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 متهيــــد
 
وبدايػػ  لف ػػـ مواػػو  ل  ذا الفصػػؿ البػػلب الر يلػػ  الػػذي مػػف لبللػػا دػػدلؿ ل ػػذ  الدرالػػ   يمثػػؿ  ػػ   

 وواع ل ف  اإلطلر الصحيح . وتحديد إشكلل ل  
 ف ذا الفصؿ يعرض مشكم  الدرال   وأ ميت ل بلإلالف  إلى ال دؼ المرجو مد ل .   
 
 تعريف وصياغة المشكمة تحديد و . أوال

 
 دػػلؾ العديػػد مػػف البحػػوث فػػ  المجػػلالت اللولػػيولوجي  الملتمفػػ   ولكػػف لػػـ يكػػف متػػوافر بللدلػػب     

اغفموا درال   ذ  التدظيملت أو حتػى  ف وااحل أف العمملء اللوليولوجيوفلمتدظيملت العلكري  وكل
 التعػػػرض ل ػػػل فػػػ  كػػػؿ الج ػػػود العمميػػػ  التػػػ  بػػػذلو ل  ول ػػػذا لػػػـ تػػػتمكف البحػػػوث اللولػػػيولوجي   ػػػف

 التدظيملت العلكري  مف تحقيؽ تقدـ يوازي مل حققتا ف  ميلديف ألرى.
 وأياػػل ويعػود ذلػؾ إلػى ألػػبلب متعػددة مد ػل اللػػري  التلمػ  التػ  تتميػز ب ػػل التدظيمػلت العلػكري     

المتعمق  بللػتلداـ القػوة والعدػؼ يريدوف أف يكودوا بعيديف  ف الملل ؿ  كوف العمملء اللوليولوجيوف
لدب اال تبلرات الشلصي  واألكلديمي  الت  تعيؽ تطور  ذ  البحػوث  ودظػرة األكػلديمييف  ذا إلى ج

  مى أد ل للرج   ف محور اال تململت اللوليولوجي .
 

ومػػف الجػػدير بللػػذكر أف القػػوات الملػػمح  تقػػؼ  ػػلدة مػػف الدرالػػلت اللولػػيولوجي  مو فػػل مشػػوبل    
لبحوث غير العلػكري   مػى درجػ  الػتفلدت ل مد ػل ومػف بللحذر والدقد  وتتو ؼ موافقت ل  مى إجراء ا

المعموملت والدتل ج الت  تتوصؿ إلي ل  ول ذا فإد ل تول  ا تململ متزايدا بػللبحوث اللولػيولوجي  فػ  
 القوات الملمح .

و ػػػػذا مػػػػل دفعدػػػػل لمقيػػػػلـ ب ػػػػذ  الدرالػػػػ  وا تحػػػػلـ الميػػػػداف العلػػػػكري  وتقػػػػديـ صػػػػورة شػػػػلمم   ػػػػف بدل ػػػػا 
ت الشبلب دحو   فدرالػ  مواػوع التدظػيـ العلػكري كدلػؽ فػ   بل ت ػل بللبدػلء ل لولصوصيتا واتج

االجتمػل   يعتبػر مػف المواػو لت ال لمػ  التػ  دػػلدى ب ػل الجدػراؿ الفردلػ   جػلف بيريػا  فػ  كتلبػػا 
وألػػذ ا تملمػػل كبيػػرا  1986 الػػذكلء والقػػيـ المعدويػػ  فػػ  الحػػرب  والػػذي تػػرجـ الػػى الم ػػ  العربيػػ   ػػلـ 

  مملء االجتملع فف   وؿ لا " ال بد  مى العلكرييف اال تملـ بللدراللت االجتمل ي  مف  بؿ 
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المتلصصػ  فػػ  ملطػط التعمػػيـ العلػكري   فلال تمػػلـ ب ػػذ  المػواد الجديػػدة تعطػ  القػػلدة العلػػكرييف 
ف مل كلمبل  ف  بل ػ  المؤللػ  العلػكري  بللبدػلء االجتمػل   وشػروط العمػؿ الليللػ  الػذي  مػي ـ 

  فبل بد مػف الػتكملؿ ألػموب البحػث فػ  التعمػيـ العلػكري لموصػوؿ الػى المعمومػلت المفيػدة  طل تا
  فتكػػػػػرار دفػػػػػس العمػػػػػـو فػػػػػ  المجػػػػػلؿ العلػػػػكري دوف تجديػػػػػد بعمػػػػػـو ملػػػػػتحدث  لمعرفػػػػػ  الوا ػػػػػ   مميػػػػل

 1االجتمل   يؤدي ذلؾ الى كلؿ فكري ف  الحيلة العلكري ."
ال مػػوض واللػػري  التػػ  يتميػػز ب ػػل كلدػػت الػػداف  األوؿ فمشػػكم   مػػ  الدرالػػلت فػػ  الميػػداف العلػػكري و 

 لمقيلـ ب ذ  الدرال  .  
وكمل يعػود اال تمػلـ بدرالػ  التكػويف العلػكري   إلػى الدرالػ  التػ   مدػل ب ػل حػوؿ المػردود التربػوي   

لممدارس الثلدوي    والت  توصمت إلي ل مف لبلؿ جم  البيلدلت والمعموملت البلزم  بمل تحتويا مػف 
لممػدارس والممفػت لبلدتبػل  أف كػؿ إجلبػلت  -لػمب  –ببلت إلػى أف التلػرب المدرلػ  أ ػـ مػردود مقل

مػػف  ػػـ ذوي التحصػػيؿ الاػػعيؼ أد ػػـ لػػيكوف مصػػير ـ مثػػؿ لػػلبقي ـ و ػػو التجديػػد   ولقػػد كػػلف  ػػذا 
 المصطمح متداوال بكثرة ف  أوللط الشبلب لواء دالؿ المؤلللت التربوي  أو للرج ل .

الػذي  "طلدػل دافعػل  ويػل لبحػث  ػذ  الظػل رة وذلػؾ مػف مدطمػؽ "المػدلؿ الوالػ  الدطػلؽو ذا مل أ    
ي ػػػتـ بدرالػػػ  وتفلػػػير ادشػػػ لالت الشػػػبلب فػػػ  اػػػوء البدػػػلء االجتمػػػل    فيػػػذ ب الوظيفيػػػوف إلػػػى أف 

 مشلكؿ الشبلب تظ ر  ددمل يصلب البدلء االجتمل   لممجتم  بحلل  مف التفكؾ واالاطراب.
 

كري كبدػػػلء أو كتدظػػػيـ اجتمػػػل   لػػػا أدوارا اجتمل يػػػ  وظيفيػػػ  متعػػػددة فػػػ  إطػػػلر والتكػػػويف العلػػػ   
التدلػػػػػيؽ والتعػػػػػلوف بػػػػػيف الدظػػػػػلـ العلػػػػػكري التعميمػػػػػ   والػػػػػدظـ والمؤللػػػػػلت االجتمل يػػػػػ  األلػػػػػرى. 
فػػللوظيفيوف أمثػػلؿ دوركػػليـ وكودػػت وبلرلػػودز و ميرتػػوف يدظػػروف إلػػى المجتمػػ  العلػػكري ب دػػا دظػػلـ 

 لوف والقيـ المشترك  بيف  دلصر  .ثلبت يعتمد  مى التع
ورغػـ أف  طػػلع التعمػػيـ والتكػويف يتػػ ثر بػػ كبر حصػػ  مػف الميزاديػػ  العلمػػ  لمدولػ   و ػػ  فػػ  تزايػػد     

 ملتمر كؿ بعض لدوات فلف الدظلـ التعميم  ملزاؿ  لجزا  ف تمبي  حلجلت العللـ العرب .
 
    

                                                 
1

 .95ؿ-2010-االعىٕذسيح  -ِؤعغح ؽثاب اٌزاِعح  -ػهى االجتًبع انؼضكشي -أؽشف عٍيّاْ غثشياي 
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لػػػى ظ ػػػور مػػػردود لػػػمب    والمتمثػػػؿ فػػػ  وفشػػػؿ المدظومػػػ  التربويػػػ  فػػػ  تحقيػػػؽ أ ػػػداف ل   أدى إ   

التلػػرب المدرلػػ    الػػذي يمثػػؿ مشػػكم  مػػف أ ػػـ المشػػكبلت التػػ  تواجػػا الج ػػلت التربويػػ    ويمثػػؿ 
كبيػػػر لػػػدى ملتمػػػؼ المػػػربيف والملػػػؤوليف   فاػػػبل  ػػػف الطمبػػػ  واألوليػػػلء   وذلػػػؾ دظػػػرا مصػػػدر  مػػػؽ 

 ؿ جودة التربي  والتعميـ .الدعكلللتا اللمبي   مى اال تصلد أو المردود التربوي وملتقب
ف  تجلدس المجتم    فيمل يقـو با مف دقؿ  وظيف   لم  دوركايمفممدظلـ التعميم  كمل يرا  " 

  فإذا وجد بيف أ الء المجتم  التجلدس فبإمكلدا البقلء  معليير و يـ المجتم  مف جيؿ إلى آلر
إدراؾ ذاتا االجتمل ي  وتدظيم ل  وااللتمرار   فللدظلـ التعميم  يعمؿ  مى ملل دة الشبلب  مى

  1. لتفلدي الصراع م  حلجلتا الشلصي  "

 

فيرى أف  دلؾ ارتبلط وثيؽ بيف الدظلـ التعميم  والبدلء الوظيف  لممجتم   تالكوت بارسونز" أمل 
مف حيث التربي  ف  التلداـ آليلت التدش   لت ي   الطبلب ألدوار ـ ومراكز ـ االجتمل ي  حلب 

 .العقمي    ومميزات ـ الشلصي   درات ـ 
المدرل  مل    إال تدظيـ ال دؼ مدا اكتشلؼ الفروؽ وتوجي  ل وتصديف ل كؿ حلب حللتا  و   

 2االجتمل ي  ب رض تحقيؽ التوازف ف  المجتم  ".
الف الفروؽ موجودة أصبل فمل   الفروؽ بيف الجدودفللمؤلل  العلكري  ال توجد القدرات وال تلمؽ 

ا االجتمل ي  دظيـ ال دؼ مدا اكتشلؼ  ذ  الفروؽ وتوجي  ل وتصديف ل كؿ حلب حللت   إال ت
 .ب رض تحقيؽ التوازف

 
ى تحقيؽ األمف بل تبلر أف مؤلللت الجيش تعمؿ  م  لذلؾ ألد المدلؿ الوظيف  لمدرال  و    

 جتمل ي .كمل أد ل ت دؼ إلى ملل دة الشبلب  مى االددملج ف  الحيلة اال  وااللتقرار لمببلد
 
و مػػى العمػػـو دجػػد أف المدظػػور الػػوظيف   ػػللج ظػػل رة التلػػرب مػػف مدظػػور يػػد ض  مػػى ملػػمم  " 

مؤدا ػػػل أف المجتمػػػ  يمثػػػؿ وحػػػدة وظيفيػػػ  تتػػػرابط في ػػػل أدلػػػل ا فتػػػؤدي وظل ف ػػػل الدو يػػػ  فػػػ  اتلػػػلؽ 
  1"ف  تحقيؽ ذلؾ وك دا مجرد معوؽ مؤ ت يؤثر  مى كفلءة الكؿ اإللفلؽوادلجلـ   بحيث يبدو 
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 .130ؿ  – 2003 –االعىٕذسيح –داس اٌّعشفح اٌزاِعيح  –بع انتشثيخ ــــــخ في ػهى اجتًــــيقذي –صّذي عٍي أصّذ  
2

 .45ؿ  -2002 –االعىٕذسيح  –اٌّىتة اٌزاِعي اٌضذيج  – بع انتشثيخـــــػهى اجتً –عثذ هللا تٓ عايط عاٌُ اٌخثيتي  
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 تعػلد  مػف ظػل رة التلػرب المدرلػ   والمدظوم  التربوي  الجزا ري  كلل ر مدظوملت العللـ العرب    

إلػػػى تػػػرؾ مقل ػػػد الدرالػػػ    ف ػػػ  كثيػػػرة ومتدو ػػػ  وال ي مدػػػل األلػػػبلب والػػػدواف  التػػػ  أدت بللمتلػػػرب 
للػػ    مػػل ي مدػػل  ػػو مصػػير  ػػذا الشػػلب المتلػػرب فػػ   ػػللـ ممػػ ء بللبطوتلتمػػؼ مػػف شػػلص  لػػر

والفقر    للـ ال يلتطي  مواج تا حتػى مػف  ػـ حػلمموف لمشػ لدات الجلمعيػ     ػللـ غػبلء المعيشػ  
 .إلى جلدب البطلل  والظروؼ اال تصلدي  الصعب  ؟

ورغـ ذلؾ ال يمكددل غض الدظر  مػى الج ػود التػ  تبػذل ل الدولػ  الجزا ريػ   فػ  لػبيؿ اال تمػلـ     
فػػػ  شػػػتى المجػػػلالت   وبللتػػػلل  فقػػػد أدشػػػ ت العديػػػد مػػػف مؤللػػػلت  بتربيػػػ  وتدميػػػ  موارد ػػػل البشػػػري 

مد ػػػل بػػػ ف  إيملدػػػل  وذلػػػؾ أو الت  يػػػؿ الم دػػػ  والػػػوظيف  الم دػػػ  أو المعرفػػػ  أو العلػػػكري   التكػػػويف
جودة ادتلجيػ  أي تدظػيـ مػرتبط بملػتوى تكػويف وتػدريب موارد ػل البشػري    وتوجي  ػل توجي ػل مبل مػل 

مكلديلت ػػللقػػدرات ل  التدميػػ   إلػػتراتيجي يػػث أصػػبحت كللػػتثملر ملػػتقبم  لممػػوارد البشػػري  اػػمف   ح وا 
 العلم  لمدول  .

