو يكون أن ح امُلرجَّ من إنَّ إذ األمة؛
النِّيابي املجِلس كان ١٩٤٠م صيف يف بالذِّكر: جديًرا طريًفا مثاًال جالوب لنا ويِرضب

.Cantril H — Gauging Public Opinion, Princeton University Press, 1944. pp. 330 1

اآلتية: الُكتب صاحب شتوتزل جان نذكر العام للرأي الفرنيس امَلعهد مديري من 2

Jean Stoetzel: Théorie des Opinions, pp. 455. l’Etude Expérimentale des Opinions,
pp. 151. Presses Universitaires de France, Paris, 1943.

Les Sondages d’Opinion Publique, Paris, Scarabée, 1948. pp.63.
La Connaissance des Opinions, Ch, IV in Méthodologie Psychotechnique, P.U.F.,

Paris, 1952.

فعليه العام والرأي الدِّعاية مجال يف ت نُِرشَ التي واملقاالت الُكتب أسماء عىل يَطَِّلع أن القارئ أراد وإذا 3

اآلتي: الكتاب عىل باالطِّالع
B.L. Smyth H.D. Laswell & R.D. Casey: Propaganda, Communication and Public Opin-

.ion: a Comprehensive Reference Guide, Princeton University Press, 1946 pp. ix 435
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و٣١ ٢١ بني أعمارهم ترتاَوح َمْن لكلِّ سنٍة مُلدَّة اإلجباري للتجنيد قانوٍن مرشوع يف ينُظر
هذه أصحاب من ٪٩٠ وكان ِخطاب، ألف ثالثني عن يزيد ما الشيوخ من ١٤ ى فتلقَّ سنة،
فجاءت امُلنتِخبني رأي باسِتطالع العام الرأي معهد فقام املرشوع، يُعاِرضون الِخطابات
يُبُْدوا لم من ونِسبة ٪٢٧ امُلعارضة نسبة كانت بينما ،٪٦٨ بنسبة للَمرشوع مؤيِّدة النتائج

.٪٥ رأيهم
لكي رأيهم يُستطَلع الذين األشخاص عدد هو «ما هو: هنا طرُحه يِجب الذي والسؤال
أن هو السؤال هذا إثارة إىل الشارع رجل يدَفع ومما االستفتاء؟» نتائج عىل االعتماد يُمكن
زادت امُلستطَلعني األشخاص عدد زاد كلما أنه له ويبدو ِذهنه، يف ُمرتبطان ة قَّ والدِّ الحجم
يُمكن فهل مليونًا، الخمسني عىل يربو املتحدة الواليات يف امُلنتِخبني عدد فإن ة. دقَّ النتائج

الناس؟ من خمة الضَّ املجموعة هذه رأي أْخذ
أكثر عوامل فهناك النتائج، لِصدق أهميًَّة العوامل أقلُّ هو األشخاص عدد أن الواِقع
عب الشَّ مجموع املحدود مجموعهم يُمثِّل بحيث األشخاص، اختيار يف ة الدقَّ مثل منه خطًرا
عامل وَموقف املعلومات، لتحصيل امُلستخَدمة األسئلة أو السؤال صيغة هناك ثمَّ كله.

وامُلحاباة. التحيُّز من وتَحرُّره امُلستطَلع الشخص من االسِتطالع
بالِقطاع يُْعَرف ما ن تُكوِّ عليهم االستفتاء إلجراء امُلختارين األشخاص ومجموعة
ويُمكن ة. األمَّ منها ن تتكوَّ التي واملستويات والفئات الطبقات كلَّ يُمثِّل الذي امُلستعَرض
التجربة إجراء يُمِكن أنه كما املجموعة، حجم لتحديد االحتماالت حساب قواعد عىل االعتماد
املجموعة؛ أشخاص عدد ازدياد بنسبة ازدياُدها يَطَِّرد ال النتائج ة دقَّ أنَّ ملعرفة اآلتية
ُرشب منْع قانون بشأن العام الرأي باستفتاء ١٩٤٤م عام يف جالوب معهد قام فقد
ُمختِلف مع تركيبُها يتناَسب بحيث — أشخاَصها املعهد اختار التي العيِّنة فكانت الخمور،

شخًصا. ١٣٢٧ — السكان ن تكوِّ التي الجماعات
كاآلتي: النتائج وكانت شخًصا ٤٤٢ من عيِّنٍة عىل أوًال االستفتاء فأجرى

٪٣١ أي ١٣٧ الخمور تَحريم قانون يؤيدون
٪٦٢ أي ٢٧٦ الخمور تحريم قانون يُعاِرضون
٪٧ أي ٢٩ لهم رأي ال ومن امُلرتدِّدون

  ٤٤٢ املجموع

39



النفس علم يف السنوي الكتاب

كاآلتي: النتائج جاءت الثالثة العيِّنة ثم الثانية العيِّنة استفتاء نتائج أُضيَفت وملَّا

رأي بدون معارضون مؤيدون  

٪٧ ٪٦٢ ٪٣١ ٤٤٢ أفرادها وعدد األوىل العينة

٪٨ ٪٦٣ ٪٢٩ ٨٨٤ أفرادهما وعدد الثانية والعيِّنة األوىل العيِّنة

٪٧ ٪٦٣ ٪٣٠ ١٣٢٧ أفرادها وعدد والثالثة والثانية األوىل العيِّنة

ألربعة تَبًعا ُمرتَّبة النتائج ييل وفيما شخًصا، ١٢٤٩٤ ت ضمَّ حتى العيِّنة حجم ِزيد ثم
العدد: يف ُمتزايدة أحجام

لهم رأي ال معارضون مؤيدون

٪٨ ٪٦١ ٪٣١ شخًصا ٢٥٨٥ من مكونة عينة

٪٨ ٪٥٩ ٪٣٣ شخًصا ٥٢٥٥ من مكونة عينة

٪٨ ٪٦٠ ٪٣٢ شخًصا ٨٢٥٣ من مكونة عينة

٪٧ ٪٦٠ ٪٣٢ شخًصا ١٢٤٩٤ من مكوَّنة عينة

و٤٪ ٪٢ بني ترتاَوح العيِّنات ُمختِلف نتائج بني الفروق أن األرقام هذه من ويتَّضح
تختِلف ال شخًصا ٤٤٢ من عيِّنة باستفتاء عليها تَحُصل التي فالنتائج ضئيلة؛ نسبة وهي

شخًصا. ١٢٤٩٤ من مكوَّنة عيِّنة استفتاء نتائج عن جوهرها يف
بحيث العينة تكوين ة دقَّ هو الهامُّ األمر بل جوهريٍّا، شيئًا يَعني ال ذاته حدِّ يف فالعدد
واالجتماعية الثقافيَّة الفئات ُمختِلف إىل انتمائهم حيث من السكان مجموع تماًما تُمثِّل

… إلخ وامِلهنيَّة واالقتصادية
نتائج وبني للرئاسة االنتخابات بمصري للتنبُّؤ أُْجِرَي استفتاء نتائج بني وبامُلقارنة
رفعنا إذا برسعٍة تنخِفض نقًصا أو زيادًة امُلحتَمل الخطأ ِنسبة أنَّ نِجد ذاِتها االنتخابات
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بمقداٍر يثبُت يكاد بحيث ببطءٍ االنِخفاض يسري ثم ألف، إىل ٥٠ من العيِّنة أشخاص عدد
بوضوح.4 ذلك لنا يُبنيِّ اآلتي والجدول آالف، عرشة إىل العدد هذا يِصل عندما ضئيل

بالِقياس امُلرتَقبة للنتائج والُعليا فىل السُّ الحدود
ال) ٪٥٠ – نعم ٪٥٠) اآلراء توزيع تعاُدل إىل

للتنبُّؤات األخطاء مدى
األلف) يف واحد االحتمال (درجة

العينة حجم
األشخاص) (عدد

الُعليا الحدود فىل السُّ الحدود    

٪٦٧ ٪٣٣ ٪١٧± ٥٠
٪٦٢ ٪٣٨ ٪١٢± ١٠٠
٪٥٤ ٪٤٦ ٪٤± ١٠٠٠
٪٥٣ ٪٤٧ ٪٣± ٢٥٠٠
٪٥١,٣ ٪٤٨,٧ ٪١,٣± ١٠٠٠٠
٪٥٠ ٪٥٠ ±صفر ُسكَّان مجموع

امُلتَِّحدة الواليات

بالِقطاع املقصود هو ما توضيح إىل جالوب ينتِقل العيِّنات حجم ُمناقشة وبعد
والعيِّنة الفئوية والعيِّنة العشوائية العيِّنة بني الفرَق فيُِربز Cross Section امُلستعَرض
الزَّمان. يف وثَباتها وحدودها وميزاتها منها كلٍّ ِقيمة مبينًا النِّسبية،5 والعيِّنة الَحوضية

فقط تتطلَّب هل االستطالع: اسِتمارة يف الواِردة األسئلة مُلشكلة املؤلِّف يعِرض ثم
امُلقيَّد؟ غري امَلفتوح نوع من أو امُلتعدِّد االخِتيار نوع من اإلجابة هل ال؟ أو بنعم اإلجابة

تأويالت؟ ة عدَّ تحتِمل ال السؤال ِصيغة أنَّ من نتأكَّد كيف
خاِطف بُحكم خص الشَّ يُجيب أن يُخىش أَال ال أو بنعم اإلجابة تكون ما حالة ففي
ُحكم تكوين إىل يوفق ال الذي الشخص تردد دائًما يرِجع وهل Snap؟ Judgement
بتعقد الشخص شعور الرتدد سبب يكون أن يُحتَمل أال وجهله؟ معلوماته نْقص إىل قاِطٍع

اآلتي: الكتاب من اقتبْسناه بل جالوب ِكتاب يف الجدَول هذا يِرد لم 4
P. Maucorps: Psychologie des Movements Sociaux, Presses Universitaires de France,

.Paris, 1950, pp. 128
.Random Sampling; Stratified Sampling; Area Sampling; Quota Sampling 5
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إضافيٍَّة أسئلٍة توجيه الِحكمة من يكون أَال الحالة هذه ويف فيه؟ يُستفتى الذي املوضوع
العام؟ الرأي َغور سْرب يف تُفيد التي املعلومات بعض لجمع

َمواِطن ُمبيِّنًا نزيًها واِضًحا عليها الردُّ وجاء الكتاب يف األسئلة هذه جميع ورَدت
َرشع وقد عليها، التغلُّب العام الرأي ُعلماء يُحاِول التي العَقبات ونوع والنقص الضعف
ن ُمكوَّ وهو Quintamensional الخمسة األبعاد ذي االستجواب نظام بوضع جالوب معهد

األسئلة: من فئاٍت خمس من

عىل الشخص اطِّالع مدى عن بياناٍت لجمع Filter «امِلصفاة» عَمل تعمل أسئلة (١)
االستفتاء. موضوع

امُلقيَّدة. غري اإلجابة ذات مفتوحة أسئلة (٢)
ال. أو بنعم اإلجابة تقتيض حاِسمة أسئلة (٣)

ُمسبَّبًا. رأيًا الشخص يُبِدي بحيث و«كيف» «ملاذا» أسئلة (٤)
اعِتداله. أو َضعفه أو عور الشُّ قوَّة حيث من الرأي ة شدَّ مَلعِرفة أسئلة (٥)

ال عمَّ انِتقاء كيفيَّة إىل ُمشريًا وتفنيدها االعِرتاضات ِذكر يف جالوب يَستمرُّ وهكذا
بأسلوب وذلك املسائل، من وغريها ورسِدها النتائج تأويل إىل ثم وتدريبهم، االستفتاء
أن يريد َمْن لكل قيًِّما ُمرشًدا حجمه ِصَغر عىل الكتاب هذا من يَجعل مما دقيق واضٍح

العام. الرأي استفتاء مشاكل عن ُمستنريًا واِضًحا رأيًا ن يُكوِّ

العام هذا ويف ١٩٤٨م، عام من األول النصف يف جالوب لِكتاب الثانية الطبعة ت نُِرشَ
امُلحتملة النتائج يف الجمهور رأي تستطِلع األمريكية العام الرأي سات ُمؤسَّ َرشعت نفسه
االنتخابات نتيجة أنَّ غري ترومان. بَفَشل االستطالعات هذه وتنبَّأَت الرئاسة، النتخابات
يف بليٌغ أثٌر االستطالعيَّة التنبُّؤات لَفَشل وكان ترومان. انتخاب وأُعيد ُمعاِرضة، جاءت
فشكَّل األبحاث هذه ِقيمة يف النظر يُعيدون االجتماعيُّون النفس ُعلماء فأخذ العقول،
العوامل عن والكْشف املوضوع، لدراسة ة خاصَّ لجنًة االجتماعية العلوم يف األبحاث مجلس
أسباب ُمرِجعًة ١٩٤٩م،6 عام يف تقريرها اللجنة وأصدَرت التنبُّؤات، َخيبة إىل أدَّت التي