الشبلب المتلػرب فػ  الحيػلة الم ديػ  اال تصػلدي   إلدملجوتمثؿ مؤلللت التكويف المجلؿ األمثؿ    
ب المفاػم  التػ   ػد تعطػ  الشػبل اإلدارةكمػل يمثػؿ  - ذا الشلب الذي يمثؿ أمػؿ األمػ  وملػتقبم ل –

فرصػػػ  لمػػػدلوؿ فػػػ  الحيػػػلة العمميػػػ  مػػػ  محلولػػػ  العمػػػؿ  مػػػى كلػػػب ـ  يمػػػل جديػػػدة ومحلولػػػ  ت ييػػػر 
دوركػليـ حيػث أف المؤللػلت التربويػ  تعمػؿ اتجل لت ـ دحو الحيلة بشكؿ أفاؿ " و ذا مل أكد  ميػا 

لػػبلؿ  مػى الػػتدملج الفػػرد لمقػػيـ واألفكػلر والمعتقػػدات والمعػػليير االجتمل يػػ  األلللػي  لمجتمعػػا مػػف 
 2.التدش     فوجود  يـ وأفكلر مشترك  بيف الشبلب تعمؿ  مى تحقيؽ الدظلـ "

 
المػػػوارد البشػػػري  المؤ مػػػ   إ ػػػداد مػػػى أف مؤللػػػلت التكػػػويف تعمػػػؿ  مػػػى  بارسوووونز" ولقػػػد ا تبػػػر    

بدور ل المتو   ف  المجتم    ف   تعمؿ  مى اكتشػلؼ  ػدرات الشػبلب مبكػرا اجتمل يل وم ديل لمقيلـ 
3 مؿ  مى توجي  ل   وتدمي  دوافع ـ لمعمؿ واإلجلدة ف  األداء".والع

 

 

                                                                                                                                                                  
1

 -تيةشٚخ –ِشوض دساعاخ اٌٛصذج اٌعشتيةح  -61اٌعذد  –عٍغٍح أغشٚصاخ اٌذوتٛساٖ  – االجتًبػيخ في انًذٌ انحضشيخانغجبة ويغكالته  –عٍي تـــٛعٕالح   

 .29ؿ -2007
2

 .127ؿ  –ٔفظ اٌّشرع اٌغاتك  –صّذي عٍي أصّذ   
3

 .134ؿ  -ٔفظ اٌّشرع –صّذي عٍي أصّذ   
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المجػػوء إلػػى التجديػػد التطػػو   فػػ  لػػوى ومػػف  ػػذا المدطمػػؽ فػػإف الشػػبلب المتلػػرب لػػـ يجػػد حػػبل    
القوات الملمح    التكػويف العلػكري  ويمكػف القػوؿ بػ ف ردود فعػؿ الشػبلب دحػو  تعػود إلػى طفػولت ـ 

لػى ذكريػلت ـ ا والرمػوز والقصػص المدقولػ   د ػل   كػؿ  ػذ  األمػور تػؤدي لمرتبطػ  بػللحرب المبكرة وا 
ذا تعراػػت األمػػ  إلػػى أف يدمػػو الطفػػؿ و ػػو يػػرى أف الحػػرب  مميػػ  ال بػػد مد ػػل فػػ  حيػػلة األمػػ     وا 

ألزمػػػػ  حػػػػرب   فػػػػإف الفػػػػرد لػػػػيكوف ملػػػػتعدا لمتصػػػػرؼ كجدػػػػدي أو مػػػػدد    وحيدمػػػػل يمتحػػػػؽ بػػػػللقوات 
لػػتعداد اللػػلبؽ  مػػى ادجػػلز الػػدور الػػذي لػػيمعبا   ف ػػو  ػػد تعمػػـ أف  ػػذا االالملػػمح   ػػد ال يلػػل د  

يقػػدر األبطػػلؿ العلػػكرييف الػػذيف ارتبطػػت شػػ رت ـ بلأل مػػلؿ الحربيػػ    ولكدػػا تعمػػـ فػػ  دفػػس الو ػػت 
 ػػد يعػػيش فػػ  اللػػوؼ مػػف  ػػذا الدلػػؽ الػػذي درب  ػػؤالء األبطػػلؿ  مػػى القتػػؿ والتػػدمير   ومػػف  دػػل 

    بلللوؼ و دـ الثق  بللدلؽ العلكري .تدل ض وجداد  ترتبط فيا الشجل
وتدتقؿ  ذ  اللبرات والمشل ر مف جدود القوات الملمح  إلى مف  ـ للرج ل مف الشبلب  وياػلؼ 

يػ  ح  والػدور الػذي أدتػا وتؤديػا للدمتػا ومكلدتػا االجتمل إلى  ذا مو ؼ المجتم  مف القػوات الملػم
   1. القوات الملمح  التكويف العلكري  جل  وتؤثر كؿ  ذ  العوامؿ  مى تكويف الرأي العلـ ت

لبلفػل لمعديػد مػف  إلزاميػ وف  معظـ دوؿ العللـ األوؿ تكوف اللدم  العلكري " تطو ي  " وليلت    
دوؿ العللـ الثللث   أي أف االلتحلؽ بللمؤللػ  العلػكري   ػرار يتلػذ  الشػلب الحػر   ويتبػ  ذلػؾ أف 

 يرتزؽ مد ل .تكوف الم د  العلكري     م دتا الت  
يعتبػػػر أف فشػػػؿ الجدػػػدي لػػػواء  مػػػى ملػػػتوى التػػػدريب أدػػػا فػػػ  دوؿ العػػػللـ األوؿ  ميمغووورامويػػػذكر    

العلػػكري أو  مػػى ملػػتوى التكيػػؼ لمحيػػلة العلػػكري  يػػؤدي إلػػى للػػل ر ملديػػ  فلدحػػ  تتكبػػد ل الدولػػ  
حػد الصػرام  حتػى فإف االلتيلر الم د  ل ؤالء الجدود المتطػو يف يجػب أف يكػوف د يقػل إلػى  ولذلؾ 

2تكوف معدالت الفشؿ ف  الحد األددى .
 

 
بدرالػػػ  ا ثػػػلر االجتمل يػػػ  الدلتجػػػ   ػػػف التحػػػوؿ مػػػف دظػػػلـ  فمقػػػد ا ػػػتـ البػػػلحثوف االجتمػػػل يوف     

التجديد اإللزام  إلى التجديد التطو   الليمل بعد أف اتج ت الواليلت المتحدة األمريكي  ودوؿ أوربػل 
القػوات العلػكري  تلفياػل  طبيقا   وارتبط تطبيؽ  ذا الدظػلـ بتلفػيض حجػـال ربي  الصدل ي  إلى ت

  كمػل أدلمتػا بريطلديػل  20و د لج ت الواليلت إلى تطبيؽ  ذا الدظلـ ف  اللبعيدلت مف القرف كبيرا 
 وزير  " هيمموت شميت"  وكثر  ذا الدقلش ف   ولددا حوؿ تطبيقا   كمل داف   1960ف   لـ 
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 (.195-194ؿ ؿ ) -2007 –األسدْ  –ع داس أعاِح ٌٍٕؾش ٚاٌتٛصي -ػهى االجتًبع انؼضكشي -فؤاد اآلغا 
2

 .275ؿ  -2006–اٌما٘شج  –داس غشية ٌٍطثاعح ٚإٌؾش ٚاٌتٛصيع  – ػهى انُفش انحشثي –ِضّذ ؽضاتٗ ستيع  
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ألملديػل ال ربيػ   دػا   وكػلف  دػلؾ جػدؿ كبيػر فػ  كػؿ مػف بريطلديػل وفردلػل حػوؿ  الدفلع األلػبؽ فػ 

1أ مي  ف  األمف الدالم  وف  العبل لت الدولي  .
 

 
 وتشػػير االتجل ػػلت التػػ  أمكػػف الو ػػوؼ  مي ػػل فػػ  دوؿ المعلػػكر الشػػر   إلػػى أف  دػػلؾ معلراػػ    

 لزام  .ف  بولددا لدظلـ التجديد اال
اليػػلت المتحػػػدة فػػ  جدػػوب شػػػرؽ آلػػيل وفػػ  فيتدػػلـ إلػػػى ظ ػػور اتجل ػػلت بػػػيف و ػػد أدى تػػدلؿ الو    

الشػػبلب   تعػػلرض اللدمػػ  اإللزاميػػ  التػػ  يػػرى في ػػل الشػػبلب حػػدا مػػف حريتػػا الشلصػػي  وتعطػػيبل لػػا 
 ػػف التقػػدـ فػػ  لػػيل ا الم دػػ    كمػػل أدػػا حػػدث الػػتيلء بػػيف شػػبلب ألملديػػل بلػػبب اللدمػػ  اإللزاميػػ   

ذا المواػػػوع إلػػػى أدػػا يمكػػػف حػػػؿ ملتمػػػؼ المشػػػلكؿ االجتمل يػػػ  والدفلػػػي  وادت ػػت الدقلشػػػلت حػػػوؿ  ػػػ
 المترتب   مي  بتطبيؽ دظلـ التجديد التطو   .

العلمػػػ    ويمكػػػف إجملل ػػػل فػػػ   و ػػػد أحػػػدث التجديػػػد التطػػػو   ردود فعػػػؿ ملتمفػػػ  بػػػيف اللبػػػراء و   
 اتجل يف ألللييف أحد مل مؤيد وا لر معلرض .

ديػد التطػو   أف التجديػد اإللزامػ  يتلػبب فػ  اػيلع ا تمػلدات ملليػ  مػف فيرى المؤيدوف لدظلـ التج
 المفروض أف تلصص لتجديد وتدريب أفراد جدد مف الل ؿ إ داد ـ لمتحرؾ ف  أي و ت .

أمػػل المعلراػػوف لمتجديػػد التطػػو   فيػػروف أددػػل ال دحقػػؽ التمثيػػؿ الكلمػػؿ لمف ػػلت االجتمل يػػ  الملتمفػػ  
2تجديد اإللزام .ف  المجتم  مثممل يحققا ال

 

 
لػػلص مػػف طػػرؼ الدولػػ  الجزا ريػػ    و دػػل تلػػتو فدل كممػػ   بل تمػػلـولقػػد حظػػ  التكػػويف العلػػكري    

فػ  مجػلؿ التكػويف العلػكري وتثمػيف المػوارد البشػري  " يمػثبلف ر يس الجم وري  " أف تكثيؼ الج ود 
صػرد  الجػلري فػ   واتدػل الع ف  حقيق  األمر شروطل اروري  ومتطمبػلت لدجػلح ملػلر االحترافيػ  و

الملػمح    و ػػ  المتطمبػلت التػػ  الػػتد ت لػبلؿ اللػػدوات األليػرة حشػػد ولػػل ؿ كبيػرة ب ػػدؼ تعزيػػز 
 وتد يـ ج لز التكويف دالؿ الجيش الوطد  الشعب  .

ول ػػذا فػػإف البلحثػػ  رأت أف أفاػػؿ معللجػػ  تحميميػػ  لمتدظػػيـ العلػػكري الػػذي  ػػو مواػػوع الدرالػػ     
  دة ومحددة لعدد مف األفراديتكوف مف أدشط  متعد اجتمل  كدلؽ  "تحميم ل إيل إدمل بتـ مف لبلؿ 
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 .31ؿ  –ٔفظ اٌّشرع  -ِضّذ ؽضاتٗ ستيع 
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 .32ؿ  -ِشرع عثك روشٖ -فؤاد اآلغا  
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فللتدظيمػػػلت العلػػػكري  مػػػل  ػػػ  إال أدلػػػلؽ اجتمل يػػػ  أو دػػػوع مد ػػػل الحتوا  ػػػل  مػػػى مػػػل يعػػػرؼ ب بديػػػ  

 1 الصيلد    واألبدي  االجتمل ي    والقوا د الرلمي  المحددة والدلؽ القيم  المد ـ لبدلء اللمط " .
مػػف  التػػراع" الرلػػم  التلمػػ    ومف ػػـو "اللػػريتميػػز بلللػػري  القػػوي الػػذي ذا التدظػػيـ البيرو راطػػ   ػػ

الترا ػػػلت البيرو راطيػػػ    ولػػػيس  دػػػلؾ مػػػف شػػػ ء تػػػداف   دػػػا البيرو راطيػػػ  مثػػػؿ دفل  ػػػل  ػػػف  ػػػذا 
   فلللري  وليم  لمقوة .االتجل  

  دتجدػػػػب تملمػػػػل مدل شػػػػ  ألػػػػلليب ل إلػػػػى أف البيرو راطيػػػػ   ػػػػ  التدظيمػػػػلت التػػػػ ايتزيووووون  ويشػػػػير   
  وتحػػلفظ  مػػى لػػري  معموملت ػػل التكدولوجيػػ   مػػى صػػفحلت الجرا ػػد   ف ػػ  ال تكشػػؼ  ػػف ألػػرار ل 

    2إلى التدظيملت المدلفل  أو الجمل لت األجدبي  ذات الميوؿ العدا ي  . بالللص  لشي  أف تتلر 
مػلت العلػكري  وذلػؾ لمػل تتميػز بػا مػف و ذا مل يفلر  مػ  الدرالػلت اللػلبق  حػوؿ مواػوع التدظي   

 تدعدـ ف   ذا المجلؿ بللتحديد . حذر الشديد   ممل جعؿ الدراللت تكلدطلب  اللري  وال

 
كلدت اتجل لت ـ حوؿ العلمؿ العلػكري  ت الدظري  أف العمملء االجتمل يوفويواح تتب  التحميبل   

علػػكري  ػػو العػػل ؽ األلللػػ  لمتقػػدـ   أمػػل كػػلف يػػرى أف التدظػػيـ ال "سوويمو "  فػػإف تمثػػؿ مو فػػل لػػمبيل
 فقد كلف يؤيد إحبلؿ التدلفس الصدل   محؿ الصراع العديؼ. "هربرت سبنسر "

فقػػػد تصػػػور لبدلػػػر  التطػػػور فػػػ  دمػػػوذجيف الدمػػػوذج العلػػػكري   والدمػػػوذج الصػػػدل   ويتكلمػػػؿ    
 لقل ػػػد الليللػػػ  االدمػػػوذج العلػػػكري  ػػػف طريػػػؽ الػػػتلداـ القػػػوة والق ػػػر  ويكػػػوف القل ػػػد العلػػػكري  ػػػو 

ويعتبػػػر الدشػػػلط الصػػػدل   فر ػػػ  بللدلػػػب  لممرحمػػػ  الحربيػػػ ...ويرى أف الحكومػػػ  أدشػػػ ت دظػػػرا ألف 
 3المجتم  ال يلتطي  أف يؤدي وظل فا بدود ل ...