.The Pre-election Poll o 1948. S.S.R.C., New York, 1949. pp. 396 6
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وكذلك وامَلنهجية، الفنية الِوجهة من البحث شابَت التي والنَّقص عف الضَّ أوُجه إىل الفَشل
إنَّ وحيث ُجِمَعت. التي البيانات لتأويل عليها اعتُِمد التي النظرية األُسس قصور إىل
الباِحثني عىل يِجب كان الدَّويل التوتُّر من خاصٍّ جوٍّ يف أُْجِريَت ١٩٤٨م عام انِتخابات
ذلك يف العام الرأي تعرتي كانت التي يعة الرسَّ التقلُّبات عىل للوقوف بحثهم؛ ُمواَصلة
يوَم الِفعيل سلوكه يأتي بحيث امُلنتَخب، رأي يف رسيع تطوٌُّر يحُدث ما فكثريًا الوقت،

رأيُه. استُطِلع أن يوَم ِنيَّته يف كان ا عمَّ ُمختِلًفا االنتخابات
عليها تقوم التي واملنهجية النظرية األُسس تدعيم برضورة ون امُلختصُّ شعر وقد
باسِتخدام تسَمح التي الرشوط عن الكشف إىل االنتباه وتوجيه العام، الرأي استطالعات
وقد ة، وِصحَّ ًة ِدقَّ وامُلعتقَدات االتِّجاهات َمقاييس زيادة ها: أهمُّ علمية ألغراٍض النتائج
يَستعِرض 7J.S. bruner برونر فرتى املعنى، بهذا مقاالت عدَّة ١٩٥٠م عام منذ نُِرش
من البناء هذا عن يُعربِّ بأنه االتِّجاه ويَِرصف هارفرد، بجامعة السيكولوجية الِعيادة أبحاث
ونَزعاته. الفْرد حاجات من عميق ُمستًوى إىل ترِجع التي الِقيَم يف يَتمثَّل الذي الشخصية
االتِّجاه عىل يغِلب وعندئٍذ للواِقع، التكيُّف مجال ثالثة: مجاالٍت يف ا هامٍّ َدوًرا االتِّجاه ويؤدِّي
مجال األمور؛ عواِقب يف التبرصُّ وعىل الِخربة تنظيم عىل يُساعد إنَّه إذ امَلعريف؛ الطابَع
الخضوع إىل ا إمَّ االجتماعية، لحاجاته تَبًعا خص، الشَّ يَنتهي حيث االجتماعي التكيُّف
الذاتي الدِّفاع مجال وأخريًا ُمعارضتها. إىل أو والسلوك التفكري يف السائدة امُلجتمع ألنماط

سالمته. تُهدِّد التي امَلواِقف خص الشَّ يقاوم حيث Self-defense
فكان أعلم»، «ال ب اإلجابات تأويل كيفيَّة الباحثني: انِتباه اسرتَعت التي املسائل ومن
غري الدِّاللة. عديمة أنها عىل اإلجابات هذه ِحسابه من يُْسِقط االستطالعات نتائج ل ُمؤوِّ
بالقياس أعلم» «ال ب اإلجابات ِنسبة من نَستنِتج أن امُلمكن من أنه يرى هوفستاتر8 أنَّ
أي االستطالع، بموضوع الجمهور اهتمام درجة عىل دليًال والسلبية امُلوَجبة اإلجابات إىل
اهتمام يكون ما فبَقْدر األوقات. من وقٍت يف العام الرأي يَشَغل بما املوضوع ارتِباط درجة
اإلجابات ِنسبة تقلُّ وعندئٍذ ُمتضاربة. واآلراء ًة حادَّ امُلناقشات تكون باملوضوع الجمهور

السلبية. اإلجابات يف امُلوَجبة اإلجابات حاِصل ويرتِفع أعلم» «ال ب

J.S. Bruner: The description and Measurement of Attitudes. Ann. Rev. Psychol., 1950, I, 7

.125–134
.P.R. Hofstaetter: The Actuality of Questions. Intern. J. Opin, Attit. Res., 1950. 4, 16–26 8
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أو السؤال غموض عىل ًة خاصَّ تدلُّ أعلم» «ال ب اإلجابات أن إىل آخر9 باِحث ويذهب
تزداد اإلجابات هذه نسبة أنَّ كلري ويالِحظ مدلوله. يفَهم أن عن امُلستطَلع خص الشَّ عجز

نيا. الدُّ االجتماعية الطبَقات يف التعليمي املستوى انِخفاض مع
العامل وهذا العام، للرأي صاِدقٍة صورٍة إىل الوصول ُدون يُحول قد آخر عاِمل وهناك
امُلقرتَح، النَّوع من السؤال يكون عندما امُلستطَلعني ُردود بتدوين الشخصامُلكلَّف يز تحُّ هو
يف ة الدقَّ عَدم أنَّ ِفيرش10 وَجد وقد رأيه. إبداء يف يسرتِسل بأن للُمستطَلع يُْسَمح عندما أي
الذي املوضوع يف املايض ورأيه السيايس وتفكريه الباحث موقف إىل يرِجع اآلراء تسجيل
تَبًعا اإلجابات تنظيم إىل أحيانًا يشُعر ال حيث من يميل ل فامُلسجِّ السؤال؛ حوله يدور
ل يُسجِّ أنه كما نظره، وجهة مع تَتَِّفق التي بالعبارات ًة خاصَّ ُمحتِفًظا ُمعيَّنة، لعالقاٍت
اإلجابات وكذلك ُمختِلَفني، تأويَلني تحتِمل التي تلك ويُْسِقط القاِطعة الواِضحة اإلجابات

املألوفة. غري امُلقتضبَة
،Halo Effect الهالة بأثر النفس ُعلماء اه سمَّ فيما امُلحرَّفة العوامل هذه إدخال ويُمكن
حسب مات السِّ من مجموعة يف آخر شخًصا يُقدِّر أن شخٍص من يُطَلب عندما مثًال فيُالَحظ
إىل ينتِقل عندما ما ِسمٍة يف أعطاه الذي بالتقدير يتأثَّر أنه تصاُعدي أو تنازيل تقديري ُسلَّم
التالية مة السِّ يف نفسه االتجاه إىل امُلقدِّر يميل عاليًا التقدير كان فإذا بعدها، التي مة السِّ
عن يكوِّنها التي ة العامَّ بالِفكرة ُمتأثًرا لإلجابات تدوينه يف الباحث يكون وكذلك وهكذا،
أنه اإلجابات بعض َضوء يف عليه يَحُكم كأن ُمعيَّنة، بطاقًة َموِقفه عىل فيُلِصق امُلستطَلع
عه يتوقَّ ما حسب ُمحدِّثه آلراء تَسجيله يتأثَّر ذلك عىل وبناءً مثًال، جمهوري أو ديمقراطي
اإلجابات تدوين يف التَّشويه من النوع هذا إىل وهيمان11 سميث أشار وقد إجابات. من

يَسمُعها. التي اآلراء بناء إعادة يف الباحث بها يقوم التي الفكرية العملية عن ثا فتحدَّ

G.R. Klare: Understandibility and Indefinite Answers to Public Opinion Questions, 9

.Intern. J, opin. Attit. Res., 1950, 4, 91–96
H. Fisher: Interviewing Bias in The Recording Operation. Intern. J. Opin Attit. Res., 10

.1950, 4, 391–411
H.I. Smith & H. Hyman: The Biasing Effect of Interviewer Expectations on Survey 11

.Results. Publ. Opin. Quart., 1950. 14. 491–506
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ِصيغة ألن آليٍّا؛ شكًال تأخذ أن يُمكن ال وامُلستطَلع الباحث بني العالقة أنَّ والواقع
واِضحة، ثاِبتة موضوعية بصفاٍت مطبوعًة هي هي تظلَّ أن يُمكن ال الجواب وِصيغة السؤال
واألفكار. االنطباعات من خفيٍّ َموكٍب يف تسري هي بل بُمفرِدها، تِقف ال اللفظية فالِعبارة
ُمتجاِبهني بشخَصني يُحيط الذي الخاصِّ الجوِّ يف تدُخل عندما الفكريَّة املواكب وهذه

والتشتُّت. التفكُّك أو التكثيف أو د كالتجمُّ األعراض من بأنواع تُصاب
مع امُلقابلة إجراء أبرامس12 يقِرتح الفرديَّة امُلقابلة تُْحِدثها التي اآلثار هذه ومُلعاَلجة
ويعتِقد يُقال، ما كلَّ حرفيٍّا تُدوِّن بسكرترية االسِتعانة مع ستة، إىل خمسة من أشخاٍص عدَّة
من امُلناقشة وأنَّ االثنَيني، امَلوقف يف تُوَجد ال بضوابط يمتاز الجمعيَّ امَلوقف أن أبرامس
من أكرب بدرجٍة عنها التعبري وعىل ة الحقَّ العميقة االتِّجاهات إبراز عىل تُساِعد أن شأنها

واألمانة. دق الصِّ

الرأي واسِتطالع واالتجاهات امُلعتقَدات ِقياس لعمليَّات النظرية لألسس سبق فيما عرضنا
الوسائل هذه إليها أدَّت التي العلميَّة النتائج بعض يف هنا ننُظر أن بنا ويجُدر العام.
خالل األمريكي الَجيش رجال مجال وهو اإلنسانية، الَعالقات من واِسٍع مجاٍل يف النظرية
سنة يف ت نُِرشَ كبرية ُمجلَّدات أربعة يف بإسهاٍب مدوَّنة النتائج وهذه الثانية، العاملية الحرب
خالل االجتماعي النفس علم يف «دراسات اآلتي: العام بالعنوان ١٩٥٠م وسنة ١٩٤٩م

ِحدة: عىل كتاٍب كلِّ عنوان ييل وفيما الثانية»، العاملية الحرب

العسكرية. الحياة يف التكيُّف – األمريكي الجندي (١)
وعواِقبه. الِقتال – األمريكي الجندي (٢)
بالجمهور. االتِّصال عملية يف تَجارب (٣)

والتنبؤ.13 القياس (٤)

M. Abrams: Possibilities and Problems of Group Interviewing. Publ. Opin. Quart., 1949. 12

.13, 502–506
.٣٠٤ ص صالح، زكي أحمد الدكتور الرابع الُجزء هذا بتقديم يقوم 13
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Samuel A. Stouffer and others: The American Soldier. Adjustment during
Army Life pp. 600.

The American Soldier, Combat and its Aftermath. pp. 675.
C.I. Hovland, A.A. Lumsdaine, F.D. Sheffield: Experiments on Mass Com-

munication, pp. 345.
S.A. Stouffer and Others: Measurement and Prediction. pp. 756. Princeton

University Press, Princeton, New Jersey. 1949–1950.

نَوعه من األول هو االجتماعي النفس علم مجال يف الجماعي الِعلمي املجهود هذا
من وإداريني وفنيِّني وُمستشارين ُعلماء من فيه امُلساِهمني وعدد ِنطاقه ِوْسع حيث من
كارنيجي سة مؤسَّ من َسخيَّة ِمنحٍة عىل خم الضَّ البحث هذا اعتَمد والعسكريني. املدنيِّني
االجتماعية، العلوم أبحاث مجلس من ة خاصَّ لجنة املرشوع عىل وأرشَفت نيويورك، يف
االستعالمات لِقسم التاِبع األبحاث فرع وامُلالحظات التجارب وإجراء البيانات بجمع وقام

الحرب. بوزارة والرتبية
١٣٤ البحث هيئة أعضاء وعدد عاِلًما، عرش خمسة األربعة، األجزاء ُمؤلِّفي عدد وبلغ

األول. الجزء هذا صْدر يف أسماؤهم ذُِكَرت

التِّجاهات االسِتطالعية األبحاث إجراء مرحلة بمرحَلتني: الجبَّار الِعلمي املرشوع هذا مرَّ وقد
والتي وتأويلها، وتحليلها وتنسيقها البيانات هذه تنظيم مرحلة ثم البيانات، وجمع الجنود

بصَدِدها. نحن التي األربعة الُكتب هذه بنَْرش انتَهت
الحربية لَوزارة التاِبع Research Branch األبحاث فرع األوىل املرحلة بتنفيذ قام وقد
فرع ة وُمهمَّ الجيش، حرب أركان لرئيس التابع والتوزيع التَّصنيف فرع مع باالشرتاك
الجنود الختيار السيكولوجية؛ واألْقِيَسة االختبارات ُمختِلف وْضع والتوزيع التصنيف
ُمختِلف احتياجات وجدول الُقدرات تَوزيع جدول بني التوفيق ُمراعاة مع وتَوجبيهم

الَجيش. أسِلحة
بالهندسة يُْعَرف ما ِنطاق يف تدخل جوهِرها يف عملية ة ُمهمَّ األبحاث فرع ة وُمهمَّ
ُمختِلف إىل بالنسبة الجنود اتِّجاهات باستطالع مكلَّف فهو االجتماعية، الهندسة أو البرشية
ملواجهة ضخمة وِبَمقادير برسعٍة الجيش رجال عدد ازدياد حركة عن نشأت التي املشاكل
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أقىص من البحار وراء فيما العسكرية الِخدمة ة وخاصَّ الثانية، العاملية الحرب ُمقتَضيات
وأفريقيا. أوروبا يف الِقتال َميادين إىل الهادي امُلحيط