بػػللمجتم  أكثػػر مػػف ا تمػػلم ـ بػػللظوا ر  ر  ػػذ  ا تمػػلـ العممػػلء االجتمػػل يوفوتعكػػس وج ػػلت الدظػػ
كػلف بعيػدا  ػف التعػرض  19ف اكتشلؼ البدػلء االجتمػل   فػ  القػرف إلى أ سبيرالعلكري    ويشير 

 لمعدؼ وكلدت ا تململت العمملء تتركز ف  درال  مظل ر الحرملف المبلزم  لموا  االجتمل   .
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 .04ؿ  -ٔفظ اٌّشرع اٌغاتك –فؤاد اآلغا   
2

 –االعةةىٕذسيح  –اٌّىتةةة اٌزةةاِعي اٌضةةذيج  – م صىصاايىنىجيــــااـيذخ –خ ــــااـإداسح انًؤصضاابد االجتًبػي –أتةةٛ اٌرةةاس  ٚإتةةشا٘يُدي اٌزةةٛ٘شي عثةةذ اٌٙةةا  

 .57ؿ -2001
3

 .111ؿ-2007-االصاسيطح-ِشوض االعىٕذسيح ٌٍىتاب-في انقىح وانضهطخ وانُفىر -صغيٓ عثذ اٌضّيذ أصّذ سؽٛاْ 
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م تمػػػل بدرالػػػ  العبل ػػػ  بػػػيف الطبيعػػػ  المت يػػػرة لمتدظيمػػػلت العلػػػكري  مثػػػؿ  مووواكس ريبووورو ػػػد كػػػلف   

لػػـ يلػػتط  الػػتكملؿ  ػػذ  الدرالػػ  ورأى  " اندرسووك  "ال أدػػا كمػػل يقػػوؿ البيرو راطيػػ  وبػػيف المجتمػػ  إ
1أيال أف لط فكرة حوؿ  ذ  الدقط  لـ يكف جديدا .

 

 
االتجل لت التػ  أمكػف الو ػوؼ  مي ػل فػ  دوؿ المعلػكر الشػر   إلػى أف  دػلؾ معلراػ  تشير  و   

 .اإللزام ف  بولددا لدظلـ التجديد 

 
 -اللدمػػػ  الوطديػػػ  – اإللزامػػػ ا ػػػري فدػػػرى أف مػػػو ف ـ مػػػف التجديػػػد أمػػػل فيمػػػل يلػػػص الشػػػبلب الجز    

الم دػ   ومحلولػػ  بدػػلء الملػتقبؿ   وكمػػل أدػػا متطػػور لػمبيل جػػدا حيػػث أدػا تمثػػؿ بللدلػػب  إلػي ـ  ر مػػ  ل
تكودػػت لػػدي ـ مػػف اللبػػرة   حيػػث أد ػػـ لػػـ يحصػػموا  مػػى أي  تتجل ػػلو ػػذ  اال   لحػػريت ـ  لمثػػؿ كبتػػي

 .  دابي   يم  ايجل ذات معموملت

 
أددػل دجػد  إالاإللزام  التدل ض الوااح  و أف الشبلب رغـ  مما بكؿ  ذ  األمور  ف التجديد  و   

 تمتػػد فترتػػا أكثػػر مػػف التجديػػد اإللزامػػ  يمػػد ـ يتج ػػوف إلػػى التجديػػد التطػػو   ال ػػذاألغمبيػػ  اللػػلحق  
   .والمؤلللت العلكري  لير دليؿ  مى ذلؾ

 
 د  وألرى ظل رة تؤدي با إلى االلتحلؽ بمراكز التكويف العلكري .ؿ شلب جزا ري دواف  كلمولك
قد تكوف لدواف  الشبلب الدفلي  دور ف  اتجػل  ـ دحػو التجديػد التطػو   والتػ   ػ  حػب الػدفلع ف   

  الحلجػػ  إلػػى التقػػػدير واالحتػػراـ مػػف  بػػؿ المجتمػػ    أو رغبػػ  فػػػ   ػػف الػػوطف   أو حػػب الم ػػلمرة 
 ......   تدفعا إلى التجديد ف  صفوؼ القوات الملمح  االدتقلـ   أو غير ذلؾ 

كمل يمكف أف يكوف لمدواف  االجتمل يػ  دور أياػل   والتػ  تتمثػؿ فػ  المشػلكؿ األلػري  والاػ ط    
 مف طرؼ العل م  والمجتم  . واإل ملؿاألبوي   أو الت ميش 

وب الشػػبلب   دظػػرا لعػػدـ تف ػػـ  ػػد يكػػوف لفقػػداف أحػػد الوالػػديف بللوفػػلة أو الطػػبلؽ دور فػػ   ػػر  كمػػل   
 بتقبؿ األمر   وبللتلل  لمتعبير  ف فشما ف   إ دل اأحد الطرفيف لفشؿ وتلرب االبف   واعؼ 
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 .10-09ؿ ؿ  –ك روشٖ ِشرع عث -فؤاد اآلغا  
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الدرال  وتفلدي دظرة المجتم  لا  مى أللس أدا متلرب   أو  لطؿ  ف العمػؿ   وأدػا لػيدظـ إلػى 

احتيلجلتػا  إشػبلعملػل دتا  مػى محلولػ   ل م  البطلليف ليزداد العدد ارتفل ل فلدا يمج  إلى مل يمكػف 
 ومتطمبلتا ورغبلتا .

 
وغللبل مل يكوف لمظػروؼ اال تصػلدي  المحيطػ  بللشػبلب الجزا ػري دافعػل ل ػـ   والتػ  تتمثػؿ تػدد     

الملػػػتوى اال تصػػػلدي لمعل مػػػ    بللمقلبػػػؿ  ػػػدـ حصػػػوؿ  ػػػذا الشػػػلب  مػػػى أي شػػػ لدة تؤ مػػػا لمعمػػػؿ  
لػػذلؾ إال التجديػػد التطػػو   أمػػبل فػػ  اػػملف  ل  وال يجػػد الشػػلب ملرجػػيجتمػػ  الفقػػر والبطللػػوبللتػػلل  

شبلعم د  الملتقبؿ   حلجلتا الملدي  . وا 
فللواػػػ  اال تصػػػلدي المتػػػردي لؤللػػػرة الفقيػػػرة تدجػػػر  دػػػا جممػػػ  مػػػف المػػػؤثرات اللػػػمبي  والمعيقػػػ     

ا لعػػػدـ تػػػوفر لملػػتقبؿ الشػػػبلب   ممػػل يدفعػػػا لمقيػػػلـ بػػبعض األ مػػػلؿ ل ػػرض ملػػػل دة األلػػػرة   ودظػػر 
 مؿ ف  أو لتدل الرا د    فبل يجد الشلب مف حؿ لوى االلتحلؽ بلألملكف التػ  تحقػؽ لػا ولػو أددػى 
ف كلدػػػت بعيػػػدة ولطيػػػرة يحػػػيط ب ػػػل شػػػبح  متطمبػػػلت الحيػػػلة   الملػػػكف   وال ػػػذاء   والممػػػبس   حتػػػى وا 

 الموت مف كؿ الج لت .
ي أغمقػػػت كػػػؿ األبػػػواب فػػػ  وج ػػػا إلػػػى ف ػػػذ  الظػػػروؼ تمثػػػؿ دافعػػػل  ويػػػل لمشػػػبلب المتلػػػرب الػػػذ   

  والمشػػلرك  فػ  الدفقػػلت والمصػلريؼ المتزايػػدة لفيػػؼ مػف األ بػػلء التػ  تثقػػؿ كل مػاالملػل م  فػ  الت
   ومحلول  التكيؼ واالددملج ف  المجتم  .يومل بعد يـو 

 " إف احتيػػػلج اإلدلػػػلف لممجتمػػػ  دػػػلب  مػػػف احتيػػػلج طبيعػػػ  لػػػا   ف ػػػو اجتمػػػل   دوركوووايم فكمػػػل يػػػرى
 بطبعا " وبللتلل  ال يمكف لمشبلب أف يعيش م مشل ومدعزؿ  ف المجتم  الذي يعيش فيا .

 
فيػػري أف الػػدواف  الدفلػػي   ػػ  الػػداف  األلللػػ  الحتكػػلؾ األفػػراد بػػل لريف   فللشػػبلب  سبنسوورأمػػل   

  1واثبلت الذاتيحلوؿ التكيؼ واالددملج ف  المجتم  ألدا يلعى لتحقيؽ أكبر  در مف اللعلدة 
وكػػبل الػػرأييف صػػحيح فللشػػبلب ي ػػدؼ إلػػى القيػػلـ بوظيفتػػا  مػػى ا تبػػلر أد ػػل المقػػدار الػػذي يلػػل ـ بػػا  
بل تبلر جػزء مػف الكػؿ الػذي  ػو المجتمػ    فكػؿ جػزء يػؤدي وظيفتػا دالػؿ الدلػؽ ككػؿ   وأي لمػؿ 

2ف  الجزء ليؤدي إلى لمؿ ف  البدلء االجتمل   .
 

                                                 
1

 . 233ؿ  – 2002 –اٌما٘شج  –ِطثعح إٌيً  –َظشح في ػهى االجتًبع انًؼبصش  –عٍٜٛ عثذ اٌضّيذ اٌخطية  
2

 . 98ؿ  – 1975 –داس إٌٙعح اٌعشتيح ٌٍطثاعح ٚإٌؾش  –دساصبد في تبسيخ واتجبهبد انُظشيخ في ػهى االجتًبع  –ِضّذ عاغف غيج   
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 ػ  متجديػد فػ  القػوات الملػمح     ػذ  الكممػ  " يقػلج  " بلللذلؾ دجد الشبلب يفاؿ المجوء إلى ال   

العلم     دد لمل دل ل ل يدتلب كؿ مدل شعور بعدـ االرتيلح واللوؼ   و و يمثػؿ بللدلػب  لمجتمعدػل 
 وآبل دل الموت الحقيق    فذ لب االبف إليا يعلدؿ مواج تا لمموت .

ال أد ػـ يقومػوف بللملػتحيؿ مػف أجػؿ االداػملـ  طػلء الموافقػ  ألبدػل  ـ إإو دـ ورغـ رفض الوالديف 
 .الجيش  أمبل ف  تحقيؽ  دؼ ملإلى صفوؼ 

 
ومف  دل دجد أف البحوث اللوليولوجي  لـ تتمكف مف تحقيػؽ تقػدـ  ػف األدلػلؽ العلػكري  يػوازي    

 ف ذلؾ بمقلوم  العلكرييف ل ذ  الدراللت .ميلديف ألرى   ويعمؿ اللوليولوجيو مل حققتا ف  
جعػػػػؿ مواػػػػو دل  ػػػػذا ياػػػػيؼ شػػػػي ل جديػػػدا فػػػػ  البحػػػػوث اللولػػػػيولوجي  والمتعمػػػػؽ بلتجل ػػػػلت ممػػػل ي

 الشبلب المتلرب مف التعميـ دحو التجديد التطو   .
    
بػػؿ  البحػػث ال يلػػت دؼ درالػػ  كػػؿ أبعػػلد وبمػػل أف مواػػوع الدرالػػ  والػػ  جػػدا ومعقػػد جػػدا فػػإف    

 : التساؤل التاليفقط  مى  اإلجلب درال  تحلوؿ 
  ؟. ا هي اجتاهات الشباب حنو التجنيد التطوعيم -

 :  الفرضيات  
 يعمل التجنيد التطوعي على اشباع الحاجات النفسية للشباب . -1
 يؤدي االلتحاق بصفوف الجيش الى ادماج الشباب في الحياة االجتماعية. -2
 للشباب اتجاه ايجابي قوي نحو التجنيد وتحقيق المكانة االقتصادية. -3

 
 دراسةال أهمية ثانيا
    
ويواػػػح إف أ ػػػـ مػػػل يميػػػز  ػػػذا المواػػػوع والػػػذي  ػػػو اتجل ػػػلت الشػػػبلب دحػػػو التكػػػويف العلػػػكري    

أف درالػػ  االتجل ػػلت تتجػا دحػػو التدبػػؤ بمػػل لػػيحدث فػ  الملػػتقبؿ  فعدػػد الحصػػوؿ  مػػى أ ميتػا  ػػو 
عمػؿ المعموملت وجم  البيلدلت ت يػر فػ  رلػـ الملػتقبؿ  فتواػ  الليللػلت المبل مػ  أو ليللػلت ال

 المتو   ل ل ف  الملتقبؿ.
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الشبلب  صب األم  ومواوع آملل ل   و و الذي يقود ل ف  ملتقبؿ حيلت ل فإذا لـ يمػؽ توجي ػل    

تربويل يقـو  مى د ػل ـ الفاػيم  والتملػؾ بػ داب الػديف   فلدػا لػيذ ب بكػؿ  مػؿ دعممػا  وي ػدـ كػؿ 
ل صللحل   وا  داد  لتحمؿ أ بلء الحيلة الفلاػم  بدلء دبديا   فللتفكير ف  توجيا الشبلب توجي ل  ممي

ليس ب  ؿ  يم  مف التفكيػر فػ  أ ظػـ المشػرو لت اال تصػلدي  التػ  تدقػذ األمػ  مػف الفقػر والبػؤس   
ألف إ داد الشبلب القػوي الصػللح  ػو مشػروع الحيػلة الملػتقبمي  لؤلمػ  التػ  تجػد فيػا الاػملف   ػلدة 

والعللـ   والقلا    والطبيب ... وكؿ مػد ـ يمكػف أف يػؤثر الملتقبؿ فلوؼ يكوف مد ـ الليلل    
   1ف  محيطا أو ف  وطدا  أو فيمل  و أبعد مف حدود وطدا " .

" التػ  ألقل ػل بػيف طمبػ  جلمعػ  اإللػكددري  وأشػبلؿ  جموا  ببود الناصورو ذ  كمم  الػر يس الراحػؿ " 
 .1954يوليو  17ديد  ألواف يـو الحرس الوطد  ليتفقد دشلط ـ وحيلت ـ العلكري  ف  زيلرتا لم

" أدل أ رؼ أف معرك  كلمم  تجيش ف  دفػوس الشػبلب   وأ ػرؼ مػدى الحيػرة و ػدـ االلػتقرار الػذي 
يعتمؿ فػ  دفػوس الشػبلب فػ   ػذ  اللػف   و ػذ  الحيػرة وتمػؾ البمبمػ     يجػب أف دػؤمف إيملدػل كػلمبل 

لبمػػد  ...فكػػؿ مػػل تعممودػػا اليػػـو يػػؤثر بػػللوطف وحػػؽ الػػوطف  ميدػػل .فػػ دتـ الشػػبلب لكػػـ ملػػتقبؿ  ػػذا ا
 مػػػيكـ و مػػػى الػػػببلد و مػػػى  ػػػزتكـ و مػػػى وجػػػودكـ ...فػػػ دتـ أكثػػػر مػػػف يتػػػ ثر بللملػػػتقبؿ ...أدػػػتـ مػػػف 

     2اإليملف ... ي مكـ تحقيؽ الكرام  والعزة و

             
لعمػؿ لموصػوؿ إف حلار مليرتدل ف  بدلء الدول  الوطديػ  الحديثػ    ا لػذة فػ  مد لج ػل العمػـ وا   

إلػػػػى الر ػػػػ  واالزد ػػػػلر ال يتػػػػ تى لدػػػػل إال بللػػػػتثملر كػػػػؿ الطل ػػػػلت الحيويػػػػ  المكودػػػػ  لمحمػػػػ  المجتمػػػػ  
الجزا ري   ويمعب الشبلب ف   ذ  المليرة الدور الرا ػد لمللػا مػف مػؤ بلت لبل ػ  و ػدرات جمػ  فػ  

 حديث  .دف  التدمي  الوطدي  وف  تحقيؽ طموحا المشروع ف  إطلر الدول  الوطدي  ال
 التشػييد ال تػتـ إال بػا وبعزيمتػا إف الشبلب اليـو الذي أاحى مت كدا يومل بعد يػـو أف ملػيرة البدػلء و 

فقد حقؽ شبلب األمس االلتقبلؿ وو عا بدما الطل ر ليح  جيؿ اليـو لمبدلء والتعمير و يلدة  جمػ  
فػػػ   ببووود العزيوووز بوت مي وووةيد التطػػور دحػػػو ا فػػلؽ الوا ػػػدة و دػػػل تلػػتو فدل كممػػػ  ر ػػػيس الجم وريػػ  اللػػػ

د  لعمػى يقػيف مػف أف فػ   ػذ  األ05/07/2008لطلبا يـو   رض الطيبػ  اليػـو   شػبلبل صػل دا "...وا 
   يل ـ بفعللي  ف  د ا  الببلد ولؤدد ل   فكمل كلف شبلب األمس أبطلال لممقلوم  والتحرر يجدر 
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 . 18ؿ  –ِشرع عثك روشٖ  –اٌؾيثأي عّش ِضّذ اٌتِٛي   
2

 (.46-45ؿ ؿ) –دخ  –االعىٕذسيح  –اٌؾشوح اٌّصشيح ٌٍطثاعح ٚإٌؾش  – بةــــــــــبئذ انغجــــــانق –ِضّذ ٌثية ؽميش  
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ب  الدجػػػلح والتقػػػدـ مػػػف  ػػػر  ـ بشػػػبلب اليػػػـو أف يكودػػػوا بدػػػلة د اػػػ  ومشػػػل ؿ تدػػػوير   يػػػدفعوف اػػػري

 وج د ـ ومف  بقريت ـ والتزام ـ الوطد  ..." 
الدػدالع الثػورة التحريريػ  "...فػإذا  54و لؿ أيال ف  كمم  رلللتا لمشػعب الجزا ػري بمدللػب  الػذكرى 

كػػلف مػػف بػػلب العبػػرة واال تبػػلر الحػػديث  ػػف جيػػؿ األمػػس حػػري بدػػل أف دعدػػى بشػػبلبدل بوصػػفا امتػػداد 
يع  الدرس ويلتمـ المشػعؿ ويحػلفظ  مػى الودا ػ  والمكللػب ويدطمػؽ مد ػل فػ  ملػلرات  للمفا حتى

 1التدمي  الجلدة ...".
لعيػػػػدي  46بمقػػػػر وزارة الػػػػدفلع الػػػػوطد  بمدللػػػػب  الػػػػذكرى  2008جويميػػػػ   05كمػػػػل ألقػػػػى الػػػػر يس يػػػػـو 

   -االلتقبلؿ والشبلب فيمل يم  كممتا :
اللػترجلع  46   ذا اليػـو األ ػز الػذي دحيػ  فيػا الػذكرى " يلعدد  غلي  اللعلدة أف أتوجا إليكـ ف

االلتقبلؿ الوطد    ذ  الذكرى ال لليػ  المفعمػ  بػدالالت العػزة واالفتلػلر ورمػوز الليػر والبشػرى إذا 
 ا تردت بعيد الشبلب  ملد األم  ور لف الملتقبؿ .

فتيػػلت أف يدلرطػػوا بػػإرادة ...لػػيس لكػػـ وطػػف بػػديؿ إال  ػػذا الػػوطف الحبيػػب ...إدػػ  أ يػػب بللفتيػػلف وال
و ػػػـز فػػػ  ملػػػيرة التدميػػػ  الوطديػػػ    أف يثقػػػوا فػػػ  أدفلػػػ ـ ووطػػػد ـ وملػػػتقبم ـ   أف يبػػػلدروا بتدظػػػيـ 
أدفلػػ ـ   وأال يفوتػػوا الفػػرص المتلحػػ    وأف يجت ػػدوا فػػ  تحقيػػؽ طموحػػلت ـ المشػػرو     دحػػف دػػتف ـ 

لجػػلت ـ لكػػف بػػو   وتعقػػؿ  فػػ  حيػػويت ـ وحمللػػ ـ فػػ  التعبيػػر  ػػف أحبلم ػػـ وحتػػى شػػكلوي ـ واحتج
لػػموؾ متمػػدف ومتحاػػر   دوف ت ػػور أو الػػتعملؿ لمعدػػؼ الػػذي ال يشػػرؼ الشػػبلب وال الػػوطف وبػػبل 
ادجػػرار وراء الم للطػػلت التػػ   ػػد تروج ػػل أطػػراؼ تبت ػػ  التشػػويا والفتدػػ  المعيدػػ    أيػػلد لبيثػػ  تحػػلوؿ 

 2" . التبل ب حتى بللرشوة ب حبلـ الشبلب والعبث وبللتقرار الببلد
إف المدطؽ يقتا  أف ت وؿ إلػى الجيػؿ الجديػد مػف اإلطػلرات م مػ  تحقيػؽ تحػديث الجػيش الػوطد  

 الشعب  وجعما ياطم  بمواصم  رللل  لمفا جيش التحرير المجيد .

 
وتبػػرز أ ميػػ  المواػػوع فػػ  كممػػ  الػػر يس " تكثيػػؼ الج ػػود فػػ  مجػػلؿ التكػػويف   وتثمػػيف المػػوارد    

  يس  مى أد مل يمثبلف ف  حقيق  األمر شروطل اروري  ومتطمبلت لدجلح البشري  " حيث أكد الر 
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 .01ؿ -2009-اٌشغايح  –ِطثعح اٌذسن اٌٛغٕي  -2009فيفشي  -17اٌعذد  –يجهخ انذسكي  –عجبة انتًُيخ ...هزا يب َشيذ  –دايىشج عثذ اٌّاٌه  
2

  -2008 –اٌشغايةح  -ِؤعغةح إٌّؾةٛساخ اٌعغةىشيح -2008رٛيٍيةح  -540اٌعةذد  –ِزٍةح اٌزةيؼ  – ذ انؼزياز ثىتفهيقاخـــــاـبة سئيش انجًهىسياخ ػجــــخط   

 (.13-7ؿ ؿ)
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ملػػػلر االحترافيػػػ  والعصػػػرد  الجػػػلري فػػػ   واتدػػػل الملػػػمح    و ػػػ  المتطمبػػػلت التػػػ  الػػػتد ت لػػػبلؿ 
اللػػػدوات األليػػػرة حشػػػد ولػػػل ؿ كبيػػػرة ب ػػػدؼ تعزيػػػز وتػػػد يـ ج ػػػلز التكػػػويف دالػػػؿ الجػػػيش الػػػوطد  

الولػػػل ؿ المتطػػػورة  بػػػؿ كػػػؿ شػػػ ء  ػػػو اػػػملف التحاػػػير العممػػػ   الشػػػعب    وتبقػػػى ال ليػػػ  مػػػف  ػػػذ 
والبػػدد  والتكتيكػػ  لمرجػػلؿ المػػد ويف لتػػول  الم مػػ  الدبيمػػ  والمتمثمػػ  فػػ  الػػدفلع  ػػف حرمػػ  التػػراب 
الػػوطد    وأياػػل االدػػدملج بلػػ ول  فػػ  التشػػكيبلت العلػػكري  المتعػػددة الجدلػػيلت لتلػػيير األزمػػلت 

 وحفظ اللمـ .
لـ اللػػبلح  رفػػت فػػ  اللػػدوات األليػػرة تطػػورا لػػريعل وفريػػدا   و ػػذا تبعػػل لت يػػر إف تكدولوجيػػل  ػػل  

وتكيػػؼ تقديػػلت القتػػلؿ المعلصػػرة تػػدريجيل مػػ  لصوصػػيلت وطبيعػػ  الت ديػػدات الحلليػػ    ممػػل جعػػؿ 
  يلكؿ التكويف بملتمؼ األلمح  تحمؿ ملؤولي  ثقيم  وكبيرة .

يلكػؿ إ ػلدة صػيلغ  برامج ػل التكويديػ  و صػرد  ف  لطوة يحدو ل العـز والتحدي   التػلرت  ػذ  ال 
ولل م ل البيداغوجي  مػف لػبلؿ ا تدػلء مقمػدات مػف األجيػلؿ األليػرة   كمػل فتحػت مػؤلرا تلصصػلت 
وفػػػروع جديػػػدة   وا تمػػػد التكػػػويف العلػػػكري القل ػػػدي الموحػػػد لملتمػػػؼ القػػػوات   وأليػػػرا إدراج مػػػواد 

لدزا ػػلت الملػػمح    تلػػيير األزمػػلت  وتعمػػـ الم ػػ  جديػػدة فػػ  البردػػلمج التكػػويد   مػػى غػػرار  ػػلدوف ا
 1األجدبي  .

وطبعػل ألف مػػف بػػيف كػؿ األولويػػلت الكبػػرى يوجػد بطبيعػػ  الحػػلؿ ممػؼ الشػػبلب الػػذي يقػ  فػػ   مػػب    
كػػػؿ االدشػػػ لالت   يدتظػػػر مػػػف كػػػؿ اإلدارات واأل ػػػواف اال تصػػػلدييف لمػػػببلد إ لمػػػ  تػػػدابير الػػػتثدل ي  

لػػيمل لػػدى الشػػبلب وادمجػػل ـ فػػ  المجتمػػ    ب ػػذا اللصػػوص فػػإف ت ػػدؼ إلػػى امتصػػلص البطللػػ  ال
وزارة الػػػدفلع الػػػوطد  لػػػبؽ وأف بػػػلدرت بجممػػػ  مػػػف اإلجػػػراءات لمتلفيػػػؼ مػػػف األحكػػػلـ التػػػ  تلػػػير 

 مؤلل  اللدم  الوطدي  .
فملػػؤولي  اػػملف ملػػتقبؿ زا ػػر لجزا ػػر األلفيػػ  الثللثػػ  تقػػ   مػػى  ػػلتؽ شػػبلبدل رمػػز مجػػددل الػػوا     

 لدلت الحللي  والملتقبمي  والمحصف بكؿ القيـ الت  صدعت  ظم  الببلد اللللدة .تململ بللر 
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 .04ؿ  –اٌغاتكٔفظ اٌّشرع  -خطاب سئيظ اٌزّٙٛسيح  
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 -ف الدراسة:اهدأ ثالثا:

 
ف القيػلـ بػ ي بحػث  ممػ  أو مواػوع مػل يكػوف مػف لوؼ تركز ا داؼ  ذ  الدرال  مػف لػبلؿ أ   

قػػل ؽ العممػػ  ياػػطم  بللكشػػؼ  ػػف الحاجػػؿ غليػػ  مػػل  أو تحقيػػؽ  ػػدؼ أو أ ػػداؼ معيدػػ   فللبحػػث 
والبحػث والتقصػػ   د ػػل  أو تشػػليص مشػكم  مػػل ومحلولػػ  إيجػػلد حمػوؿ ل ػػل  والتلفيػػؼ مػػف ألطلر ػػل 

 إف أمكف .
 -:ول ذا تلعى  ذ  الدرال  إلى تحقيؽ األ داؼ التللي     

 وذلػؾ مػف لػبلؿ معرفػ  مػل إذا كػلدوا  التجديػد التطػو  محلول   يلس اتجل لت الشػبلب دحػو  -
 .لتملرة التبيلف مقيلس ليكرتيؤيدودا اـ ال  ف طريؽ ا

محلول  معرف  مل إذا كلف التجديد التطو    د أدى حقػل إلػى إشػبلع حلجػلت الشػبلب الدفلػي   -
 واالجتمل ي  واال تصلدي   أو بعال مد ل.

معرفػػػػ  مػػػػل إذا كلدػػػػت مؤللػػػػلت التكػػػػويف العلػػػػكري تحتػػػػؿ مكلدػػػػ  مملثمػػػػ  لمؤللػػػػلت التعمػػػػيـ  -
 العلل .