امُلحرتفني النظاِميِّني الجنود من ُمكوَّنًا األمريكي الَجيش كان ١٩٤٠م يونيو ففي
بَّاط، الضُّ من ألًفا عرش سبعة حواَيل فيهم بما ألًفا وسبعني مائتني حوايل عددهم ويبلُغ
١٩٤٥م يونيو يف بَلغ حتى الزِّيادة واطََّردت ونِصف، مليون إىل سنٍة بعد العدد هذا وارتفع
باط. الضُّ من ألًفا وسبعون وثالثة سبعمائة فيهم بما ألًفا وسبعني ومائتني ماليني ثمانية
امُلجنَّدين تكيُّف مدى الُعليا العسكرية لطات السُّ واجهت التي الرئيسية امُلشكلة وكانت
النظاميِّني الصفِّ ضبَّاط مع تواُفِقهم ومدى الصاِرمة، العسكرية النُّظم مع املدنيِّني من
الثقايف بُمستواها — تفوق كبرية نسبة اآلخرين وبني املدنيِّني امُلجنَّدين بتعليم قاموا الذين
الذي األول االستطالعي البحث هو ذلك العسكريني. امُلعلِّمني مجموعة — واالقتصادي
األبحاث تعاَقبَت ثم الجيش، أْلِويَة إحدى يف ١٩٤١م سنة ديسمرب يف األبحاث فرع أجراه
حتى البحار وراء وفيما امُلتَّحدة الواليات يف الَجيش مراكز ُمختِلف ويف املوضوعات شتَّى يف
وكان الفيلنيِّني، جزر يف ١٩٤٥م أغسطس يف منها األخري أُْجِري بحثًا ٢٤٣ عدُدها بَلغ
تَناَولتْها التي املوضوعات أهمِّ ومن الزَُّهرية. األمراض بإزاء الجنود اتِّجاهات موضوعه
امُلستشفيات يف الِخدمة الطبية، العناية الصحيَّة، الحالة نذُكر: االستطالعيَّة البحوث هذه
إذن، بدون الِخدمة يف التغيُّب وأسبابه، الخوف مظاهر العصابية، األمراض العسكرية،
امُلستوى رفع إىل الحاجة والتدريب، التعليم مناهج وربْط، ضبٍط من العسكرية النُّظم
نظام ِقيات، الرتَّ نظام ُجندي، لكلِّ ص امُلخصَّ العمل نوع عن الرِّىض ِمقدار التعليمي،
واألفالم التعليمية األفالم أثر الراديو، برامج الفراغ، أوقات االسِتبدال، نظام اإلجازات،
َموقفه الُحَلفاء، ُجيوش من األمريكي الجيش َموقف الدِّعاية، ت، واملجالَّ الجرائد التَّلقينيَّة،
الجنود موقف املدنيِّني، من ة، عامَّ الَحرب من ة، خاصَّ اليابانيِّني من األعداء، من اإلنجليز، من
الزُّنوج، من البيض الجنود موقف امُلتطوِّعات، اتِّجاهات ،WAC امُلتطوِّعات النساء من
سوسيومرتية، ِدراسات الجوي، الح السِّ رجال اتِّجاهات الزُّنوج، من امُلجنَّدين اتِّجاهات
الحرب ُمشوَّهي تأهيل ُمشكالت املدنيَّة، للحياة التكيُّف إعادة مشكالت الترسيح، مشكالت

… إلخ إلخ
سَمَحت كيف اآلتي: السؤال الحال يف يُثري الشاِمل الربنامج هذا عىل نظرٍة وإلقاء
بالنُّظم امُلتَّصلة تلك وخاصة االسِتطالعية، األبحاث هذه بإجراء الُعليا العسكرية لطات السُّ
ومن ة عامَّ القيادة من َوَموِقفهم بَّاط، والضُّ الصفِّ ُضبَّاط يف الجنود وِبرأِي العسكرية،
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فقد األمر بادئ يف يَسرية تكن لم األبحاث فرع ة ُمهمَّ أن الواقع الحرب؟ سياسة تَوجيه
الجنود؛ رأي السِتطالع ُمحاولٍة أيَّة بتحريم أمًرا ١٩٤١م مايو يف الحربية وزير أصدر
العسكرية لطات السُّ فسَمَحت امَلوِقف ر تطوَّ ثم املعنوية، الرُّوح وعىل النظام عىل ِحرًصا
األشهر يف إالَّ ُضبَّاطهم نحو الجنود اتِّجاه باسِتطالع تسمح ولم األبحاث، بعض بإجراء
بالَعكسساعدت بل سيئ، أثٍر أيَّ تُحِدث لم األسئلة هذه أن واتَّضح ١٩٤٣م. عام من األوىل
امُلحاربني. ِكفاية يف ورَفَع الجيشتماُسًكا نظام زاد مما امُلعاملة سياسة تعديل عىل اإلجابات
هناك ثم ة. خاصَّ الُعليا الرُّتَب من تَصُدر وكانت جميعها، تُذَلَّل لم العَقبات أن غري
العمل دون وتَُحول األبحاث فرع عمل تُعرقل كانت التي الطارئة الحربية امُلقتضيات بعض
األبحاث بنتائج كبري حدٍّ إىل استفاد األمريكي الجيش بأن القول يُمِكن ولكن ِبُمقرتَحاته،
العاملية الحرب يف له سبَق كما وقياِسها، االتِّجاهات الستطالع األبحاث فرع بها قام التي
والُقدرات. الذَّكاء لِقياس االختبارات تطبيق يف النفس علماء ُمساَهمة من االستفادة األوىل
جميع إن نقول: أن يِجب أنه غري عميل. بطابَع املطبوعة األوىل املرحلة هي تلك
صاِدقًة تكون بحيث العيِّنات لتكوين واِفية؛ بدراسٍة مسبوقًة كانت ُعِمَلت التي التطبيقات
من سليمة أُسٍس عىل قائًما االتِّجاهات تقدير ُسلَّم يكون حتى األسئلة وإلعداد التَّمثيل،
من الالِزم الِقسط للنتائج نضَمن لكي ات؛ امُلتغريِّ بني والتمييز والوضوح ة الدقَّ حيث

اإلحصائية. والدِّاللة ة حَّ والصِّ دق الصِّ

وتَحليلها البيانات تَنظيم إىل أدَّت التي البَحتة الِعلمية املرحلة وهي — الثانية املرحلة ا أمَّ
االجتماعية العلوم يف األبحاث ملجِلس تاِبعة ة خاصَّ لجنة بتنفيذها قامت فقد — وتأويلها
والتاريخ واالقتصاد األنثروبولوجيا يف ِعلميَّة هيئات يضمُّ والذي ١٩٢٣م، عام أُنِشئ الذي

واإلحصاء. واالجتماع النفس وعلم السياسية والعلوم
ساَهُموا الذين العلماء أنَّ العلمي املجهود هذا بصَدد ِذكره إىل امُلباَدرة يِجب ومما
أن عن االجتماعي14 النفس ِعلم نظريَّات بُقصور واِضًحا إحساًسا ني ُمحسِّ كانوا فيه

«األزمة النفس علم مجلَّة من ١٩٥١م أكتوبر عدد يف سويف مصطفى الدُّكتور َمقال الصَدد بهذا راِجع 14

يف امَلفاهيم «مشكلة الكتاب: هذا يف املنشور ومقاله (ص١٧٧–١٩٤) االجتماعي» النفس ِعلم يف الرَّاِهنة
ص٢٢٣. االجتماعي» النفس ِعلم
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أسفَرت التي االجتماعية السيكولوجية للَمظاهر شامًال تفسريًا األخرى ُدون إحداها تُقدِّم
النفسية الظاهرة لطبيعة ُمالءمًة العلِميَّة املفاهيم بأكثر فاستعانوا األبحاث، هذه عنها
النِّسبي الِحرمان كمفهوم الجديدة املفاهيم بعض اصَطنَعوا أنهم كما دها، وتعقُّ االجتماعية
االتِّجاهات لتفسري Latent Structure الكاِمن البناء ومفهوم Relative Deprivation
عن تنشأ التي السيكولوجية الوسائل أنَّ وبما ات. امُلتغريِّ من كبري عدٍد تداُخل عن تنشأ التي
تتقدَّم لم االتِّجاهات لِقياس السيكولوجية الوسائل أن وبما ات، امُلتغريِّ من كبري عدٍد تداُخل
لزيادة جديدة وسائل ابتِكار إىل اضُطرُّوا فقد ١٩٢٧م، عام يف ثرستون أبحاث منذ كثريًا
بفضل نُِشيد أن بنا يجُدر الصَدد وبهذا لنتائجها. التنبُّؤية الِقيَمة وزيادة ًة دقَّ األْقِيَسة
بول وبَفضل ،Scale Analysis لمي السِّ التحليل ابتكار يف L. Guttman جوتمان لويس
،Latent Structure Analysis الكامن البناء تحليل ابتكار يف P. Lazarsfeld الزرسفيلد

املوضوعات. هذه لِدراسة والتنبُّؤ» «القياس الرابع الجزء ُمعظم ص ُخصِّ وقد
فيُمِكن الُكتب هذه ُمؤلِّفي يف أثََّرت التي النظريَّة التَّيارات بأهمِّ يَختصُّ فيما أما

أربعة. إىل إرجاُعها
ة خاصَّ يقوم الذي الديناميكي النفس بعلم تَسميته يُمكن ما هو األول فالتيار
العوامل عن ويكِشف وانِحرافاتها، الشخصية الضِطرابات اإلكلينيكية الدِّراسات عىل
الدِّفاعية والعمليَّات الظاهري. للسلوك الَعميقة الفعلية الدَّوافع ن تتضمَّ التي الالُشعورية
كثرٍي تفسري يف االجتماعي النفيس ِعلم استخَدَمها النفيس، التحليل َدَرسها التي الالشعورية

بينهم. القائمة والَعالقات األشخاص اتِّجاهات من
إىل رات تطوُّ عدَّة بعد أدَّت والتي بافلوف بدأها التي الدِّراسات يف يتمثَّل الثاني والتيَّار
تكوين عىل النظرية هذه تطبيق أسفر وقد تجريبية. أُسٍس عىل التعليم نظرية إقامة
النفس ُعلماء اكتسبه ا عمَّ فضًال َقيِّمة، نتائج عن رها، وتَطوُّ واالتِّجاهات امُلعتَقدات
التجريبي الُربهان عن البحث عىل َحريصني جعلتْهم تجريبية علميَّة ُروح من االجتماعيُّون

وتأويل. تفسرٍي من يُقدِّمونه ِلما
أي االجِتماعية، اإلنرتوبولوجيا ِدراسات من ًة خاصَّ ُمشتقٌّ فهو الثاِلث التيَّار أما
الدراسات—وخاصة هذه أبرَزت فقد ة، امُلتحرضِّ غري والجماعات البُدائية الشعوب دراسات
ُمختِلفة بأنماٍط للتشكُّل البرشية الطبيعة قاِبليَّة مدى — والجماعات الشعوب بني امُلقاَرنات
داللًة أكثر امُلختِلفة الجماعات بني القائمة الفروق أنَّ اتَّضح وقد والعادات. امُلعتَقدات من
عنها ضت تمخَّ التي ة الهامَّ الحقائق ومن واحدة. جماعٍة داخل نُشاِهدها التي الفروق من
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امُلختِلفة الجماعات الفرد عىل تُْحِدثُها التي باآلثار خاصٌّ هو ما االجتماع ُعلماء ِدراسات
خاصٌّ هو ما ثمَّ ُمتناِفرة، أو ُمتناِسقة اآلثار هذه كانت سواء واحد، آٍن يف إليها يَنتمي التي
والتعديل. للتغريُّ الطَّبَقي النِّظام هذا قاِبليَّة مدى واحٍد آٍن ويف االجتماعية، بالطبَقات
يَسَمح بها الِقيام الشخص عىل يَتحتَّم التي االجتماعية األدوار أو االجتماعي الدَّور وتحليل
يَتمثَّلوا لكي عليهم؛ امَلفروض الضغط تحت األفراد تَتناَزع التي التَّوتُّرات طبيعة بَفهم لنا

ُمتعاِرضة. تكون ما كثريًا التي الَجمعيَّة الِقيَم
مجتمع، يف ُعضو هو حيث من الفرد ِدراسة عىل يَنصبُّ ال راِبع اتِّجاه هناك وأخريًا
لقوانني ره تطوُّ يف وخاِضع ر، والتطوُّ للتغريُّ قاِبل عامٌّ ِنظام هو حيث من امُلجتمع عىل بل
والحضارات. الشعوب ُمؤرِّخو يُقدِّمها التي الحقائق من االجتماع علماء استخَلَصها ة عامَّ
بمفاهيم االجتماعي النفس علم تُِمدُّ عام اجتماٍع علم إلنشاء Durkheim دوركهيم فمحاولة
االجتماعية فالوقائع امِليتافيزيقية؛ َمضموناتها من نظريَّته تجريد بعد خصبة ِمنهاجية
فالقانون والتقاليد. والعادات النُّظم مثل األفراد، إىل الرجوع ُدون ذاتها يف ِدراستُها يُمِكن
عمليات ُرسعة تتفاَوُت عندما تنشأ االجتماعية التَّوتُّرات بأن يقول الذي العام االجتماعي
الجيش يف َحَدث ما عىل بنجاٍح تطبيُقه يُمِكن الحضاري املجال من ُمتعدِّدة نواٍح يف ر التطوُّ