 

 الدراسةم اهيم :  ارابع
مف الاروري أف يقـو البلحث بتحديد المف وملت لتجدب لوء الف ـ لا ولمقلرئ  وتفلدي الو ت    

 ف  المجلدالت المفظي .
وترشػػد المفػػل يـ البلحػػث إلػػى أدػػواع الحقػػل ؽ التػػ  يقػػـو بتجميع ػػل  وتحميم ػػل كمػػل تعمػػؿ  مػػى تدميػػ  

 1إلى تقدـ البحث وواوحا. وتطوير الفروض والدظريلت الت  تفلر  وتتدب  بللظل رة ممل تؤدي
 اهوووو: االتجأوال

 1910-1909لقػػد ظ ػػر مصػػطمح االتجل ػػلت فػػ  مجػػلؿ  مػػـ الػػدفس االجتمػػل   مدػػذ لػػدت         
لكلػػػود  اتلػػػل ل كبيػػػرا  ولقػػػد تعػػػددت تعػػػلريؼ كثيػػػرا فػػػ   مػػػـ الػػػدفس األدجمو  كمػػػل اتلػػػ  الػػػتلداما

ف كلف  دلؾ شبا اتفلؽ حوؿ تعر   يؼ يتفؽ  مى للصي   لم  إف االتجل  االتجل لت تعددا كبيرا وا 
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 Merton. Robert k –The social theory and social structure-1968-pp168-169 
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مواػػػو لت معيدػػػ  كلألشػػػللص والف ػػػلت االجتمل يػػػ    ػػػو ميػػػؿ مؤيػػػد أو مدػػػل ض إزاء مواػػػوع أو

 1واألشيلء الملدي  .
وف  ا ود  األليرة ف   مـ الدفس االجتمل   أل يت حقيق  االتجل لت ' فلالتجل لت ال توجد دالػؿ 

و ػػػد الػػػتدبط الفكػػػرة مػػػف بعػػػض المدظػػػريف   J.SOETZELاألشػػػللص ' كتػػػب حػػػوؿ  ػػػذا المواػػػوع 
  2'فلالتجل لت  لمؿ غير مجرد ' LAZARSFELDاألمريكييف أمثلؿ 

 أف أوؿ الػػػػتلداـ لمف ػػػػـو االتجػػػػل   ػػػػد ورد فػػػػ  مجػػػػلؿ  ALLPORT 1935ويشػػػػير ألبػػػػورت        
المؤلفػػػػػػػلت اللولػػػػػػػيولوجي  اللػػػػػػػيمل لػػػػػػػدى بعػػػػػػػض الػػػػػػػرواد األوا ػػػػػػػؿ مػػػػػػػف  ممػػػػػػػلء االجتمػػػػػػػلع أمثػػػػػػػلؿ 

  . WARREN 1920 و وارف1986جز جدد
 والتػ  1918إال أف مف ـو االتجل  كلف بفاؿ الدراللت االجتمل ي  الت   لـ ب ػل  توملس وزدػلدك   

 لل دت  مى تدلوؿ مواوع االتجل لت ف  مجلؿ  مـ الدفس االجتمل  .
مبػػلدئ  فػػ  كتلبػػا ال1862 ربػػرت لبدلػػرويػػرى الػػبعض أف أوؿ الػػتلداـ لمصػػطمح االتجػػل  الػػتلدما 

إف وصػولدل إلػى أحكػلـ صػحيح  فػ  ملػل ؿ مثيػرة يعتمػد إلػى " األولى فقد كتب يقػوؿ فػ   ػذا الشػ ف
 ."حد كبير  مى اتجل دل الذ د 

فيقػػوؿ  19و ػػد الػػتلدـ مصػػطمح االتجػػل  كثيػػر مػػف  ممػػلء الػػدفس التجػػريبييف فػػ  أوالػػر القػػرف     
امػػل فػػ   مػػـ الػػدفس االجتمػػل   المعلصػػر ألبػػورت أف مف ػػـو االتجػػل   ػػو أبػػرز المفػػل يـ وأكثر ػػل إلز 

اللػػيمل فػػ  مجػػلالت الدرالػػلت الدفلػػي  فػػ  الواليػػلت المتحػػدة ويرجػػ  ألبػػورت ألػػبلب ذيػػوع مصػػطمح 
 -االتجل  إلى ا ت :

مف ػػػـو االتجػػػل  تجػػػلوز المػػػدارس اللػػػيكولوجي  التػػػ  احتػػػدـ في ػػػل الصػػػراع مثػػػؿ مدرلػػػ  ال را ػػػز  - 1
   والمدرل  ال راي .ومدرل  الجشتللت والمدرل  اللموكي

 مف ـو االتجل  غي ر الدقلش حوؿ الوراث  البي   وتجلوز مل . -  2
مف ـو االتجل  اكتلب  ػدرا مػف المرودػ  يلػمح بللػتلداـ  مػى ملػتوى الفػرد وملػتوى الجمل ػ   - 3

 3ممل جعما دقط  التقلء بيف  مـ الدفس العلـ و مـ الدفس االجتمل  .
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 . 124ؿ-2004-اإلعىٕذسيح–األصاسيطح  -اٌّىتة اٌزاِعي اٌضذيج – ػهى انُفش اإلجتًبػي -ِضّذ عّيش عثذ اٌفتاس ٚصيٕة عيذ عثذ اٌضّيذ 
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 Roger Mucchielli -Opinion et attitudes -librairies techniques francaise-Paris-1969-p 8.  

3
 232-231ؿ ؿ -2003-اإلعىٕذسيح -ِشوض اإلعىٕذسيح ٌٍىتاب – ػهى انُفش اإلجتًبػي -خٍيً ِيخائيً ِعٛض 
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 قميػػ  ...و ػػو الػػتعداد لبللػػتجلب  بطريقػػ  معيدػػ  ألشػػيلء محػػددة فػػ  أو واالتجػػل   ػػو حللػػ   صػػبي    

                                                  دػػػػدمل يعبػػػػر  د ػػػػل بػػػػللرأي أو الفعػػػػؿ  ػػػػذا الولػػػػط   ودحػػػػف دتعػػػػرؼ  مػػػػى طبيعػػػػ  اتجل ػػػػلت األفػػػػراد  
تػتـ بصػورة  –أو رد الفعػؿ  االتجل   ب دا حلل  مف التفكير أو الشعور  lambertو د  رؼ المبرت 

بللدلػػػب  لمدػػػلس أو المجمو ػػػلت أو الملػػػل ؿ االجتمل يػػػ    أو أي  –مدتظمػػػ    و مػػػى وتيػػػرة واحػػػدة 
 المصدر الحقيق  لمرأي.  فيا الفرد   ذا ويعتبر االتجل   و حلدث  تحدث ف  الولط الذي يعيش 

و الدفلػػ  أأو الت  ػػب العصػػب   و ػد  ػػرؼ  جػػوردف البػػورت   االتجػػل  ب دػػا " حللػ  مػػف االلػػتعداد   
و ديدػلم   مػى الػتجلب  الفػرد لجميػ  أتػوجي    تدتاـ مف لبلؿ لبرة الشػلص و تكػوف ذات تػ ثير
 وأولذلؾ فإف االتجل   و ميؿ الفرد لفعػؿ معػيف  "المواو لت والموا ؼ الت  تلتثير  ذ  االلتجلب 

 .دواع الدشلطأالتعداد  لدوع مف 
ف أوالبػػد لمبلحػػث بطبيعػػ  الحػػلؿ   رة تلفػػ  االتجػػل  الحقيقػػ  لا راء الظػػف أو ػػد بر دػػت التجػػلرب    

  1.كتشلؼ االتجل لت الحقيقي  الدافع  لملموؾيلعى ال

 
يتاػػػح مػػػف تعريػػػؼ البػػػورت بػػػ ف االتجػػػل  يػػػرتبط بحللػػػ  مػػػف االلػػػتعداد  دػػػد الفػػػرد التػػػ  تتصػػػؼ و    

عداد مؤ تػل لفتػرة  صػيرة المػدى حيػث االلػت و رفاا و د يكوف  ذاألقبوؿ ش ء مل  ؤالت يو بللت  ب  
و تحولػا ل يػر  بعػد فتػرة زمديػ  أيلتجيب الفرد لمثير معيف ف  لحظ  را د  حتى تدت ػ  الػتجلبتا لػا 

لػرى و ػد يكػوف أجديػدة   صيرة األجؿ مثؿ االلتجلب  لمقطو   موليقي  والتحوؿ مد ل إلػى مقطو ػ 
لدػداء وطدػ  حػوؿ تشػجي  المدتجػلت المحميػ  مػف  االلتعداد ممتدا لفترة زمدي  طويم  مثػؿ االلػتجلب 

ال بعػػػد تقويتػػػا وتد يمػػػا   ويػػػرتبط لػػػف تت يػػػر  ػػػذ  االلػػػتجلب  إ أجػػػؿ تػػػد يـ اال تصػػػلد القػػػوم  حيػػػث
االتجل  ب ذا التعريؼ بدوع مف الحكـ العقم  المرتبط بللحلل  الدفلي   دػد الفػرد دحػو المثيػر مواػوع 

 .                                  2ر مدى تقبما أو رفاا بمل يوفر با االرتيلح الدفل  االتجل  حيث يفكر فيا الفرد جيدا ليقر 
كمػل أواػػح أحمػد لػػبلم  و بػد اللػػبلـ  بػد ال فػػلر االتجل ػلت ب د ػػل:    التػ  تشػػير إلػى مػػل بػػيف   

االلػػتجلبلت مػػف اتفػػلؽ واتلػػلؽ يلػػمح لدػػل بػػللتدبؤ بللػػتجلب  الفػػرد لػػبعض الموا ػػؼ أو المواػػو لت 
 الجتمل ي  المعيد  .ا
 

                                                 
1

 .125ؿ -1994 -تيشٚخ –داس اٌفىش اٌعشتي  – دساصبد َظشيخ وتطجيقيخ –ػهى انُفش االجتًبػي  –فؤاد صيذس  
2

 .125ؿ -عاتكِشرع  -ٕة عيذ عثذ اٌضّيذس ٚصيِضّذ عّيش عثذ اٌفتا  
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 ػػػد أواػػػحا ليػػػري حػػػلفظ ب دػػػا ميؿ مكتلػػػب يحػػػدد مو ػػػؼ الشػػػلص الواحػػػد إزاء القاػػػليل التػػػ   و  

تواج ػػػا وت مػػػا مو فػػػل يجلػػػد رفاػػػا أو  بولػػػا ل ػػػل .ويقوؿ دبيػػػؿ حلفظ: االتجل ػػػلت االجتمل يػػػ   ػػػ  
تحولت حول ػل  موا ؼ فردي  وجمل ي  يتلذ ل األفراد والجمل لت حيلؿ أشيلء أو أشللص أو موا ؼ

 ا راء وتبليدت بإزا  ل وج لت الدظر .
ب دا إلػتعداد وجػداد  مكتلػب ثلبت دلػبيل يميؿ بػللفرد إلػى فيعػرؼ االتجػل   أمل أحمد  زت راج     

مواػػػو لت معيدػػػ  فيجعمػػػا يقبػػػؿ  مي ػػػل ويحبػػػذ ل أو يرحػػػب ب ػػػل ويحب ػػػل أو يميػػػؿ بػػػا  د ػػػل فيجعمػػػا 
  أفكػػلر جمل ػػ   أشػللص أشػػيلء  كػػوف  ػذ  المواػػو لت:يعػرض  د ػػل أو يرفاػ ل أو يكر  ل . ػػد ت

أو  د تكوف ذات الفرد دفلا.ومف لبلؿ  ػذ  التعػلريؼ لػواء كلدػت متبليدػ   ومبلدئ ودظـ اجتمل ي  
أو متدالمػ  دصػػؿ إلػى تعريػػؼ موحػد لبلتجػػل  يتمثػػؿ فػ  أدا الػػتجلب   لمػ   قميػػ  ودفلػي   دػػد الفػػرد 

فػػ  البي ػػ  التػػ  يعػػيش في ػػل تدظم ػػل وتوج  ػػل لبراتػػا  دحػػو مثيػػرات محػػددة مرتبطػػ  بمواػػوع معػػيف
اللػػػلبق  في ل بمػػػل يكفػػػؿ تقويم ػػػل وتعميم ػػػل  مػػػى لػػػموكيلتا الكميػػػ  فػػػ  الموا ػػػؼ والظػػػروؼ المتشػػػلب   

.المرتبط  بمواوع االتجل  ممل يجعما يتصؼ ب دا اتجل  إيجلب  واتجل  لمب 
1 

دالالت اد ػل تشػير الػى توجيػا التفكيػر  فيػرى 'اف االتجل ػلت تعػرؼ  ػدة   Norbert Sillamyأمػل 
وااللػتعدادات العميقػػ  الكل دػ  فػػ  ذاتدػل وحللتدػػل الدفلػي  أمػػلـ بعػض القػػيـ مثػؿ  القػػوة والمػلؿ  وتكػػوف 

2االتجل لت ثدل ي  القطب .'
 

 
ومػف أمثمػ  االتجل ػلت :االتجػل  دحػػو تشػ يؿ المػرأة ودحػو تعمػػيـ الفتػلة أو دحػو التعمػيـ الملتمط و ػػد   

االتجل  دحػو فكػرة ليللػي  أو فملػفي  كلالتجػل  دحػو االلػتعملر أو دحػو الصػ يودي  العللميػ  أو يكوف 
دحػو القوميػ  العربيػ  أو الوحػدة العربي  ويوصػؼ اتجػػل  الفػرد دحػو مواػوع مػل أو  اػي  مل بللموافقػػ  

 أو المعلرا  الت ييد المعلرا  القبوؿ الرفض...

 
وج بللتلػلمح أو التعصػب.ومف أمثمػػ  االتجػل  دحػو جػدس مػػف كمػل  ػد يتصػؼ اتجػل  الفػػرد دحػو الزدػ  

 3األجدلس البشري  الملتمف  كلالتجل  دحو الشعوب الللمي .

                                                 
1

 (.130-128ؿ ؿ )–ِشرع عاتك  –ِضّذ عّيش عثذ اٌفتاس  

                                                                    
2
 Norbert Sillamy- -Larousse- dictionnaire de psychologie-.paris-1999.p31. 

3
 .49-48ؿ ؿ -1984 -تيشٚخ–داس إٌٙعح اٌعشتيح ٌٍطثاعح ٚإٌؾش  – ػهى انُفش ثيٍ انُظشيخ وانتطجيق – عثذ اٌشصّٓ اٌعيغٛي  
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المو ػػػؼ الػػػذي يتلػػػذ  الفػػػرد أو االلػػػتجلب  التػػػ  يبػػػدي ل إزاء شػػػ ء معػػػيف أو  اػػػي  معيدػػػ  إمػػػل و ػػػو 

افر ظػػػروؼ أو شػػػروط بػػػللقبوؿ أو الػػػرفض أو المعلراػػػ    دتيجػػػ  مػػػرور  بلبػػػرة معيدػػػ  أو بحكػػػـ تػػػو 
تتعمػػػػػػؽ بػػػػػػذاؾ الشػػػػػػ ء أو الحػػػػػػدث أو القاػػػػػػي  أو مف ػػػػػػـو يعكػػػػػػس مجمػػػػػػوع الػػػػػػتجلبلت الفػػػػػػرد دحػػػػػػو 

 المواو لت والموا ؼ االجتمل ي  .
واالتجػػل  يعػػرؼ أياػػل ب دػػا مو ػػؼ أو ميػػؿ رالػػك دلػػبيل لػػواء أكػػلف رأيػػل أـ ا تملمػػل أـ غراػػل يػػرتبط 

 1بت  ب اللتجلب  مدللب .
 التعريف اإلجرائ  

التجديػػد  والمقصػػود بلالتجػػل  فػػ   ػػذ  الدرالػػ   ػػو رأي الشػػبلب دحػػو التكػػويف العلػػكري وبػػلأللص   
 إيجلبل أـ لمبل  و وة أـ اعفل .  والتطو     بوال أـ رفال

 

 اب ووو: الشب ثانيا
 ف  معلجـ الم   يقولوف: -تعريف الشباب لغة : -1

 الشبلب: الفتلء والحداث .  