الحديثة. الحرب ُمقتَضيات ُمواجهة إىل اضُطرَّ عندما األمريكي

العسكرية. الحياة أثناء التكيُّف ُمشكلة صفحة ٦٠٠ حوايل يف األول الكتاب ويتناول
أو بالتكيُّف املقصود ح نُوضِّ أن يَحُسن والنتائج املوضوعات أهمِّ بِذكر البَدء وقبل
عىل للُحكم استُْخِدم الذي امِلعيار ِبِذكر وذلك البحث، هذا ِنطاق يف Adjustment التوافق
الذين الرجال بأن القول يُمكن اللَّفظي غري لوك السُّ ِجهة فمن الشخيص، التواُفق مدى
تَغيَّبوا أو العسكرية، الحياة عىل ثاُروا ن ِممَّ تواُفًقا أكثر ِقيات الرتَّ ونالوا الرُّتَب يف تقدَّموا
اللفظي لوك السُّ ِجهة ومن األمراضالعقلية. ُمستشفى يف أو السجن يف انتهوا أو إذن، ِبُدون
وطنَهم يخُدمون كعسكريني وأنهم عالية امَلعنوية ُروحهم بأن حون يُرصِّ الذين فالرجال
وأنهم نفوسهم، الرِّىضيف يبَعُث الجيش يف عملهم وأن املدنية، الحياة يف ظلُّوا لو ا ممَّ أكثر
بإزاء سلبيٍّا َموِقًفا يِقُفون ممن تواُفًقا أكثُر فأولئك العسكرية الحياة يُحبُّون عام بوجٍه

األمور. هذه بعض
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أوًال تضَمن أن تُريد التي الُعليا الِقيادة نظرة مع ق تتفِّ التكيُّف إىل النظرة هذه
ُدون وذلك ِرجالها، صفوف يف والِكفاية التماُسك من عالية درجًة — يشء كلِّ وقبل —
العوامل هذه إنَّ إذ األفراد؛ نفوس يف والقَلق التوتُّر خْفض شأنها من التي العوامل إهمال

الشخيص. التَّواُفق تحقيق يف تُساِهم وبالتايل املعنوية، الرُّوح ترَفع
التي العوامل إلبراز الجديد والجيش القديم الَجيش بني باملقارنة البحوث عْرض يبدأ
ُصورة طبًعا فالجيش الشخيص. التكيُّف مجال يف امَلشاكل — غريها من أكثر — ستُثري
النِّسبي بالتوزيع بَيان ييل وفيما الطبَقات. جميع كبري حدٍّ إىل فيه تتمثَّل ة لألمَّ رة ُمصغَّ

١٩٤١م: سنة ديسمرب يف وذلك التعليمي ُمستواهم حْسب للرجال

ابتدائية مدارس
وثانوية

ُعليا مدارس
ة خاصَّ

ُعليا مدارس
جامعية

جامعية كليَّات

٪٧٩ ٪١٢ ٪٤ ٪٥ يف لون امُلسجَّ الرجال
األوىل العاملية الحرب

٪٤١ ٪٣٤ ٪٢١ ٪٤ يف الُقدامى النِّظاِميُّون
الثانية العاملية الحرب

٪٣١ ٪٢٨ ٪٣٠ ٪١١ الحرب يف الُجُدد امُلجنَّدون
الثانية العاملية

امُلستوى يف الكبري التفاُوت تنظيمه: بدء عند الجديد الجيش يف التوتُّر أسباب من وكان
ِلَمعرفة استفتاءٌ َه وُوجِّ النِّظاِميِّني، فِّ الصَّ وضبَّاط والضبَّاط الجُدد امُلجنَّدين بني التعليمي
امُلعلِّمون يُحِسن هل االستفتاء: هذا أسئلة ومن الصف. ضبَّاط من ُمعلِّميهم يف الجنود رأي
هل للَوقت؟ َمضيَعة ِمراًرا الدُّروس تكرار يف أليَس يُعلِّمون؟ ما امُلعلِّمون يفَهم هل التَّعليم؟

… إلخ تَعَمله؟ أن تَقِدر ما إظهار ُفرصَة الجيش لك يُقدِّم
ِنسبة وأن النظاميِّني، من رًىض أقلُّ امُلستجدِّين امُلجنَّدين أن اإلجابات من ويتَِّضح
يف ر التَّذمُّ إىل الباِعث أنَّ أيًضا يتَِّضح أنه غري التعليمي. امُلستوى ارتفاع مع ترتِفع رين امُلتذمِّ
الجديدة. العسكرية الحياة مع التكيُّف من أعىل درجٍة تحقيق يف الرَّغبة هو األحيان ُمعَظم
ُموزَّعًة سؤاًال ٢٣ عىل يشتِمل الجندي تكيُّف مدى ملعرفة ُوِضَع الذي األسئلة وجدول
أن يُريد ما (٢) والِجسمية. امَلعنوية الِوجهة من الُجندي شعور (١) مجموعات: أربع يف
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وُمعاملة ُمعلِّميه ويف الجيش نظام يف رأيه (٤) وعَمله. بحالِته ِرضاه مدى (٣) يَصنَعه.
له. الضبَّاط

وتناول ُمختِلفة، نَظٍر ِوجهات ومن واسع نطاٍق عىل الُجندي تكيُّف دراسة أُْجِريَت وقد
الُجنديُّ كان إذا وما والسنِّ التعليمي للُمستوى تَبًعا التكيُّف هذا تغريُّ كيفية أوًال البحث

ال. أم ُمتزوًِّجا
يف الُجندي إقامة (١) اآلتية: الثالث للنَُّقط تَبًعا واالتجاهات التكيُّف تغريُّ ُدِرس ثم
امُلشاة يف أو الطرَيان يف لِسالحه تَبًعا (٢) َوَطنه. خارج الحربية امَليادين يف وجوده أو َوطنه
التي للمرحلة وتَبًعا الجيش، يف إقامته ة مُلدَّ تَبًعا (٣) الجيش. أسلحة من آخر سالٍح يف أو

الُجندي. بِدراسة القيام عند الحرب عندها تكون
امُلرونة دَرجة ِدراسة فهي األول الِكتاب يَتناولها التي األخرى املوضوعات أما
َموقف ثم ِقية، الرتَّ يف والرَّغبة أعىل ُرتبٍة إىل قية الرتَّ كُفَرص الجيش داخل االجتماعية
ومن رؤسائه من َموِقفه وأخريًا استيائه، أو رضائه ومدى به، امُلكلَّف العمل من الُجنديِّ

راتها. وتَطوُّ الحرب َسرْي
ُمستقالٍّ َفصًال امُلؤلِّفون ص َخصَّ وقد البيض، الجنود الدِّراسات هذه جميع وتناَوَلت
الِبيض بني بامُلقاَرنة الدراسة هذه وُعِنيَت السود، الجنود لدى التكيُّف ُمشكالت لدراسة

والعدالة. امُلساواة بتحقيق البحث لجنة بُمقرتَحات الفصل وينتهي ود. والسُّ

وحالتهم الِقتال أثناء يف وسلوكهم الجنود اتِّجاهات دراسة فَموُضوعه الثاني امُلجلَّد أما
الحرب. انتهاء بعد واالجتماعية النفسية

اآلتية: الرئيسية املوضوعات بالتفصيل تُعالج فصًال ١٣ امُلجلَّد هذا ن ويتضمَّ

يُمِكن وهل املعركة، أثناء وَموقفه النار خطِّ إىل إرساله قبل الُجندي َموقف بني العالقة
القتال؟ يف ِبُسلوكه التنبُّؤ

أثناء الجنود لدى والبَواِعث النفسية الدَّوافع وطبيعة الربيَّة امَلواقع يف القتال خصائص
املعركة.

الَخوف. عىل يْطرة بالسَّ تسمح التي الوسائل
الَجوِّي. القتال أثناء يف فيها امُلؤثِّرة املوضوعية والعوامل الجوِّيِّ السالح رجال اتِّجاهات
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الجيش. يف العصابية األعراض
امُلحاربني. ُقدامى من يُصِبح عندما الجندي وحالة الِقتال َعواِقب

البحوث: هذه عنها أسفَرت التي النتائج أهمُّ ييل وفيما
لوك والسُّ فيه وع الرشُّ قبل القتال بإزاء االتجاهات بني ارتباًطا هناك أنَّ ُوِجَد
عىل يَنطِبق كما الِفَرق عىل هذا وينطِبق ضعيف، االرتِباط ُمعاِمل أنَّ غري القتال، أثناء

األفراد.
يف ِثقتُه منها: عوامل بعدَّة القتال أثناء الُجنديُّ به يَشُعر الذي الَخوف درجة تتأثَّر
من أو الجوِّ من الهجوم العدو، أسلحة فتْك ِلِشدَّة اختباره السابق، وتدريبه وأسِلحته نفسه
َخوًفا األوىل األيام يف يُْحِدث الجوي الهجوم أنَّ ُوِجَد فقد الهجوم، هذا ُمدَّة الثقيلة، امَلدفعيَّة
من الَخوف فيُصِبح الَعالقة تنعِكس الخامس اليوم من ابتداءً ثم املدفعية، ُهجوم من أكرب
لدى الَخوف عالمات زادت املعركة دخول يوم اقرتَب وكلَّما . أشدَّ الثقيلة املدفعية ُهجوم
والتَّعوُّد التكيُّف أثَر نَنْىس أال يَِجب أنه غري السيكوسوماتية. األعراض زادت وكذلك الجنود،

الَخوف. استجابات ِنسبة خْفِض يف
وستِجد الحديثة. الُحروب تاريخ يف وفريًدا بابه يف فريًدا القيِّم البحث هذا ويُعتَرب
يف للتَّطبيق واِسًعا مجاًال اسِتخالُصها يُمِكن التي واالقِرتاحات عنها أسفَر التي النتائج
اإلنسان سلوك من نواِحَي الدِّراسات هذه تَجلُو النظريَّة الِوجهة ومن املدنية. الحياة
الظروف ضغط وتحت توتُّر حالة يف يكون عندما سلوكه ة خاصَّ غاِمضة، َخفيَّة زالت ما

. امُلِلحِّ

فهو االجتماعي، النفس علم َميدان يف األبحاث من جديًدا لونًا الثاِلث امُلجلَّد لنا ويقدِّم
واإلذاعة. وامُلحارضات كاألفالم بالجمهور االتِّصال وسائل تأثري دراسة يتناَول

وتقوية امُلحاربني، بني املعنوية الرُّوح برفع حدٍّ أقىص إىل تَهتمُّ القيادة أنَّ يف شكَّ ال
سائر تفِقد ِبدونه الذي األعظم السالح هي املعنوية فالرُّوح الوسائل، بشتَّى الرُّوح هذه

الفتَّاكة. ِقيمتَها املاديَّة األسِلحة
أساليب شتَّى واسِتخدام وإرشاده الُجندي تنوير امَلعنوية الرُّوح رفع وسائل ومن
الجنود. بجمهور لالتِّصال وُمجِدية ِعملية وسيلًة السينمائي الفيلم ويُعدُّ واإلقناع. اإليحاء
كان إذا وما وطوله موضوعه وتحديد لعرِضه امُلناِسب الَوْقت واخِتيار الفيلم اختيار أنَّ غري

النَّظارة. عىل الفيلم تأثري مدى تُعنيِّ األمور هذه كلُّ ال، أو ُمَلوَّنًا ناطًقا أو صامتًا
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تكن لم وإن الِكتاب، هذا نُها يَتضمَّ التي األبحاث أُجِريَت العوامل هذه جميع ولدراسة
ت شقَّ أنها غري الِعلمية الِوجهة من وُمرِضية قاِطعًة أصحابُها إليها َوَصل التي النتائج
هذا عىل أَرشف الذي — هوفالند الدكتور لنا رصح وقد جديًدا. يزال ال مجال يف الطريق
االتِّصال موضوع يف قريبًا سيصُدر جديًدا ِكتابًا يُِعدُّ أنه — الُعلماء من اثنني ِبُمعاونة البحث

١٩٥٥م. لعام السنوي الِكتاب يف للُقرَّاء َمه نُقدِّ أن ونرجو اإلقناع. ووسائل بالُجمهور
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اإلنتاج عىل تقوم أنها كما تقسيمه، وعىل العمل يف ص التخصُّ عىل الحديثة الصناعة تقوم
ُمحدَّدة أزِمنٍة يف العمليات تَسلُسل يف دقيق نظاٍم اتِّباع تَقتيض اإلنتاج وضخامُة الكبري،
اإلنتاج وخْفض الجهود تبديد إىل األمثل النظام هذا اخِتالل ويؤدِّي . ُمعنيَّ إليقاٍع وتَبًعا
يحتاج ال عملهم أنَّ أدَركوا حتى طويًال الصناعة رجال يلبَْث ولم الصناعي. املرشوع وفَشل
يُعنَون بَرشيِّني ُمهنِدسني إىل بل وتشغيلها، اآلالت لتصميم ِميكانيكيني ُمهنِدسني إىل فقط
للتدريب، املناهج أحسن وبالكشفعن ذاته، غل الشُّ بتحليِل العاِمل لُقدرات تحليلهم بجانب