وشػػبلف و شػػبيب  و يػػؿ أف الشػػبلب مصػػدر وصػػؼ بػػا ال جمػػ  . ج شػػبلب  – الػػـ فل ػػؿ:  الشووباب
والعلم  تقوؿ شب  مى الوصؼ بللمصدر أو  مى الحذؼ كللحلج والحجج . و يػؿ الشػلب ل ػ  مػف 

 لد  . 03أو مف حد البموغ إلى  -52يكوف لدا مل بيف الثبلثيف إلى األربعيف وشر ل 

 أي فػػػػػػػػػ  أولػػػػػػػػػا .الشػػػػػػػػػبلب مصػػػػػػػػػدر وأوؿ الشػػػػػػػػػ ء يقػػػػػػػػػلؿ ج تػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػبلب الد ػػػػػػػػػلر 
2

 

   :الشباب اصطالحا - 2
أي الذيف أتموا  ػلدة الدرالػ  العلمػ  وتتميػز  ػذ   51-51الشبلب األفراد الذيف تتراوح أ ملر ـ بيف  

ويتلطػى األفػراد في ػل مرحمػ  التوجيػا والر ليػ   المرحم  ب د ل مرحم  ادتقللي  إلى الرجولػ  أو األمومػ  
   3. ذ  المرحم  إلى  دلي  للص  ويكودوف أكثر تحررا ول ذا تحتلج

 
 

                                                 
1

 .16ؿ -2003 –اٌما٘شج  –اٌذاس اٌّصشيح اٌٍثٕأيح  – يؼجى انًصطهحبد انتشثىيخ وانُفضيخ -صغٓ ؽضاتٗ ٚأخشْٚ 
2

 .448ؿ  -(1979-1944) -تيشٚخ –ىتة ٌثٕاْ ٌٍٕؾش ِ – قبيىس يطىل نهغخ انؼشثيخ –يحيط انًحيط   –تطشط اٌثغتأي  
3

 .66ؿ -2006-عّاْ -داس إٌّا٘ذ ٌٍٕؾش ٚاٌتٛصيع - يؼجى يصطهحبد انخذيخ االجتًبػيخ وانؼهىو االجتًبػيخ-عثذ هللا اٌذخيًعثذ اٌعضيض  
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واحد لمشبلب  و دلؾ صعوب  ف  إيجػلد تحديػد وااػح ل ػذا المف ػـو  و ػدـ  ال يوجد تعريؼكمل أدا  
واػ    مى تعريؼ موحد شلمؿ  يعود أللبلب كثيرة أ م ػل الػتبلؼ األ ػداؼ المدشػودة مػف االتفلؽ

الػذي  واالجتمػل   اللػيكولوج  ي ػل التحميػؿالتعريػؼ وتبػليف المفػل يـ  واألفكػلر العلمػ  التػ  يقػـو  م
 . تمؾ األ داؼ يلدـ

 لذلؾ فإف مف ـو الشبلب يتل  لمعديد مف االتجل لت أ م ل : 
و ػذا االتجػل  يؤكػد الحتميػ  البيولوجيػ  بل تبلر ػل مرحمػ   مريػا أو :   مـ الحيلة االتجاه البيولوج  -1

العقمػ   العاػوي الفيزيقػ   وكػذلؾ داػجاأطػوار دمػو اإلدلػلف  الػذي فيػا يكتمػؿ داػجا  طػور مػف
 . 03-50  و دلؾ مف يحدد ل مف 52-52والدفل  والذي يبدأ مف لف 

الشػػبلب حللػػ   مريػػا تلاػػ  لدمػػو بيولػػوج   الدمػػو  أفيػػرى  ػػذا االتجػػل   :لوج و االتجوواه السوويك -2
 إلػىلفػرد ا مف ج   ولثقلف  المجتم  مف ج ػ  ألػرى. بػدءا مػف لػف البمػوغ وادت ػلء بػدلوؿ  العاوي

االجتمػػل  . و ػػذا التعريػػؼ يحػػلوؿ التطبيػػ   ػػللـ الراشػػديف الكبػػلر  حيػػث تكػػوف  ػػد اكتممػػت  مميػػلت 
 الثلبت والمت ير . المكتلب  مف المجتم  الدمج بيف االشتراطلت العمري  والثقلف 

 ولوجي يدظر  ذا االتجل  لمشبلب بل تبلر  حقيق  اجتمل ي  وليس ظل رة بي :االتجاه السوسيولوج  -3

ف   مػف اللػكلف كلدػت  ػذ   فقط  بمعدى أف  دلؾ مجمو   مف اللملت واللصل ص إذا توافرت ف 
 1الف   شبلبل .

لقد  لمت محلوالت  ديدة بيف المشت ميف بر لي  الشبلب لتحديد مف ـو وااح لمعدى الشػبلب واتفقػوا 
 - مى تحديد  ف  مواو يف  مل :

 محددة مف بيف مراحؿ العمر . إحدا مل يرى أف الشبلب مرحم   مري  -
أمػػل ا لػػر فيػػرى أف الشػػبلب حللػػ  دفلػػي  مصػػلحب  تمػػر بلالدلػػلف وتتميػػز بللحيويػػ    وتػػرتبط  -

 بللقدرة  مى التعمـ ومرود  العبل لت االدللدي  . 

والمف ومػػلف يػػرتبط كػػؿ مد مػػل بػػػل لر   بػػؿ ومػػف الصػػعوب  فصػػػؿ إحػػدا مل  ػػف ا لػػر   فللشػػػبلب 
 ز بللحيوي  وتحمؿ الملؤولي  .مرحم   مري    تتمي

  لػد  وال 30-06و د تعلرؼ المشت موف بر لي  الشبلب  مى تحديد  ذ  المرحم  العمري  مػف لػف  
 يعد  ذلؾ أف آثلر  ذ  المرحم  مف العمر ال يمتد الى مل  بؿ  ذ  اللف أو أد ل ال تؤثر فيمل 

                                                 
1

 09.30اٌغاعح  www.bahrainyouth.org- 13/12/2009 - صىصيىنىجيب انغجبة –عثذ اٌشصّاْ اٌعطشي  

http://www.bahrainyouth.org-/
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دمل الوا ػ  أف مميػزات ولصػل ص مرحمػ  مػل  بػؿ الل لدلػ   ػ  القل ػدة التػ  يعتمػد  مي ػل بعد ل   وا 

بعػػد الثبلثػػيف ف ػػ  مراحػػؿ  فػػ  إ ػػداد الفػػرد إ ػػدادا كلفيػػل اللػػتقبلؿ مرحمػػ  الشػػبلب   أمػػل المراحػػؿ مػػل
التفلدة مف اللبرات والموا ؼ الت  مر ب ل الفرد لبلؿ شبلبا   فإذا ا تبردل مرحم  مػل  بػؿ الللدلػ  

بعد الشبلب    مراحؿ  اـ وتطبيؽ مل أمكػف اكتلػلبا فترة إ داد لمرحم  الشبلب   فإف مراحؿ مل 
1مف مميزات لبلؿ مرحم  الشبلب .

 

 -مف الصعب جدا تحديد بداي   ذ  المرحم  ود ليت ل تحديدا زمديل د يقل وذلؾ لؤللبلب التللي  : و
 –كمػل  ػو موجػود فػ  كتػب  مػـ الػدفس  –إف تقليـ دمو الكػل ف البشػري إلػى مراحػؿ ملتمفػ   -1

اصػػطبلح  فقػػط   ألف وا ػػ  الحيػػلة ال يمكػػف أف يلاػػ  لتقلػػيـ محػػدد لػػلؿ مػػف  ػػو تقلػػيـ 
 التدالؿ.

فحيػػلة االدلػػلف تعتبػػر وحػػدة متصػػم  ال يمكػػف تجز ت ػػل إلػػى  طل ػػلت ومراحػػؿ مدفصػػؿ بعاػػ ل  ػػف 
بعػػػػض   وال يدتقػػػػؿ الطفػػػػؿ مػػػػف طػػػػور دمػػػػو إلػػػػى آلػػػػر ادتقػػػػلال مبلشػػػػرا   ف ػػػػو ال يرا ػػػػؽ بػػػػيف  شػػػػي  

فػػ  لصػػل ص أي مرحمػػ  مػػف مراحػػؿ الدمػػو المصػػطمح  مي ػػل لوجػػددل ل  واػػحل ل.ولو د قدػػل الدظػػر
 بلرة  ف امتداد والتمرار للصػل ص المرحمػ  اللػلبق   مي ػل   وتم يػد للصػل ص المرحمػ  البلحقػ  
ل ػػل   كمػػل يلتمػػؼ العممػػلء فػػ  تقلػػيم ـ لمراحػػؿ الدمػػو طبقػػل اللػػتبلؼ ألػػلليب ـ فػػ  الدرالػػ   فللعػػللـ 

 تحديد لصل ص لكؿ لد  مف لدوات العمر بللتفصيؿ .   اتلذ ألموبJiselجيزؿ  
و دػػػلؾ مػػػف يقلػػػـ  ػػػذ  المرحمػػػ  طبقػػػل لمػػػل يجػػػب أف تكػػػوف  ميػػػا مراحػػػؿ التعمػػػيـ معطيػػػل اللصػػػل ص 
العلمػػػ  لكػػػؿ مرحمػػػ  مػػػف المراحػػػؿ التعميميػػػ    ويػػػؤثر الػػػبعض ا لػػػر  ػػػدـ الػػػربط بػػػيف مراحػػػؿ الدمػػػو 

 ك للس لمتقليـ .ومراحؿ التعميـ   ويفاؿ اتللذ الدمو البيولوج  
وم مل يكف التقليـ المتب  يحلوؿ العمملء درال  كؿ مرحم   مى ألػلس إبػراز أ ػـ مظػل ر الدمػو فػ  
ف  الدػػواح  الجلػػملدي  والحركيػػ  والعقميػػ  واالجتمل يػػ    واالدفعلليػػ  فػػ  كػػؿ مرحمػػ  مػػف المراحػػؿ  وا 

ر كػػػؿ مرحمػػػ  مػػػف مراحػػػؿ  ػػػد اتلػػذ اتجل ػػػل ملللفػػػل إلبػػػراز مظػػػل  هارجهرسوووتكػػلف العػػػللـ األمريكػػػ  
 الدمو.
ويعتبػػػر اتجل ػػػا ثقلفيػػػل يقػػػـو  مػػػى وا ػػػ  الثقلفػػػ  الدػػػلتج مػػػف تفل ػػػؿ القػػػوى البيولوجيػػػ  والجلػػػملدي     

 والدفلي  والبي ي  وظروؼ دمو الكل ف البشري وتطور  إذ يرى  لفج رلت أف  دلؾ ف  كؿ ثقلف 
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وحتػػى يػػتـ الحكػػـ  ميػػا ويػػتـ حكمػػا  مميػػلت يجػػب  مػػى الفػػرد أف يتعمم ػػل حتػػى يدمػػو دمػػوا لػػميمل    

 مػػى دفلػػا ب دػػا شػػلص لػػعيد ودػػلجح فػػ  الحػػدود المعقولػػ  ويطمػػؽ  مػػى  ػػذ  العمميػػلت مصػػطمح " 
العمميػػػلت االرتقل يػػػ " و ػػػ   مميػػػلت يػػػرى أد ػػػل تقػػػ  فػػػ  مدتصػػػؼ الطريػػػؽ بػػػيف الحلجػػػ  الفرديػػػ  ومػػػل 

 1يتطمبا المجتم  .
في ل يكتلب الشبلب م لراتا االدللدي  واحػدة بعػد  وتعتبر مرحم  الشبلب مف أ ـ مراحؿ الحيلة إذ   

األلرى   و ػ  مجمو ػ  الم ػلرات االجتمل يػ  والبدديػ  والدفلػي  البلزمػ  لػا   لتػدبير شػؤودا وتدظػيـ 
 بل لتػػا بػػػل لريف و ػػف طريػػػؽ تػػدريب الشػػػبلب حتػػػى يواجػػا ملػػػتمزملت الحيػػلة االدلػػػلدي    يكتلػػػب 

االجتمػل   المتعل بػ  التػ  يمػر ب ػل والتػ  تعػرؼ بللتدشػ   شلصيتا ويدمي ل لػبلؿ  مميػلت التفل ػؿ 
 2االجتمل ي  .

 حمػػ  مػػف مراحػػؿ دمػػو ـ وفػػ  د ليت ػػل إف  دػػلؾ فػػروؽ فرديػػ  وااػػح  بػػيف األفػػراد فػػ  بػػدء أيػػ  مر  -2
وفػ  درجػ  ومعػدؿ دمػو ـ دالػؿ إطػػلر كػؿ مرحمػ  مػف تمػؾ المراحػػؿ   ول ػذ  الفػروؽ التػ  ترجػ  فػػ  

ثيػػ  وبي يػػ    فػػإف الطػػوؿ الحقيقػػ  لمرحمػػ  الشػػبلب ودقطػػ  بػػدء ل ود ليت ػػل مجمو  ػػل إلػػى  وامػػؿ ورا
يلتمفلف مف فرد  لر واللصل ص الت  تحدد ألي مرحم  مف مراحؿ الدمو " مػل  ػ  إال إطػلر  ػلـ 

 دمػػػو طبقػػػل لدمطػػػا الفريػػػد اللػػػلص بػػػا لملػػػتويلت الدمػػػو واتجل لتػػػا وأشػػػكللا   دظػػػرا ألف كػػػؿ طفػػػؿ ي
 و كثير  ف الدمط العلـ أو االطلر العلـ الذي يحدد  العمملء".وبشكؿ يلتمؼ ف   ميؿ أ

 و المدللػػػػلت إف طػػػػوؿ فتػػػػرة المرا قػػػػ  وفتػػػػرة الشػػػػبلب و صػػػػر مل يلتمفػػػػلف بػػػػللتبلؼ الثقلفػػػػلت و -3
 بإلتبلؼ الملتوى اال تصلدي واالجتمل   والحالري لممجتم  الذي يعيش فيا الفرد. 