ناعية. الصِّ غالت الشُّ من ُشغلٍة كلُّ تقتِضيها التي بالحركات وللِقيام
تيَّاَرين عىل — الصناعي النفس لِعلم جديدة تَسِمية وهي — البرشيَّة الهندسة وتقوم
قرن. ُربع منذ واِضح بشكٍل اجتَمعا ثم اآلخر، عن ُمستقالٍّ منهما كلٌّ بدأ األبحاث، من
تَستغِرقها التي األزمنة وِقياس غل الشُّ تحليل تناَوَلت التي باألبحاث خاصٌّ األول والتيَّار
هذا وكان َجْدوى. بدون طاقًة تَستنفد التي الحركات إسقاط بعد رضورية حركٍة كلُّ
البحت. اإلنتاج نَظر ِوجهة من العمل يوم تنظيم إىل يَرمي بَْحتًا صناعيٍّا األول االتجاه
االختبارات حركة يف فيتمثَّل — نزعِته يف وتربويٍّا َسيكولوجيٍّا وكان — الثاني التيَّار ا أمَّ
بينهم يَتميَّز ما إىل بالِقياس األفراد تصنيف األسايس غرُضه وكان يكولوجيَّة. السَّ واألْقِيسة

ة. العامَّ العقلية الُقدرة حيث من فرِديَّة فروٍق من
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١٨٨٣م عام إىل تاريخه إرجاع ويُمِكن الثاني، عىل ُظهوره يف ساِبًقا األول التيَّار وكان
عىل األمريكية الصلب رشكات إحدى يف يعملون كانوا الذين األسطوات أحد حصل عندما
األسطى هذا اسم وكان للتكنولوجيا، استيفنس معهد من امِليكانيكية الهندسة شهادة
غل الشُّ ِقياس ُممِكن أنه الراِسخة َعقيدته وكانت ،Frederick Taylor تيلور فردريك
يوم. كلِّ يف اإلنتاج إليه يَِصل أن يُمِكن الذي األعىل الحدِّ وتحديد َدقيًقا ِقياًسا اإلنساني
الكبرية. لب الصُّ إحدىرشكات يف ١٨٩٨م عام منذ واِسعة بطريقٍة منهجه يُطبِّق تيلور وأخذ
اإلنتاج وزيادة الثُّلثني ِبمقدار الَعَضيلِّ خْفضاملجهود صيف تتلخَّ امَلحسوسة النتيجة وكانت
بنسبة اآللة استهالك وخفض ،٪٦٥ بنسبة األجر وزيادة ٪٣٦٠ بنسبة عامٍل لكلِّ اليومي

1.٪٥٠
.Frank Gilbreth جلربت فرنك آخر عاِلٍم ِذكر من بُدَّ ال تَيلور ِذكر يَجيء وعندما
الطُّوب، رصِّ يف وطريقتهم ُزمالئه عمل يُالِحظ وكان بنَّاءً، يعمل ١٨٨٥م عام يف كان
لرصِّ طريقٍة أحسِن عن البحث يف ففكَّر بطيء، اآلخر والبعض َرسيع بعضهم أنَّ فوَجد
عدد خْفض إىل الطُّوب رصِّ ُشغلة تحليل وأدَّى اإلنتاج. ويزداد امَلجهود يقلُّ بحيث الطُّوب
ِدراسة إنشاء يف فالفضل تقريبًا.2 ٪٣٠٠ بنسبة اإلنتاج زيادة وإىل ٥ إىل ١٨ من الحَركات

وجلربت. تيلور إىل يرِجع األمريكية ناعة الصِّ يف الحَركة وتحليل الزَّمن
بفضل الَقرن هذا أوائل يف فرنسا يف نشأ فإنَّه الُقدرات تحليل يف الثاني التيَّار أما
الذَّكاء اخِتبار وضع إىل أدَّت والتي Binet & Simon وسيمون بينيه بها قام التي األبحاث
االتجاَه شاَب قد مما السيكولوجي التيار ض خفَّ التيَّاران التقى وعندما باسمهما. املعروف
إنسانية بِصبغٍة النفسالصناعي علم دراسات وصبَغ ف، وتَعسُّ تطرٍُّف من البَْحَت الصناعيَّ
كان وإن باآللة، تَشبيهه يُمكن ال العامل بأن العمل وأصحاب امِليكانيكيني املهندسني ُمذكًِّرا
يكون أن قبل إنسان هو بل الَعَميل، والِقياس التجريبية للدراسة عَمله إخضاع امُلمكن من
وحاجات َدوافع من النفسية العواِمل من فيه يتفاَعل ما ُمراعاة من بُدَّ ال وإنه عاِمًال،

ورَغبات.

Taylor, F.W.: The Principles of Scientific Management. Harper & Brothers, New York. 1

.1911
.Gilbreth, F.B.: Motion Study. D. Van Nostrand Cy, New York, 1911 2
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فاهتمَّ امِلهني، والتَّوجيه االختيار َميدان يف ة هامَّ نتائج إىل أدَّى التيَّارين هذين والِتقاء
أساسيَّتنَي: بَعَمليَّتني املهندسني مع باالشرتاك الفنيُّون النفس ُعلماء

وأخريًا والسيكولوجية، واالقتصادية امليكانيكية عوامله إىل صناعي عمٍل كلِّ تحليل أوًال:
إلخ. … وضاء والضَّ والرُّطوبة والتَّهوية وء والضَّ الحرارة ظروف من املاديَّة العوامل

الحركات اتِّجاه تسجيل مع صناعيَّة شغلٍة كلُّ تتطلَّبها التي الحركات تحليل ثانيًا:
حركة. كلُّ تَستغِرقه الذي والزَّمن تآُزرها وُصَور وتداُخلها

عقليَّة من اإلنسانية الُقدرات بتحليل السيكولوجية األْقِيسة ُعلماء قام أخرى جهة ومن
الفرد داخل ارتِباطها ونِسبة السكان، يف الُقدرات هذه توزيع وِمقدار وُخلقيَّة وميكانيكية

تناُزعها. أو تَضاُفرها ومدى نفسه
الِحَرف ُمختِلف األوىل تضمُّ كبريتنَي قائمتني وضع إىل الدراسات هذه جميع وأدَّت
ُقدرات من تتطلَّبه وما أُرسٍة كلِّ وحدات بني امُلشرتكة للعوامل تَبًعا أَُرس يف ُمرتَّبة وامِلَهن
قياسها ُطرق إىل اإلشارة مع األساسية البرشية الُقدرات الثانية وتضمُّ وَمهارة. حذْق
تطبيق يف امِلهني والتوجيه باالختبار يقوم الذي السيكولوجي ة ُمهمَّ ص وتتلخَّ وتقديرها،
وشاِغلها. امِلهنة بني التكييف يف ُممِكن قْدٍر أكرب لتحقيق القائمتان ها تضمُّ التي البيانات
بكثرٍي الصناعي النفس علم موضوعات ُمختِلف تتناَول بعُد املذكورة األربعة والُكتب

الِعلمية.3 التَّجارب أدقِّ إىل ُمستِندًة ُمجِديَة، عمليَّة وبروح ة، قَّ والدِّ التفصيل يف

تتناَول التي الُكتب هات أُمَّ من وهو عليه، االطِّالع بعد لنا يتيرسَّ لم رابًعا ِكتابًا هنا نذُكر أن بنا يجُدر 3
الصناعية: األشغال يف والزَّمن الحركة دراسة

.Barnes, R.M. — Motion and Time Study. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1940
الُعنرصية» األزِمنة «مكتب بإرشاف املايض العام يف الفرنسية اللُّغة إىل الَقيِّم الكتاب هذا تُْرِجَم وقد

اآلتي: بالعنوان باريس يف Bureau des Temps Élémentaires
“L’Etude des Movements et des Temps” par Ralph Barnes, Un Volume Illustré Relié
Toile in-8., 600 Pages, 6000 fr. En Vente aux Editions d’Organisation, 8, rue Alfred de

.Vigny à Paris
PRODUCTIVITE FRANÇAISE, No. 25 Janvier 1954. P. 7 du Supplément. اآلتية: املجلة انظر

.II, Rue du Faubourg St-Honoré, Paris 8e
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جراني. استنيل تأليف الصناعة: يف النفس علم
J. Stanley Gray: Psychology in Industry. McGraw-Hill, New York, 1952,

pp. 401.
سلفسرت. أرثر ل. تأليف والحركة: الزمن دراسة

L. Arthur Sylvester: The Handbook of Advanced Time-Motion Study.
Funk & Wagnalls Cy, New York, 1950, pp. XIV + 273.

وجلمر. كارن بإرشاف األعمال: وسيكولوجية الصناعي النفس علم يف مطالعات
Readings in Industrial and Business Psychology, Edited by Harry

W. Karn & B. Von Haller Gilmer, MCGraw-Hill, New York, 1952, pp. 476.
راِجح عزَّت الدكتور وترجمة فالون، هنري الدكتور تأليف التطبيقي: النفس علم

مرص١٩٥٣م. األنجلو، مكتبة
فصًال. عرش أربعة عىل الصناعة» يف النفس «علم األول الكتاب ويحتوي

باالشرتاك أو بُمفرده نَرشها التي بالُكتب معروف جراي استنيل الِكتاب هذا ومؤلِّف
السيكولوجية «األُسس الكتب: هذه من ونذُكر التطبيقي. النفس علم َميدان يف غريه مع
الشئون ِخدمة النفسيف «علم ثم ١٩٤١م، النفسعام علم تطبيق ثم ١٩٣٥م، عام للرتبية»
علم إمكان يف ما بَيان إىل يهدف جديًدا ِكتابًا اليوم لنا يُقدِّم وهو ١٩٤٦م. عام اإلنسانية»

للصناعة. ِخدمات يف يُقدِّمه أن من النفس
— الفصل وهذا البرشية، الهندسة يف األساسية املفاهيم األول الفصل ويتناَول
املوضوعات ووضوح بإيجاٍز يَستعِرض — الصناعي النفس علم إىل َمدخل بمثابة وهو
واالختبارات ية والِحسَّ العضليَّة االخِتبارات بواسطة غل الشُّ قياس غل، الشُّ كميَّة اآلتية:
الفسيولوجية الِوجهتنَي من غل الشُّ عن الناشئ التََّعب ونوعه، اإلنتاج كميَّة الفسيولوجية،

غل. الشُّ Efficiency إنتاجية وأخريًا اإلنتاج، خْفض يف التََّعب تأثري والسيكولوجية،
تحليل فصول أربعة يف يتناَول ِقسم أقسام: أربعة إىل الِكتاب فصول تقسيم ويُمكن
يف الثاني القسم ويُعاِلج العمل. تأِدية مناهج العمل، عىل التدريب العاِمل، تحليل غل، الشُّ
طبيعة إىل بالنسبة وثانيًا العامل، يبذُله الذي املجهود إىل بالنسبة أوًال األجور: ُمشكلة َفصَلني
ويف العامل َمقدرة يف تؤثِّر التي الظروف أهمَّ الثالث الِقسم يف املؤلِّف ويَستعِرض العمل.
وذلك والتَّهوية، واإلضاءة امَللل وعواِمل الحوادث منع ووسائل والراحة كالتَّغذية إنتاجيَّته،
املوضوعات ويشَمل جريسون كارل الدكتور ِبقلم فهو األخري الِقسم ا أمَّ فصول. أربعة يف
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امُلنشآت يف امُلوظَّفني تكيُّف ُمشكلة وأخريًا للعامل، امَلعنوية الرُّوح العمال، سنَّ اآلتية:
الصناعية.

اإلدارة مُلهنديس سلفسرت رشكة ُمنشئ فمؤلُِّفه والحركة الزَّمن دراسة يف الثاني الِكتاب ا أمَّ
Modern Indus- الحديثة الصناعة ُكتب مجموعة: يف الِكتاب ونُِرشَ نيويورك، يف والتَّنظيم

وقياسه. غل الشُّ تحليل مجال يف الشخصية ِخربته املؤلِّف ص ويُلخِّ ،try Books
تَغيري إىل تؤدِّي التي واألسباب غل الشُّ نظريَّة األول يتناَول ِقسمني؛ إىل الكتاب ينقِسم
رضورة عىل امُلؤلِّف ويُلحُّ واألزمنة. الحركات لِقياس الفنيَّة الوسائل والثاني اإلنتاج، ِنسبة
أن ويِجب اإلمكان، بقْدر الَكميَّة للُمعاَلجة أي الِعلمي، لألسلوب غل الشُّ دراسة إخضاع

وهي: البرشي غل للشُّ الثالثة امُلقوِّمات الَكميَّة الِعلمية الدراسة تتناَول
املسافة. يف مرضوبة القوَّة وهو امليكانيكي امُلقوِّم أوًال:

والذَّكاء الَعضليَّة والقوَّة الِجسم وحجم والجسم السنَّ ويَشَمل الشخيص امُلقوِّم ثانيًا:
مع والِخربة التَّدريب مدى ثم وُرسعة، وإيقاٍع وحذٍْق َمهارٍة من الخاصة والُقدرات
وأخريًا واالجتماعية، املاِديَّة للظروف االسِتجابة وكيفية العامة، الشخصية ِسمات ُمراعاة

وبَواِعث. َدواِفع من إليها وما وامُليول االتِّجاهات
ُمعطِّلة ظروٍف من يَطرأ وما وتَهوية وحرارة وإضاءة وضٍع من الخاِرجيَّة املقوِّمات ثالثًا:

للعمل.
وأصولها الحديثة الصناعة بنُظم اإلحصاء بأصول جيِّدة معرفًة الِكتاب قراءة وتقتيض
الصناعي. السيكولوجي ص التخصُّ يف عاِليَة دراسة سلفسرت فدراسة امليكانيكية؛ الهندسية

يدعونا فإنه األعمال»، وسيكولوجية الصناعي النفس علم يف «ُمطاَلعات الثالث: الكتاب أما
مقالًة وخمسني ثالثًا يضمُّ وهو الصناعي، النفس علم ميادين جميع يف واِسعة َجولٍة إىل
بعضها وُمقتَبسة وفنيَّة، واجتماعية سيكولوجية ت َمجالَّ يف بعضها ت نُِرشَ ُمختِلفني مُلؤلِّفني

ت: املجالَّ هذه من ونذُكر نرشها. سبَق ُكتٍب من اآلخر
Personnel Psychology, Advanced Management, American Sociological

Review, Journal of Consulting Psychology, Journal of Social Issues, Jour-
nal of applied psychology, Harward Business Review, American Journal of
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Psychology, American Journal of Orthopsychiatry, Modern Industry, The
Annals, The American Psychologist.
عظيمة واالجتماعية السيكولوجية العلوم ميادين شتَّى يف امُلختارة امُلطاَلعات وكتب
ة مشقَّ ر توفِّ أنها عن فضًال األبحاث، إليه وصَلْت ِلَما ُصورة أوَضَح تُقدِّم ألنها الفائدة؛
يتَِّسع ال املقام إن وحيث ت. املجالَّ يف كبري عدٍد يف املنشورة الَقيِّمة املقاالت عن البحث
بُمعاَلَجة الِكتاب يبدأ عرش. األحد األبواب ِبِذْكر فسنكتفي الكتاب مقاالت جميع إىل لإلشارة
املعنوية. والرُّوح الدَّوافع ُمشكلة أي واستمراره، بَعِثِه حيث من للسلوك األساسية العوامل
اع للرصِّ السيكولوجية األوُجه عن Ross Stagner ستاجنر روس مقال إىل اإلشارة ويَجُدر
يف التدريب وأثَر الصناعية األعمال يف التدريب موضوع الثاني الباب ويتناول الصناعي.
كما وتقديره، العمل بتحليل خاصٌّ فهو الثالث الباب أما وامُلالحظة. التنفيذ ُطرق تَحِسني
وتحديد وتحليلها امِلَهن َوصِف بعد الطبيعي ومن واألزِمنة. الحَركات دراسة يتناَول أنه
تقدير وسائل نحَو الباحث يتَِّجه أن ِمهنٍة بكلِّ الِقيام يَتطلَّبها التي الُقُدرات مجموعة
أنَّ غري السيكولوجية. االختبارات يف الرابع الباب يُعاِلجه ما هو وهذا األشخاص، ُقدرات
يِجب ولذلك عامل؛ كلِّ شخصية عن واِفيَة صورًة دائًما يُعطي ال وحَدها االختبارات تطبيق
ُمشكالته عىل والوقوف ثه، ُمحدِّ َغور ِبَسْرب للسيكولوجي تسمح التي بامَلناهج االستعانة
الخامس الباب ص ُخصِّ ولذلك التوافق؛ من قسٍط أكرب له ق يُحقِّ بما لتَوجيهه الشخصية

اإلرشاد. لوسائل ثمَّ الشخصية امُلقابَلة أو االسِتبار لطريقة
وتَوجيههم ال الُعمَّ اخِتيار يف تُؤَخذ التي االحِتياطات جميع من الرَّغم عىل إنَّه وحيث
والسالمة األمن تضَمن التي اإلجراءات زيادة من بُدَّ وال قائمة، الحواِدث ُمشكلة تزال ال
للتعرُّض ال العمَّ بعض قاِبليَّة ُمشكلة ة خاصَّ ِبصفٍة الساِدس الباب ويَتناَول للعاملني.
االنفعالية بالعوامل االهتمام زيادة أنَّ غري انِفعالية. عوامل من عليه تقوم وما للحوادث
املوضوعية العوامل بعض نُهِمل تَجعلُنا قد الذَّاكي اإليذاء إىل الالشعورية النَّْزعة ًة وخاصَّ
السابع الباب ويُعاِلج الالشعورية. االنِفعالية العوامل عن أهميًَّة تقلُّ ال التي الخارجية
ه نََرشَ الذي البحث أنَّ بالذِّكر جديٌر هو ا وِممَّ العامل. وإنتاجية التََّعب موضوع
ولم العلمية، بِقيمته ُمحتِفًظا يزال ال التَّعب عن ١٩٢٤م سنَة C. S. Myers   مايرس
العمل يف التََّعب األسايسملدرسة امَلرِجع يزال ال فهو جديًدا، شيئًا الحديثة األبحاث عليه تَِزد
اإلنتاج، يف وضاء الضَّ وأثر الصناعة يف امَلَلل ملوضوع الباب هذا مقاالت وتعِرض الصناعي.

دة. ُمعقَّ صناعية أعمال َسري يف امُلوسيقى أثَر وكذلك
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الصناعي العمل تنظيم امُلهمُّ فليس الدراسة، يف جديد َلوٍن إىل الِكتاب بنا ينتِقل ثم
أكثر تكون التي املناِطق وَمعرفة وق السُّ حاجة دراسة أيًضا يِجب بل اإلنتاج، وزيادة
حْسب وتَنويعها اإلنتاج حركة لتوجيه وذلك السلع؛ من ِسلعٍة إىل حاجٍة يف غريها من
الوسائل أحسن عن والكْشف امُلشَرتين أذواق معرفة امُلهمِّ من ألنه ثم األسواق، ُمقتَضيات
فهي األخرية الثالثة األبواب ا أمَّ الثاني. الباب َموضوعات أهمُّ هي تلك اهتماِمهم. لجذْب
امَلصنع، داخل يكولوجي السَّ عمل تنظيم وأخريًا الصناعية، الَعالقات ثُمَّ الِقيادة تَتناَول
وصاِحب يكولوجي السَّ بني الَعالقة طبيعة تُثريُها قد التي الُخلِقيَّة امَلشاكل إىل اإلشارة مع

أخرى. جهٍة من ال والُعمَّ ِجهٍة من العمل
امَلكتبة تَظَفر لو وَحبَّذا كبرية، ِعلمية ثَروًة لنا يُقدِّم الكتاب هذا إنَّ القول: وخالصة
د تعقُّ زيادة مع واتِّساًعا حيَِويًَّة يزداد الذي امَليدان هذا يف ع النوَّ هذا من بِكتاٍب العربية

ناعية. الصِّ املشاكل

عزَّت الدكتور بذََله الذي العظيم باملجهود نُنوِّه أن نا يَرسُّ العربيَّة امَلكتبة ِذكر وِبمناسبة
الرَّغم وعىل التطبيقي. النفس علم يف Henri Wallon فالون هنري ِكتاب نقل يف راِجح
بِقيمته ُمحتِفًظا يزال ال فهو ١٩٣٠م عام إىل يرجِع الكتاب هذا نَرش تاريخ أنَّ من
واالختبارات والتََّعب غل الشُّ بسيكولوجية ة الخاصَّ األساسية امَلعلومات لنا يُقدِّم إذ العلمية؛

امَلحاِكم. أمام هادة والشَّ اإلعالن سيكولوجية ثم امَلصنع، يف وتَطبيقها يكولوجية السَّ
ناعي الصِّ النفس بِعلم الخاصِّ النفس ِعلم مجلَّة عَدد مع الِكتاب هذا يكون فيكاد

الحيوي.4 امَليدان هذا يف العربية امَلكتبة تَحويه ما كلَّ ١٩٤٨م، فرباير يف الصادر

ص١٤٥– ،١٩٥٢ أكتوبر النفس، علم مجلَّة القومي» اإلنتاج ِخدمة يف النفس «علم َمقالنا: أيًضا راجع 4

بمرص. املعارف دار ،١٥٢

61





ة واملِزاجيَّ ة اِجلسميَّ تصنيفالنَّامذج
حسبشلدن

: الِجِبيلِّ النفس علم إىل مدخل – اإلنسان لدى الِجسمي البناء أنواع
الطبعة عن أمربدان الدكتور بقلم فرنسية ترَجمة – وتوكر واستيفنز شلدن تأليف

٣٨٢ص. – ١٩٥٠م باريس – الرابعة األمريكية
فرنسية ترجمة – واستيفنز شلدن تأليف الِجِبلِّيَّة: الَفواِرق َسيكولوجية – امِلزاج أنواع

٥٧٠ص. – ١٩٥١م باريس وجرومباخ، أمربدان الدكتور بقلم
W.H. Sheldon, S.S. Stevens & W.B. Tucker: Les Variétés de la Constitu-

tion Physique de l’Homme. Introduction à la Psychologie Constitutionnelle,
Trad. Franç, par le Dr. André Ombredane. Presses Universitaires de Franç,
Paris, 1950, pp. 382.

W.H. Sheldon & S.S. Stevens: Les Variétés du Tempérament. Une Psy-
chologie des Differences Constitutionnelles. Trad. Franç, par le dr. André
Ombredane et J.J. Grumbach. Presses Universitaires de France, Paris, 1951,
pp. 570.
أبيقراط إىل َمصدُره يرِجع تيَّار إىل الِكتابان هذان نها يَتضمَّ التي األبحاث تنتمي
( يلِّ السَّ أي Phtisique) امَلدُقوق النموذج الِجسمي، البناء من نَموذجني بني ميَّز عندما
الِفراسة ُعلماء أيدي عىل ويَستمرُّ كتة). للسَّ امُلعرَّض Apoplectique) كتي السَّ والنموذج
Kretschmer كرتشمر أبحاث إىل يِصل حتى الحديثة والعصور الُوسطى الُقرون طوال
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الواِهن النموذج رئيسيَّني: نَموذجني إىل الناس تقسيم يف أبيقراط َمذَْهب يذَهب الذي
املدارس من ماثََلها وما األبيقراطية املدرسة وكانت .Pyknic امُلكتِنز والنموذج Leptosome
وخصائصالنفسمن والِبنْيَة، كل الشَّ حيث من بنيخصائصالِجسم ارتِباط بوجود تَعتِقد
االسِتدالل ة بِصحَّ القائل املبدأ عىل ِعلمهم يُقيمون الِفراسة علماء إنَّ حتى واتِّجاهات؛ ُميول
الِجسم شكل يف بَحثوا الذين امُلعاِرصين الُعَلماء ه يُوجِّ املبدأ هذا وظلَّ الُخلُق. عىل بالَخْلق
وهؤالء النفسية. والخصائص الِجسمية الخصائص بني الرَّبط ُمحاِولني وبنائه اإلنساني
ما كلَّ وأن ِجسمنفسيَّة، وحَدٌة اإلنسان بأن يؤمنون يكولوِجيِّني والسَّ األطبَّاء من الُعلماء

الِوحدة. بهذه َمطبوع واستجابات حَركاٍت من عنه يصُدر
النماذج من يُطاِبقها وما املرفولوجية النَّماِذج من قليٍل عدٍد إىل الناس تقسيم أنَّ غري
وُمعاِونوه شلدن حاَول وقد النماذج. هذه عن يَبتَِعدون الذين َجْمهَرَة يُغِفل يكولوجية السَّ
النَّقص هذا عىل التغلُّب امِلزاج» و«أنواع اإلنسان» لدى الِجسِمي الِبناء «أنواع الِكتابني: يف
وامِلزاجي امُلرفولوجي النَّموذج ِبِفكرة فاستبدلوا النماذج، بني يَرِبط الذي التَّواُصل وُمراعاة
يف ُمجتِمعًة العوامل هذه إىل النظر إىلرضورة وأشاروا وامِلزاجية، املرفولوجية العواِمل ِفكرة
وأخريًا الخاصة. َدرجته حْسب ِحَدة عىل عامٍل كلِّ إىل النَّظر من بدًال تُكوِّنُها التي األشكال
والتَّخمينات امَلحدودة بامُلالَحظات تكتفي ال التي ليمة السَّ الِعلميَّة بالرُّوح عملهم يَمتاز
البيانات ُمعاَلجة ثُمَّ الحاالت، من كبري لعدٍد امُلالَحظات تنظيم تَقتيض بل االنِطباعية،
العْرض هذا يف وسنُحاول الِكتابنَي مَلضمون ُموَجز عْرٌض ييل وفيما اإلحصائية. بالطُّرق

وامَلوضوعية. ة الدقَّ من البُحوث هذه به تَمتاز ما إبراز
وقد بسنَتني. امِلزاج أنواع يف كتابه نْرش قبل الجسم ببناء الخاصَّ الِكتاب شلدن نَرش
املوضوع يبحَث أْن قبَل امُلرفولوجي املوضوع بحَث شلدن أنَّ التاريخي تيب الرتَّ هذا يُوحي
إليه أَوَحْت ثم امِلزاج، بدراسة األمر بادئ يف شلدن اهتمَّ فقد ذلك؛ عكس هو والواقع امِلزاجي.
امِلزاجية. ات وامُلتغريِّ املرفولوجية ات امُلتغريِّ بني تُوَجد قد التي االرتِباطات ببْحث الدراسة هذه

املرفولوجية. وِصفاته الجسم بناء يف كتابه يَنُرش بدأ األطبَّاء َمنهج مع يًا تَمشِّ أنه غري
أخذ يف ص تتلخَّ اإلنساني للِجسم القياسية البيانات جمع يف اتُِّبَعت التي والطريقة
طالٍب لكلِّ وأُِخذَت سنة. و٢٠ ١٦ بني سنُّهم ترتاَوح طالٍب آالف ألربعة فوتوغرافية ُصَوٍر
حيث من الظروف تثبيت َور الصُّ أخذ يف وُروعي وجاِنبيَّة، وَظهريَّة َوجهيَّة ُصَور: ثالُث
وأدَّت ُممِكنة. َور الصُّ بني امُلقارنة تُصِبح بحيث اإلضاءة، وكميَّة اآلَلة وارتِفاع امَلسافة
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الكْشف إىل الدراسة وانتَهِت ات. امُلتغريِّ أو األبعاد لبعض تَبًعا ور الصُّ تصنيف إىل امُلقارنة
هذه تركيب إىل جميًعا ردُّها يُمِكن امُلختِلفة األشكال أنَّ وإىل أوليَّة ات ُمتغريِّ ثالثة عن
سبَع َدَرجاته عدد يكون أن عىل اتُِّفق لُسلَّم تَبًعا ُمعيَّنة بدرجٍة كلٌّ الثالثة، ات امُلتغريِّ
وفًقا قياًسا ١٧ أِخذ شخٍص لكلِّ Somatotype الِجسمي النموذج ولتحديد درجات.