عػػلت البدا يػػ  البلػػيط  وفػػ  المجتمعػػلت الريفيػػ  تعتبػػر فمػػف غيػػر شػػؾ أف مرحمػػ  المرا قػػ  فػػ  المجتم
أ صػػر دلػػبيل مد ػػل فػػ  المجتمعػػلت المتحاػػرة التػػ   طعػػت شػػوطل كبيػػرا فػػ  مجػػلؿ التقػػدـ والمدديػػ  
والتعقيد ف  أللليب الحيلة   فللفرد فػ  المجتمعػلت األولػى يمكػف أف يبػدأ فػ  تكػويف ألػرتا ويتحمػؿ 

 داجا الجلم  والفليولوج  .ملؤوليلتا كراشد بمجرد بموغا وتحقؽ 
فكثيرا مل يتزوج الشلص ويتحمؿ ملؤوليلتا كراشد ف   ػذ  المجتمعػلت البدا يػ  البلػيط  فػ  لػف   

الللدل   شر أو الللبع   شر مف  مر    وبذلؾ ال تطوؿ فترة مرا قتا. أمل الفػرد فػ  المجتمعػلت 
 ؿ ملؤوليلتا ف  الحيلة كراشد بمجرد المتقدم  المعقدة  فإدا ال يلتطي  ف  ال للب أف يتزوج ويتحم
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بموغا   وتحقؽ داجا الجلم    بؿ يحتلج إلى فترة أطوؿ لبلدتقلؿ مف مرحم  الطفول  إلػى مرحمػ  
الرشػػد    ػػد تصػػؿ إلػػى  شػػر لػػدوات أو أكثػػر يعػػد دفلػػا أثدلء ػػل  قميػػل واجتمل يػػل وا تصػػلديل لمحيػػلة 

  1الملؤول  الراشدة .
لصػػػي  الشػػػبلب تكتلػػػب فػػػإف ذلػػػؾ يتطمػػػب مدػػػل تف ػػػـ  دلصػػػر  ػػػذ  وكمػػػل ذكردػػػل لػػػلبقل فمػػػل دامػػػت ش

   -الشلصي  ومل يمر ب ل مف دمو   ولدرال  شلصي  الشبلب يجب أف دفرؽ بيف :
 الطبيع  األصمي  و   االلتعدادات والقدرات الفطري  . -
 التجلرب والظروؼ االجتمل ي  الت  يعيش في ل . -

و   مرد  تدمى  ف طريؽ مل يطػرأ  مي ػل بوالػط  البي ػ  والطبيع  األصمي  الت  يولد ب ل الشبلب   
االجتمل ي    ودتيج  لمتفل ؿ بيف الطبيع  األصػمي  والظػروؼ االجتمل يػ  تتحػدد شلصػي  الشػبلب  
و ػػذ  الشلصػػي   لبمػػ  لمدمػػو   ويقصػػد بػػللدمو  دػػل مػػل يطػػرأ  مػػى الشلصػػي  مػػف تطػػور وت يػػر فػػ  

الشػػبلب واالتجل ػػلت التػػ  ت مػػب  ػػف تصػػرفلتا والػػتجلبلتا أدمػػلط اللػػموؾ   وفػػ  القػػيـ التػػ  يتبدل ػػل 
   2أكثر يلرا .

 :  التحديد الت ريب  ل ترة الشباب  -*
بػػللرغـ مػػف صػػعوب  تحديػػد فتػػرة الشػػبلب   فقػػد حػػلوؿ العممػػلء تحديػػد  ػػذ  الفتػػرة أو المرحمػػ  تحديػػدا 

دي الػػػذي وصػػػؿ إليػػػا تقريبيػػػل مػػػ  المرا ػػػلة فػػػ   ػػػذا التحديػػػد الملػػػتوى الحاػػػلري والثقػػػلف  واال تصػػػل
مجتمعدل العرب  ودرجػ  التعقيػد التػ  وصػمت ل الحيػلة فيػا   لػيمل فػ  المػدف التػ  تظ ػر في ػل مشػكم  
ر ليػ  الشػػبلب أكثػػر تعقيػدا   والتػػ  يعتبػػر الشػػبلب في ػل أشػػد حلجػػ  إلػػى الر ليػ  والتوجيػػا دظػػرا لكثػػرة 

   -ل ل : فراغ ـ وكثرة الم ريلت وكثرة المؤثرات الللرجي  الت  يتعراوف
ولقػػد ذ ػػب الػػدكتور أحمػػد فػػؤاد الشػػربيد  إلػػى أف فتػػرة الشػػبلب  ػػ  تمػػؾ الفتػػرة مػػف الدمػػو والتطػػور  -

االدلػػلد  التػػ  تتلػػـ بلػػملت للصػػ  تميز ػػل وتعطي ػػل صػػورت ل المميػػزة   وتدقلػػـ  ػػذ  الفتػػرة فػػ  دظػػر  
 -إلى أرب  مراحؿ    :

ف المرا ق  مرحم   مري  حرج   دد اإلدللف لػذلؾ ويمثؿ ل   15-12: والت  تمتد مف  مرحمة المراه ة  -0
 أدرجا  مـ اجتملع المرا ق  تحت بلب المشكبلت االجتمل ي  .
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زاء  ذا المو ؼ ركز  مملء الدفس واالجتملع  مػى تػ ثير تحػوؿ الفػرد فػ  لػف المرا قػ  مػف المدػزؿ إلػى المدرلػ   وا 

وكيػػػؼ تاػػػ ط  ػػػذ  التحػػػوالت  مػػػى  واطفػػػا  ومػػػف ثػػػـ إلػػػى العمػػػؿ   وأثػػػر  ػػػذا التحػػػوؿ  مػػػى  واطػػػؼ المرا ػػػؽ  
 . 1  الحللل  والمر ف  و مى أ صلبا

  .18-15: و   المرحم  الت  تشمؿ اللف مف   مرحمة الي وع -2
  والت  ي لذ في ل الدمػو البػدد  اتجل ػل وظيفيػل   وتتجػا 21-18:وتمتد مف   مرحمة الشباب المبكر -3

 يصؿ في ل الدمو العقم  مدا .في ل الت يرات العلطفي  دحو االلتقرار و 
  ويحقػػؽ في ػػل الفػػرد  مػػ  الداػػج 25-21: و ػػ  المرحمػػ  التػػ  تمتػػد مػػف   مرحمووة الشووباب البووال  -4

 والت  مـ م  الحيلة والمجتم  والد ج الوا ع  االجتمل   المثلل  اللميـ .
 لػػف الواحػػد و وذ ػب الػػدكتور لػعد جػػبلؿ إلػػى أف فتػرة الشػػبلب األولػى تمتػػد مػػف بدايػ  الحمػػـ حتػى -

مػػرأة بلل ػػ  وتحقػػؽ في ػػل ؿ لبلل ػػل الشػػلب إلػػى رجػػؿ بػػلل  أو االعشػػروف   و ػػ  مرحمػػ  ادتقلليػػ  يتحػػو 
وتمتػد فتػرة الشػبلب الثلديػ  مػف  مػف الداػج االدفعػلل  واالجتمػل    داجا الجدلػ    وملػتوى  ػلل 

 2 لد  .21-30 
 
  مصر العربي  ف  تحديد مرحم  و د ألذ مؤتمر وزراء الشبلب العرب وج   دظر وفد جم وري   

" يرى  -الشبلب   وبللتحديد الت  توصمت إليا المدظملت الدولي  حيث تقوؿ توصيتا األولى :
  لد  ادلجلمل م  25-15المؤتمروف أف مف ـو الشبلب يتدلوؿ ألللل مف تتراوح أ ملر ـ بيف  
العرب  وطبيع  الشلصي   المف ـو الدول  المتفؽ  ميا ف   ذا الش ف   غير أف ظروؼ الوطف

 الشلب  الدلمي  فيا تلتوجب تلصيص ر لي   ميق  متكلمم  بمرحم  الطبل   الت  تلبؽ 

لػػػد  وفػػػؽ متطمبػػػلت  25  وربمػػػل تفػػػرض الظػػػروؼ امتػػػداد  ػػػذ  الر ليػػػ  إلػػػى مػػػل بعػػػد لػػػد  15لػػػف 
 الشبلب ف  كؿ  طر  رب  ".

مديػػ  التػػ  يجتلز ػػل الفػػرد بػػيف مرحمػػ  الطفولػػ  والتحديػػد الد ػػل   لفتػػرة الشػػبلب  ػػو تحديػػد ل بػػللفترة الز 
ومرحم  الرشد الت  يتحقؽ لبلل ػل داػجا الجلػم    والعقمػ    واالدفعػلل  واالجتمػل    وتمتػد  ػذ  
المرحمػػ  مػػف بػػدء البمػػوغ وظ ػػور  بلملتػػا األوليػػ  والثلدويػػ  إلػػى زواج الشػػلص وتحممػػا لملػػؤوليلتا 

 كرجؿ راشد دلاج.
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ذا دظردػػل إلػػى مرحمػػ  ال   شػػبلب بللتحديػػد المػػذكور فػػ  اػػوء المراحػػؿ الدرالػػي  فإددػػل دجػػد ل تقلبػػؿ وا 

المرحم  اإل دادي    والمرحم  الثلدوي    والمرحم  الجلمعي    فتبلميػذ وطػبلب  ػذ  المراحػؿ الدرالػي  
1يعتبروف ف  مجمو  ـ مف الشبلب .

 

 
 التعريف اإلجرائ  

والذيف تركوا مقل د  لد   35-18أ ملر ـ بيف الشبلب ويقصد با مجموع األفراد الذيف تتراوح    
أي الذيف لـ يكمموا مرحم  تعميمي  معيد  لواء كلدت األللل   الدرال  ألي لبب مف األلبلب 

أو مل يعلدل ل ومدلرطيف ف   أي شرط  دـ الحصوؿ  مى ش لدة جلمعي   الجلمع   الثلدوي 
 .وليس إجبلريل  اللدم  الوطدي    صفوؼ الجيش تطو يل 

 
 التكوي  العسكريثالثا: 

يعػػد التكػػويف العلػػكري حػػبل مدللػػبل لتر يػػ  الشػػبلب كودػػا جػػزءا ال يتجػػزأ مػػف المدظومػػ  التربويػػ  و    
التكويديػػػػ    حيػػػػث يقػػػػـو بتكػػػػويف   توجيػػػػا   وتدميػػػػ  المعػػػػلرؼ فػػػػ  الميػػػػداف العلػػػػكري   مػػػػف لػػػػبلؿ 

ليدويػػ  الحتػػراؼ شػػتى الم ػػف   تحاػػير أول ػػؾ الػػذيف يتمتعػػوف بقػػدرات معتبػػرة فػػ  مجػػلؿ الدشػػلطلت ا
مقػػدمل ل ػػـ فرصػػل لػػلدح  لتحقيػػؽ الدجػػلح  مػػى الملػػتوى الم دػػ  واالجتمػػل     وتملشػػيل مػػ  التعػػديؿ 
الوارد ف  المدظوم  االجتمل ي  والتربوي  الوطدي  بمل في ل التكويف الم د    وو يل مد ل ب ذا الر ػلف 

مر فػػػ  تر يػػػ  المػػػوارد البشػػػري  ذات الكفػػػلءة مػػػف ال تػػػزاؿ القيػػػلدة العميػػػل لمجػػػيش الػػػوطد  الشػػػعب  تلػػػت
لػػػبلؿ إ ػػػلدة ت  يػػػؿ وتثمػػػيف الم ػػػف اليدويػػػ  للصػػػ    وتػػػوفير التعمػػػيـ الجيػػػد  وت  يػػػؿ الشػػػبلب فػػػ  
ملتمػػػؼ ال يلكػػػؿ    مػػػى غػػػرار ال يلكػػػؿ التلبعػػػ  لممديريػػػ  المركزيػػػ  لممعتمديػػػ    والمديريػػػ  المركزيػػػ  

 ات البريػ  لممديريػ  المركزيػ  لئلشػلرة   وكػذا لقيػلدة القػو  لمعتلد   وبعض المؤلللت والوحدات التلبعػ 
تمػدح  ػذ  ال يلكػؿ فرصػل لمشػبلب لمت  ػؿ فػ  مجػلؿ معػيف حيػث يمكػد ـ مػف اللدمػ  بطريقػ  دلجحػػ  

 ف  صفوؼ القوات الملمح  ويل ؿ إدملج ـ ف  الحيلة المددي  بعد ادقالء مدة التكويف .
حدات الجيش الوطد  الشعب  ف  ملػلر ل دحػو التطػور يلتجيب  ذا التكويف لحلجيلت ملتمؼ و    

 وكذا لمتطمبلت لوؽ العمؿ ف  إطلر تميز  تحديلت العولم  .
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أمػػػل  ػػػف المج ػػػودات المبذولػػػ  ف ػػػ  موج ػػػ  لتعزيػػػز ملتمػػػؼ الفػػػروع والتلصصػػػلت ذات الطػػػلب    

العلػػػكري    الم دػػ  مػػػ  تػػػوفير التػػػ  يبلت البلزمػػػ  لممتربصػػػيف آلػػذا بعػػػيف اال تبػػػلر اللػػػيرة الم ديػػػ  
وذلػػؾ تحػػت الوصػػلي  البيداغوجيػػ  المزدوجػػ  لمقطػػلع المػػدد  المكمػػؼ بػػللتكويف الم دػػ  ووزارة الػػدفلع 

 الوطد  والذي تمثما المديري  المركزي  لممعتمدي  .
وتتكفػػػؿ مراكػػػز التكػػػويف العلػػػكري بتكػػػويف شػػػبلب فػػػ  ملتمػػػؼ االلتصلصػػػلت وذلػػػؾ فػػػ  إطػػػلر    

تواصػػػؿ اللػػػلص بف ػػػ  اػػػبلط الصػػػؼ المتعل ػػػديف   طمبػػػ  اػػػبلط التكػػػويف القل ػػػدي   والتكػػػويف الم
متعل ػػػديف وكػػػذلؾ فػػػ  إطػػػلر التكػػػويف العلػػػكري القل ػػػدي   ملتمػػػؼ األلػػػمح    والتلصصػػػ  لطمبػػػ  
رتبػػػلء والجدػػػود الػػػذيف يدتمػػػوف إلػػػى صػػػفوؼ الجػػػيش أو القػػػلدموف مػػػف الحيػػػلة المدديػػػ    بلتلػػػلذ  كػػػؿ 

يف بتػػػوفير اإلمكلديػػػلت والولػػػل ؿ الاػػػروري  وكػػػذا اإلجػػػراءات البلزمػػػ  لاػػػملف اللػػػير الحلػػػف لمتكػػػو 
 1المدش ت الللص  لاملف التعميـ الدظري ومراجع  البرامج البيداغوجي  .