دقيقة. موضوعيَّة لطريقٍة
َمناطق: خمس إىل الِجسم َم ُقسِّ ور الصُّ ترتيب يف ة الدقَّ من ُممِكن ِقسٍط أكرب ولتَحقيق
واألطراف األكتاف (٣) الِجذع. من دري الصَّ الُجزء (٢) الرََّقبة. الَوجه الرأس (١)

فىل. السُّ األطراف (٥) الِجذع. من البَطِني الُجزء (٤) الُعليا.
ة لِشدَّ تَبًعا وسبعة واحٍد بني يرتاَوح برْقٍم الثالثة ات امُلتغريِّ من ٍ ُمتغريِّ كلِّ إىل ويُشار
أو ،٣ – ٦ – ٢ َمثًال: أرقام ثالثة من بمجموعٍة ِجسِميٍّ نموذج كلِّ إىل ويُشار . امُلتغريِّ هذا
الثالثة ات للُمتغريِّ درجات بع السَّ بني النَّظري الرتكيب ويُعطينا ،٧ – ٢ – ١ أو ،١ – ١ – ٧
ِدراسة من واتََّضح النماذج، هذه جميع ق تَتحقَّ أن يُمِكن ال أنَّه غري جسميٍّا. نَموذًجا ٣٤٣
األرقام مجموع يَقلُّ ال بحيث نموذًجا، ٧٦ هو ِفعًال امَلوجودة النماذج عدَد أنَّ كلِّها املجموعة

.١٢ عن يزيد وال ٩ عن نموذج لكلِّ الثالثة
الِجسمي، النموذج ن يَتكوَّ بتأليفها والتي البحث عنها كَشف التي الثالثة ات امُلتغريِّ أما
الَجنني أنَّ امَلعروف فمن األجنَّة، علم من ُمقتبَسة ُمصَطَلحاٍت بثالثِة شلدن إليها أشار فقد
Endoderme الداخلية الطبقة األنِسجة: من طبَقاٍت ثالِث من يَتكوَّن األوىل أطواره يف

.Ectoderme الخارجية والطبقة Mésoderme طة امُلتوسِّ والطبقة
األعضاء أي والِبنكرياس، والَكِبد الُغَدد وُمعَظم األمعاء ن تتكوَّ اخلية الدَّ الطبَقة ومن

االمِتصاص. وظائف يف ة خاصَّ تُساِهم التي
الِعظام منه ن تَتكوَّ الذي الظهري الِقسم ِقسمني: إىل تنقِسم طة امُلتوسِّ والطَّبقة
واألوِعيَة والقلب املْلساء الَعَضالت منه ن تتكوَّ الذي البَطني والِقسم امُلخطَّطة، والَعضالت
الُغَدد. وبعض ي مِّ الضَّ والنَّسيج ال والطُّحَّ التَّناُسيل البَويل والجهاز والليمفاوية الدَّمويَّة

امَلركزي ِبقسَميه: الَعصبي والِجهاز البَرشة ن تُكوِّ التي فهي الخارجية الطبَقة أما
مبتاوي. والسِّ

65



النفس علم يف السنوي الكتاب

إىل بالنِّسبة لها التاِبعة األجزاء نموِّ َدَرجة وإىل الثالث الطبَقات هذه إىل وباإلشارة
اآلتية: الثالثة الِجسمية النَّماذج بني شلدن ميَّز بعًضا، بعضها

الهضمي الِجهاز أحشاء بضخامة يَتميز وهو :Endomorphe األندومورف (١)
ل والرتهُّ امُلفِرطة منة بالسِّ يَتميَّز وبالتايل الَعَضيل، الَعْظمي الجهاز نُموِّ إىل بالِقياس

املاء. سطح عىل ِبسهولٍة يَطفو ولذلك َضعيف النَّوعي ووزنه الجسم، أجزاء واسِتدارة
الِوعائي، الَعَضيل الَعْظِمي للجهاز الَغَلبة تكون حيث :Mésomorpheامِليزومورف (٢)

النَّوعي. الَوزن وارتِفاع الَعَضليَّة والُقوَّة البة والصَّ باالكِتناز ويتميَّز
أجزائه، واسِتطالة الِجسم تقاطيع ة بدقَّ يتميَّز وهو :Ectomorphe اإلكتومورف (٣)
الَعَضيل. الَعْظمي والِجهاز الَحَشوي الِجهاز يف النُّمو وَضعف در الصَّ سطح وانِخفاض
اإلكتومورف يكون ذلك وعىل كبرية؛ الخارجيَّة ُسطوحه مساحة تكون حجمه إىل وبالنِّسبة
من البيولوجية الِوجهة من كأنَّه الخارج، من الواِردة للتأثريات َغريه من أكثر ُمعرًَّضا
تنعِكس الَعالقة هذه أنَّ غري امُلنطوي. الطِّراز من األندومورف أنَّ حني يف امُلنبِسط، الطِّراز

امِلزاجية. الدراسة من سيتبنيَّ كما يكولوجية السَّ الِوْجهة من

خمسة – (اثنان ٣ – ٥ – ٢ مثًال: أنه الكميَّة الِوجهة من ِجسميٍّا نُعرِّفنموذًجا فِعندما
والثاني الحالة، هذه يف ُمنخِفضة وهي األندومورفية َدرجة إىل يُشري األول فالرَّْقم ثالثة)، –
هذا ويُوَجد اإلكتومورفية. من طة ُمتوسِّ َدَرجٍة إىل والثالث امِليزومورفية، من عالية دَرجٍة إىل
غري ٣ – ٦ – ١ بالنموذج َشبيه وهو املؤلِّف، دَرَسها التي املجموعة من ٪٣ بنسبة النموذج
غريَ الَعَضل َمفتول كان وإن وجسمه اللِّني، إىل اليشء بعض تَميل الخارجية التقاطيع أنَّ

.٦ الرقم صاِحب من قوًَّة أقلُّ أنَّه
وذاِكًرا امُلتشاِبهة، النَّماذج بني ُمقارنًا بعني والسَّ تَّة السِّ النَّماذج شلدن وَصف وقد
امُلشوَّهة والنَّماذج الواِضحة النَّماذج بني ُمميًِّزا َغريها، من ُشيوًعا األكثر النَّماذج
٥؛ – ٤ – ٣ مثل: ١٢ وَمجموعها ُمتقاِربة الثالثة أرقاُمها تكون حيث Dysplastique
أربعون فيها بما صفحٍة مائة من أكثر الوْصف ويَستغِرق … إلخ ٤ – ٤ – ٤ ،٥ – ٣ – ٤

الفتوغرافية. َور للصُّ صفحًة

امِلزاجيَّة ات امُلتغريِّ عن بالكْشف ألمِزَجتهم تَبًعا الناس تصنيف فيَتناَول الثاني الكتاب أما
َشبيهة امُلتَّبعة والطريقة امِلزاجية. النماذج — منها كلٍّ شدَّة لدرجة تَبًعا تؤلِّف— التي األولية
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يَحتوي كشٍف بوضع شلدن فبدأ وصُفها، سبَق التي الِجسمية النماذج تَصنيف بطريقة
والتَّصنيف امُلقارنة طريق عن مات السِّ هذه ِدراسة وبعد الَخْلقيَّة، مات السِّ من ٥٦٠ عىل
عىل تجريبية دراسًة مات السِّ هذه ُدِرَست ثم ِسمة، خمسني إىل العَدد ض خفَّ والتكثيف
باإلضافة هذا سمة. لكلِّ درجات ٧ إىل م ُمقسَّ تقديٍر ُسلَّم بواِسطة طالبًا ٣٢ من مجموعة
وبعد تحليلية. سيكولوجية دراسًة أفراِدها لدراسة كاِملة سنٍة َة مدَّ املجموعة هذه تَتبُّع إىل
بينها، االرتِباط ُمعامالت املؤلِّف استخرج ِسمًة للخمسني امُلدَرجة التَّقديرات عىل الحصول
و−٠,٧٣. فر الصِّ بني والساِلبة و+٠,٨٥ الصفر بني ترتاَوح امُلوِحية االرتِباطات فكانت
ٍ ُمتغريِّ كلُّ يتميَّز أوَّليَّة ِمزاجيَّة ات ُمتغريِّ ثالثة عن الكْشف إىل اإلحصائية الدِّراسة وانتَهت
كلُّ تشمل مجموعاٍت ثالِث من ُمكوَّنًا األمِزجة ُسلَّم فيكون ِسمة، عرشين من بمجموعٍة
مجموعة. لكلِّ ِسماٍت عرش من ُمختَرص ُسلَّم بعد فيما ُوِضع وقد ِسمة، عرشين واحدٍة

شلدن لها َوضع فقد منها واحٍد كلِّ لدرجِة وفًقا امِلزاج ن تُكوِّ التي الثالثة ات امُلتغريِّ ا أمَّ
اآلتية: امُلصطلحات

الِجسمي امُلتغريِّ يُناِسب امِلزاجي امُلتغريِّ وهذا األحشاء، إىل ِنسبًة Viscérotonie (١)
باألندوموريف. امَلعروف

امليزوموريف. يُناِسب وهو الِجسم، إىل ِنسبًة Somatotonie (٢)
اإلكتوموريف. يُناِسب وهو الدِّماغ، إىل ِنسبًة Cérébrotonie (٣)

ما ح نُوضِّ أن يَِجب للِمزاج األوليَّة امُلكوِّنات هذه تُميِّز التي مات السِّ أهمَّ نذُكر أن وقبل
تتغريَّ ال كبري حدٍّ إىل ثاِبتة أساسية ِسماٍت عن يبَحث فهو امِلزاجية، مة بالسِّ شلدن يقِصده
الحضارية، التأثريات عن ُمستقلَّة كبري حدٍّ إىل وتظلُّ ضيِّقة، حدوٍد يف إالَّ الكميَّة َمظاِهرها

امُلكتَسبة. والتَّكيُّفات الُقدرات مات السِّ قائمة يف يُْدِخل أن يتجنَّب فهو
عنها اللُّغوي التعبري إنَّ إذ مات؛ السِّ من الثالث امَلجموعات ِذكر امُلفيد من وليس
فُمجرَّد ماِنعة، جاِمعٍة بطريقٍة مة السِّ تحديد عن عاِجز — تحديده وعَدم الخِتصاره —
لهذه التفصييل الَوْصف قراءة من بُدَّ وال االعِرتاضات، من الكثري يُثري عليها نَظرٍة إلقاء
َص ُخصِّ التي والتَّوضيحات الثالث الفصل ن تُكوِّ التي صفحًة بعني السَّ يف َوَرد كما مات السِّ

الخامس. الفصل لها
الَفْصل قرأنا لو ذََكرها التي مات بالسِّ شلدن يقِصُده بما ِعلًما سنزداد أنَّنا شكَّ وال
من لستٍَّة َعميقة لة ُمفصَّ لرتجمٍة ٢٦٩ صفحة إىل ١٠٣ صفحة من يَعِرضفيه الذي الراِبع
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الحالة ِدراسة ثم الطفولة، منذ وتاريَخهم العائلية ُظروَفهم ُمستقِصيًا الجاِمِعيِّني، الطَلبَة
الِوجهتنَي: من حالٍة كلَّ تُميِّز التي مات السِّ اسِتعراض وأخريًا اإلكلينيكية، الِوجهة من
باختالف ُمختلفة حالة ٢٠٠ شلدن يعِرض السادس الفصل ويف وامِلزاجية، الجسمية

بعني. والسَّ الستَِّة الِجسمية النَّماذج
الثالثة: امِلزاجية للُمكوِّنات ُمختَرص َوْصٌف ييل وفيما

يَميل الذي خص الشَّ يُميِّز امُلتطرِّفة ُصورتِه يف Viscérotonie الَحَشوي ن فامُلكوِّ
موضوع كان سواء ه َ الرشَّ الرئيسية ِصفاته ومن واملَرح. وامُلعاَرشة والرَّاحة االرتِخاء إىل
وتبدو الِغذائية، املواد وتخزين الِبناء عملية َدواِفعه عىل وتُسيِطر الُحب. أو الطَّعام ه َ الرشَّ
إرضاء الحياة يف األسايسَّ الهَدف أن يبدو كما األحشاء، َحول مركَّزة كأنها الشخصية

الَهْضمي. الِجهاز َمطاِلب
الَعضيل، النشاط ِبتغلُّب خص الشَّ يُميِّز Somatotonie الَعْظمي الَعَضيل ن واملكوِّ
إىل والنَّزعة يطرة والسَّ وامُلقاتَلة الرياضية امُلغاَمرات وحبِّ الِجسمية، الُقوَّة إثباِت إىل وامَليل
يف النَّشاط الحياة يف األسايسَّ الهَدف أنَّ ويبدو األلم. ل تحمُّ عىل والُقدَرة والُعدوان امُلناَفسة

لطان. السُّ سبيل
الظهور، وتَجنُّب والكفَّ وامَلنع ظ التَّحفُّ فيُفيد Cérebrotonie الدِّماغي ن امُلكوِّ ا أمَّ
تأثري تحت الِجلد ينكِمش كما االجتماعيَّة امَلجالس يف ينكِمش النَّزعة الدِّماغي فالشخص
حوله، يدور ملا االنتباه شديُد الحسِّ ُمرَهُف وهو َحَشوي، أو عقيلٍّ تعبرٍي كلَّ فيقَمع الربد،
الطِّراز من فهو اآلخرين، انتباَه يَسرتعي أن — باستمرار — يَتحاىش نفسه الوقت ويف
الحياة يف أهدافه ويُرتِّب الدِّماغيَّة. وامَلنع الكفِّ وظائف ُسلوكه عىل وتُسيطر امُلنطوي،

الَعَضيل. والنَّموذج الَحَشوي النَّموذَج عكِس عىل تَصاُعديٍّا ترتيبًا

هذا يف حَرْصنا وقد صفحة، ألِف يف جاء ما صَفحاٍت بضِع يف ص نُلخِّ أن امُلمكن من ليس
دراسة بأن إحساِسهم وإىل البحث، إجراء يف وأعوانه شلدن َمنهج إىل اإلشارة عىل الغَرض
فقد العديدة؛ امُلتَِّصلة الدََّرجات ذي ُسلَّم عىل امُلوزَّعني األفراد تنىس أالَّ عليها يِجُب النَّماذج
يُماِثلها ُمميِّزة أساسيَّة ِجسمية ُمكوِّنات ثالثة عىل تَجريبيَّة بطريقٍة الكْشف إىل َوَصلوا
والثانية. األوىل بني االرتِباط ُمعاِمالت وجدوا ثم مميزة، أساسيَّة ِمزاجية مكوِّنات ثالثة

االرتباط. بُمعاِمالت بَيان ييل وفيما
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املرفولوجية: امُلكوِّنات بني االرتِباطات (١)

اإلكتومورفية امليزومورفية

٠,٤١− ٠,٢٩− األندومورفية

٠,٦٣− امليزومورفية

امِلزاجية: امُلكوِّنات بني االرتِباطات (٢)

الدِّماغي ن امُلكوِّ الَعَضيل ن امُلكوِّ

٠,٣٧− ٠,٣٤− الَحَشوي ن امُلكوِّ

٠,٦٢− الَعَضيل املكون

امِلزاجية: وامُلكوِّنات املرفولوجية امُلكوِّنات بني االرتِباطات (٣)

اإلكتومورفية امليزومورفية األندومورفية

٠,٤١− ٠,٢٣− ٠,٧٩+ الَحَشوي ن امُلكوِّ

٠,٥٣− ٠,٨٢+ ٠,٢٩− الَعَضيل ن امُلكوِّ

٠,٨٣+ ٠,٥٨− ٠,٣٢− الدِّماغي ن امُلكوِّ

عن بعضها وُمستقلَّة وأساسيَّة أوَّليَّة امُلكوِّنات أنَّ والثاني األول الكشف من ويتَِّضح
املرفولوجي ن امُلكوِّ من كلٍّ بني ُمرتِفع االرتِباط ُمعاِمل أن الثالث الكْشف ومن بعض،
إذ اد؛ النُّقَّ بني الدَّهشة ابُط الرتَّ ُمعامل ارتِفاع أثار وقد امِلزاجي. ن امُلكوِّ من يُناِسبه وما
ا جدٍّ ُمنخِفض ارتِباٍط ُمعاِمل عن إالَّ تُْسِفر لم قبل من أُْجِريَت التي األبحاث ُمعَظم إن
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عالقة أي وجود عَدم هو السائد الرأَي إنَّ حتى امِلزاجي، والنموذج الِجسمي النَّموذج بني
عىل بحِثه يف اعتَمد إنَّه بَقوله ناِقديه اعِرتاض عىل شلدن ردَّ وقد والُخلُق. الِجسم بني ِعلمية
ُجزئية كانت قبل من ُعِمَلت التي األبحاث وإن الَعميقة، األصليَّة وامِلزاجية الِجسميَّة امُلكوِّنات
العميقة امِلزاج نواحي عن تكِشف أن عن عاِجَزة استُْخِدمت التي االختبارات وإن وسطحيَّة،
الجسمية مات السِّ عن الكشف يف التقديري لَّم السُّ طريقَة استخَدم أنه حني يف الثابتة،
فالَوْصف سنوات، استغَرَقت تَتَبُّعية ِدراسًة كانت الفرديَّة للحاالت دراسته وأن وامِلزاجية،
تَتبُّعية ِدراسٍة نتيجُة السادس الفصل يف ذُِكَرت التي حالة للمائتي شلدن لنا يُقدِّمه الذي
يُجاِريَه أن يُمكن ال شلدن اكتَسبها التي الواِسعة الِخربة أن شكَّ وال سنوات. خمَس استمرَّت

اث. البُحَّ من غريه أحد فيها
امِلزاجية مات السِّ باختياره يختصُّ فيما شلدن إىل ه يُوجَّ ِجديٍّا اعرتاًضا هناك أنَّ غري
يبدو عدٌد وهذا طالبًا، ٣٣ من ُمكوَّنة الغَرض لهذا استخَدَمها التي فاملجموعة األساسية؛
الفئة من كان السُّ َمجموع تُمثِّل ال الَعيِّنة هذه كانت إذا ًة خاصَّ اإلحصائيني، نَظر يف صغريًا
الطريقة ات التَّغريُّ عن الكْشف يف يَستخِدم لم شلدن أنَّ عن فضًال هذا صادًقا، تمثيًال نفِسها
نفسه. للغَرض قبل من Burt برت استخَدَمها والتي الَعوامل بتحليل امَلعروفة اإلحصائية
أبحاث إعادة من بُدَّ ال الِخالف ولَِحْسم يكون. ال وقد صائبًا االعِرتاض هذا يكون قد
أن نودُّ أنَّنا غري اد. النُّقَّ إليها أشار التي والخطأ النَّقص نَواحي ُمراعاة َمع جديد من شلدن
الظواهر بأنَّ الَقول الخطأ فمن سلبيٍّا، أو ُموَجبًا كان سواء العَددي التَّحيُّز عن شيئًا نقول
الظواهر هذه لُبَّ يَقتُل العدد وأنَّ العدِديَّة، للُمعاَلَجة تخَضع ال واالجتماعية يكولوجية السَّ
الِعبادة من رضٍب إىل الرِّيايض بامَلنَهج ك التمسُّ ل يتحوَّ أالَّ يِجب ولكن جوَهَرها، ويُغِفل
التحليلية اإلحصائية والطُّرق الريايض فامَلنهج ريايض، أسلوٍب يف يُصاغ ال ما كلِّ برفِض
ِتها ِصحَّ حيث من البَيانات ِقيمة إىل شيئًا األداة تُضيف أن يُمِكن وال أداة، ِسوى ليست
يُْحِكم الذي العْقل إىل يرِجع فالَفْضل ابتِكارية ِقيمٌة الرِّياضية لألداة كان وإذا َخطِئها. أو
وتَصنيفها. البيانات واخِتيار الِعلميِّ الَفْرض ِصياغة أحَكَم قد يكون أن بعد اسِتخداَمها
وحده هو «التِّكرار» أنَّ تَعتِرب التي ية الحسِّ التجريبية النظرية رأي يخَدعنا أالَّ ويَِجب
السِتخالص ق وتَعمُّ بإحكاٍم تَجري واحدة ُمالحظٌة تكفي فقد القانون؛ ة ِصحَّ يضَمن الذي
إىل وُجزئية سطحيَّة بطريقٍة تَجري امُلالَحظات من مئاٌت تؤدِّي ال قد حني يف عام، قانوٍن

صحيح. ِعلميٍّ قانوٍن
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بِدراسة جديرة نقص— من يَشوبُها مما الرغم عىل — شلدن أبحاث أنَّ نَعتِقد ِزلنا وال
تاريخه يَمتِزج الذي املوضوع هذا عىل جديًدا ُضوءًا ألقى — شكٍّ بدون — ألنه ني؛ امُلختصِّ

الطبيعيِّني. اليونان وَفالِسفة أبيقراط منذ اإلنساني الِفكر تاريخ مع
يف مكانتها احتلَّت وقد وتُنَاَقش، تُذَْكر تزال ال شلدن أبحاث أن نذُكر أن بنا وجدير
بل ، الِجِبيلِّ النفس علم أنصار من وغريهما وكرتشمر يونج أبحاث مع املدرسية الُكتب
عىل منها نذكر الِجسم. ِبنية دراسة تقتيض التي األبحاث يف تُْستَخدم النظرية هذه تزال ال
وهذا شلدن، إليه وصل ما يؤيِّد الذي C. Seltzer سلتزر كارل الدكتور بحث املثال سبيل
الخامس (الفصل األحداث1 ُجناح عن جلوك وإليانور جلوك شلدن كتاب يف منشور البحث

ص٣٠٧–٣٥٠). ح، وامُللحق ص١٨٣–١٩٧ عرش،
ولكن التحيُّز، من نفسه هو يَخلو أن يِجب شلدن تَحيُّز إىل الناقد هه يوجِّ الذي فالنقد
كتابه: يف Eysenk أيزنك مثًال فنرى التهكُّم، من رضٍب إىل بعضهم لدى الشكُّ ر يتطوَّ قد
وبجهِلهم الِحسابية ُقدرتِهم بَضعف وأعوانه شلدن يَتَّهم للشخصية»، العلمية «الدراسة
أن نَودُّ ما وكلُّ معروف. اآلخرين أبحاث إزاء ت امُلتزمِّ أيزنك وموِقف … اإلحصاء أصول
العلمية الرُّوح يُجايف الريايض الِعلم َقلعة داخل نه بتحصُّ يفخر الذي أيزنك أنَّ نقوله
تَهكٍُّم بعبارة الدقيقة األبحاث يف عرشسنوات استغَرَق مجهوٍد يقيضعىل عندما الصحيحة
نفسه شلدن أن لوَجد نزيهٍة هادئة بُروٍح الِكتابنَي قراءة مئونة نفسه كلَّف ولو واستهتار،
باستمرار شاعًرا كان إنه فيقول: ة، والدقَّ املوضوعية من بعُد أبحاثه ينُقص بما يعِرتف
يدري، ال حيث من التحيُّز من عليه يؤثِّر قد ما عىل للتغلُّب جهده وسع وعمل التحيُّز، بخَطر
رضورة ويف الحقيقيني، العلماء يُميِّز الذي التواُضع يف بليًغا درًسا يُعطينا القول وبهذا
«أنواع كتاب: من الثامن الفصل بقراءة نُويص فإننا امُلناسبة وبهذه الذاتي، والنقد ظ التيقُّ

ا. حقٍّ قيِّمة منهجية فوائد الفصل هذا ففي النظريَّة، االعتبارات بعض يف امِلزاج»

الدكتور شخصيَّة يف فسنلتَِمُسه الِكتابني هذين لِقيمة خارجيٍّ دليٍل عن نبحث أن أردنا وإذا
أمربدان الدكتور عرفُت فقد ُمقدِّمتها؛ وبكتابة الفرنسية بالرتجمة قام الذي العلمية أمربدان
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النفس علم يف السنوي الكتاب

املَريضيف النفس علم أستاذ دوماس جورج للدكتور ُمساعًدا كان عندما ١٩٣١م عام منذ
ُمحارضاته يف أمربدان الدكتور وكان النفس، علم يف الُكربى امَلوسوعة وصاحب الرسبون،
ُمبتَرس، غثٌّ هو ما كلِّ واستبعاد الثَّمني تمييز عىل الحريص الناقد ق امُلدقِّ العاِلم مثال
ق التعمُّ مع البحث آفاق بتوسيع له تسمح والطبِّيَّة والسيكولوجية الفلسفية ثقافته وكانت
هذه يل تجلَّت وقد دقيق، إكلينيكي حسٍّ من به يَمتاز كان عما فضًال وهذا والتمحيص.
بمستشفى امُللَحقة السيكولوجية الطبيَّة العيادة يف معه اشرتاكي أثناء شخصيَّته يف الناحية
ويقوم بروكسل، بجامعة النفس علم أستاذ اآلن وهو باريس، يف العقليَّة لألمراض بيسرت

الكنغو. قبائل بعض عىل وسيكولوجية إنرتوبولوجية بأبحاٍث
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