وتبدأ  ممي  بدلء الجيوش بعممي  التيلر األفراد المدللبيف لؤل ملؿ العلػكري    حيػث تعمػؿ  مػى    
المعػلرؾ الحربيػ    وتلاػ  الوحػدات تدريب ـ تدريبل  لكريل   فػللتدظيـ العلػكري   يلػت دؼ كلػب 

لمػػػدظـ العلػػػكري    ولكػػػف بػػػللطب  لػػػيس مػػػف الاػػػروري أف يشػػػترؾ جميػػػ  أفػػػراد القػػػوات الملػػػمح  فػػػ  
اللطػػػوط األملميػػػ  مػػػف الجب ػػػ  أو فػػػ  أ مػػػلؿ اللطػػػوط األملميػػػ    ف دػػػلؾ  ػػػوات تقػػػدـ لدمػػػ  لمػػػؼ 

وجػػػػود  ػػػػوات لتػػػػوفير  اللطػػػػوط األملميػػػػ  وال تقػػػػؿ أ ميػػػػ   ػػػػف جدػػػػود اللػػػػط األمػػػػلم    حيػػػػث يمػػػػـز
اإلمػػػدادات ولعمػػػؿ االتصػػػلالت والتػػػدقبلت أو أ مػػػلؿ الدقػػػؿ. العمػػػؿ العلػػػكري  مػػػؿ تلصصػػػ  مػػػف 

يب الجدػػود  مػػى األ مػػلؿ الملتمفػػ  الدرجػػ  األولى ولقػػد أدى ذلػػؾ إلػػى اػػرورة االلتيػػلر الجيػػد وتػػدر 
  اللتيػلر والتػدريبو مى الػرغـ مػف أف مراكػز التكػويف العلػكري تلتمػؼ فيمػل بيد ػل فػ  ألػلليب ل فػ  ا

 إال أف المبلدئ العلم  واحدة ف  كؿ مكلف .
   -ولطوات التيلر األفراد ف  القوات الملمح    :

  دد الرجلؿ الذيف يمكف تجديد ـ . -
 معموملت  ف لف كؿ فرد . -
مكػػػلف المػػػيبلد والمػػػوطف األصػػػم  ومقػػػر اإل لمػػػ  الحػػػلل  والحللػػػ  العل ميػػػ    إاػػػلف  إلػػػى الم دػػػ   -

 وى التعميم  والعقيدة الديدي  .والملت
                                                 

1
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وبعػػد ذلػػؾ يػػتـ التيػػلر مجمو ػػ  مػػف األفػػراد ثػػـ يػػتـ فحصػػ ـ فحصػػل جلػػميل د يقػػل يشػػمؿ كػػؿ أ اػػلء 
الجلػػػـ وبللتػػػلل  لػػػبلم  األ اػػػلء  وكػػػذلؾ تجػػػرى مع ػػػـ مقػػػلببلت شلصػػػي    ومػػػف مجمػػػوع دتػػػل ج 

يحػػللوف إلػػى فحػػص  الفحوصػػلت والمقػػلببلت يػػتـ تحريػػر تقػػويـ طبػػ   ػػف المجدػػد ومػػف ثػػـ الدػػلجحوف
 قمػػ  حيػػػث تطبػػػؽ  مػػػي ـ بعػػػض التبػػػلرات الػػذكلء   وبعػػػد ذلػػػؾ التبػػػلرات المواءمػػػ  الم ديػػػ    وفػػػ  
الد ليػػ  يرشػػح المجدػػد لمعمػػؿ العلػػكري فػػ  ظػػروؼ فيزيقيػػ  و قميػػ  شػػديدة وموا ػػؼ جػػلدة   تمػػؾ التػػ  

  1  ومرودتا  تظ ر  وتا وبرا تا وصبر  و وة احتمللا وثبلتا االدفعلل  أو التقرار  الدفل
   -محلور ر يلي    : 14ويتامف التكويف 

يشرؼ  ميا ابلط مف المدرل  يل روف  مى اللػير الحلػف لمتكػويف ويتمثػؿ  : التكوي  العسكري -0
  ذا األلير ف  تمقيف  دة مواد  لكري  كللقتلؿ الطبوغرافيل ال ددل  العلكري ...

الثبلثػػ  اللدالػػ  الثلد  تػػدرس فيػػا مػػواد للصػػ  يكػػوف ابتػػداء مػػف  : التكوووي  العسووكري الت صصوو  -2
 بلبلح حفظ الدظلـ الحقوؽ والواجبلت اللدم  الدالمي  اإلجراءات الجدل ي  القلدوف الجدل  ...

 يتـ فيا درال  الم لت: الفردلي  االدجميزي  وملدة اإل بلـ ا ل .  : التكوي  العسكري العام -3
أ ػػػـ المحػػػلور فػػ  التكػػػويف ويتمثػػػؿ فػػ  مػػػلدة الريلاػػػ  البدديػػػ  يعتبػػر  :  التكووووي  العسوووكري البووودن  -4

العلػكري   و مػى العمػـو فػػإف  مميػ  التكػويف تجػػري وفقػل لمبردػلمج الملػطر مػػف طػرؼ القيػلدة العميػػل  
   2ويل ر  مى  ذ  العممي  إطلرات  ابلط  ابلط صؼ. 

 ري:ويمكددل اإلشلرة إلى بعض المعللـ العلكري  الدلتج   ف التكويف العلك
قػػديـ لبػػرة لممثػػؿ األمػػيف العػػلـ لمدظمػػ  األمػػـ المتحػػدة أو ال ي ػػ   ػػو المكمػػؼ بت:  مستشووار بسووكري -

 ت ألػرى م مػ  كإصػبلح  طػلع األمػف المعدي  بحفظ اللمـ   و ذا ف  حلل  المفلوالت أو ف  حػلال
 مللر دزع اللبلح   التلريح وا  لدة اإلدملج .

واإلشػراؼ  مػى تطبيػؽ االتفل يػلت العلػكري  كو ػؼ إطػبلؽ   ػو المكمػؼ بللمرا بػ :  مالحظ بسكري -
الدػػػلر أو إجػػػبلء القػػػوات ورفػػػ  التقػػػلرير فػػػ  حللػػػ  حػػػدوث ادت لكػػػلت   فػػػللمبلحظ العلػػػكري  ػػػو غيػػػر 

 تقبمػػا مػػف طػػرؼ األطػػراؼ المتدلز ػػ  ملػػمح وال يممػػؾ صػػبلحيلت لػػمط  رد يػػ  وأمدػػا مر ػػوف بمػػدى 
 مرا ب  أو أثدلء القيلـ بللدوريلت أو التحقيقلت .ويمكدا مملرل  م لما ادطبل ل مف مراكز ال
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مكمػؼ بػللربط بػيف م مػ  أمميػ  وتشػكيم   لػكري  تلبعػ  لمدظمػ  إ ميميػ  أو :  ضابط الربط العسوكري -

تحػػللؼ مكمػػػؼ باػػملف األمػػػف ألف  يلدتػػا غيػػػر تلبعػػ  لؤلمػػػـ المتحػػدة   حمػػػؼ شػػملؿ األطملػػػ  فػػػ  
 واالتحلد األوروب  ف  البولد    . 2113ف   ي   وات االتحلد اإلفريق  ببوردد فكولوفو وأف لدلتل

وصػػؿ  ػػدد األفػػراد التػػلبعيف  2117مػػ  د ليػػ   : برنووامل لمتعموويم بوو  بعوود لتكوووي  جنووود السوومم ا رار ووة -
م مػ  لحفػظ  21دولػ  يدتشػروف  بػر  009شلصػل يدتمػوف إلػى  01211لؤلمـ المتحدة إلى أكثر مػف 

 ت  يلدة مكتب حفظ اللمـ األمم  .اللمـ تح
  وألف تكويف العلكرييف المشلركيف ف  م لـ حفظ اللمـ يعد أمرا اػروريل لمقيػلـ بم ػلم ـ بكػؿ فعلليػ 
تـ إ داد بردلمج تكػويد   ػف بعػد لفل ػدة جدػود اللػمـ األفلر ػ    ي ػدؼ  ػذا األليػر إلػى واػ  تحػت 

بحػوث   بػدوف أي مقلبػؿ مػلدي   لفل ػدة األفػراد تصرؼ الم تميف و ف بعد كؿ الدروس التكويديػ  وال
العلكرييف   الشرط    الدرؾ ...التلبعيف لمدوؿ اإلفريقي    كمل يوفر  ذا البردػلمج إمكلديػ  التلػجيؿ 
 ػف طريػؽ االدترديػت   تحميػػؿ الولػل ؿ البيداغوجيػ    تبػلدؿ الػػدروس والمعمومػلت مبلشػرة مػ  طمبػػ  

لمحصػػوؿ  مػػى شػػ لدة د ليػػ  الدرالػػ  .ويعػػد البردػػلمج اليػػـو أكثػػر آلػػريف والقيػػلـ بلمتحلدػػلت  ػػف بعػػد 
 .2006ألؼ ملجؿ مدذ  100مف 

بػراز  -التعريؼ بمديري  التكويف : إف الم م  األلللي  لمديريػ  التػدريب  ػ  صػقؿ الفػرد وتطويعػا وا 
موكلت إمكلديلتػػا الفكريػػ  والبدديػػ  بمػػل يػػتبلءـ مػػ  الحيػػلة العلػػكري  التػػ  تدػػتظـ فػػ  مجمو  ػػل فػػ  لػػ

تعكس معدى التاحي    والفداء وحب الوطف   ل ذا فإف  مؿ مديري  التكويف يتمحػور حػوؿ اللػ ر 
مكلدػلت بداغوجيػ    مى متلبع  العمؿ اليػوم  لمطمبػ  دظريػل وتطبيقيػل   بفاػؿ مػل تػوفر  مػف أج ػزة وا 

يالحي  لتل يؿ  مؿ المؤطريف والمدربيف واأللذ بيد الجدود المتكوديف    1 وا 
ريػػػػ  التكػػػػويف تمعػػػػب الػػػػدور الر يلػػػػ  فػػػػ  تلػػػػيير وتوجيػػػػا التعمػػػػيـ والتػػػػدريب دالػػػػؿ المؤللػػػػ  فمدي  

العلكري    ف   تقـو بمتلبع  المتكوف دالؿ المدرلػ  مػف يػـو تجديػد  إلػى يػـو تلرجػا   كمػل تلػ ر 
 مػػى تػػوفير الظػػروؼ الحلػػد  اللػػتقبللا والتكفػػؿ التػػلـ بػػا مػػف الدلحيػػ  الملديػػ    كمػػل تعطػػ  المديريػػ  

 مي  كبرى لتػدريب المجدػديف فػ  جميػ  مراحػؿ التكػويف وتحظػ  التكػويف القل ػدي المشػترؾ بعدليػ  أ
 للص  دظرا ألف  ذ  المرحم  تعتبر مف أصعب المراحؿ ف  حيلة المجدد مف حيث كود ل مرحم  

 
                                                 

1
ِؤعغةةح  -2008ِةةاي  -538ِزٍةةح اٌزةةيؼ اٌعةةذد  – صااُخ يُااز اَغاابع انقجؼاابد اناازسة وانًغاابسكخ انجزائشيااخ ...يااٍ  جاام إ ااالل انضااهى 61 –اعةةّاعيً  –د   

 .29-24ؿ ؿ -2008-اٌزضائش  –إٌّؾٛساخ اٌعغىشيح 



                                                                                                                                                                                                       
 انبحث ةمشكه                                                                     انفصم األول           

 
29 

 
 ادتقلؿ مف الحيػلة المدديػ  إلػى الحيػلة العلػكري    و ميػا فػإف اإلطػلرات مطػللبوف ببػذؿ  دليػ  للصػ 

 1 وج د كبير أثدلء التدريب حتى يتمكف المجدد الجديد مف الت  مـ م  الحيلة العلكري  .
و تلتمػػػػؼ التعػػػػلريؼ والمفػػػػل يـ المتعمقػػػػ  بللتػػػػدريب أو التكػػػػويف مػػػػف كلتػػػػب  لػػػػر  بػػػػللتبلؼ زوايػػػػل  

 التطرؽ لممواوع ودرج  التركيز  مى  دصر دوف آلر .
 التكوي  لغة: -0

 2لى الوجود. و الراج الش ء مف العدـ ا
ممػ  تػدريب " التػ  تلػتعمؿ كمرادفػ  لك formationمعدى ألر: اف كمم  تكويف    ترجمػ  لمكممػ  "

" ويقصػػد ب ػػل التدميػػ  المدظمػػ  لتحلػػيف المعػػلرؼ والم ػػلرات مػػف  trainingالتػػ  تعدػػ  بلالدجميزيػػ  "
 3اجؿ القيلـ االفراد بم لم ـ  الم دي  ف  أ ؿ و ت".

 اصطالحا: -2
كويف " الوليم  التػ  تمكػف الفػرد مػف الػت بلؿ إمكلديلتػا   والطل ػلت الكلمدػ  فيػا  و ػو ويقصد بللت  

دشػػلط ملطػػط وملػػتمر ي ػػدؼ إلػػى إحػػداث ت ييػػرات فػػ  معمومػػلت ولبػػرات   وطػػرؽ  وأداء ولػػموؾ 
اتجل ػػػلت الفػػػرد والجمل ػػػلت ممػػػل يجعم ػػػـ أكفػػػلء لمزاولػػػ  أ مػػػلل ـ بطريقػػػ  مدتظمػػػ    تكػػػوف المكػػػوف 

 4قيؽ أ داؼ  األج زة الت  يعمموف في ل ".األللل  ف  تح
فػػ  كتلبػػا مبػػلدئ إدارة األفػػراد" بكودػػا العمميػػ  التػػ  مػػف لبلل ػػل تػػزود  Edwinb-Flippoو رفػػا    

 م لرة ألداء أو تدفيذ  مؿ معيف.المتكوديف بللمعرف    أو ال
لػػا تكييػػؼ فػػ  كتلبػػا التػػدريب فػػ  المدظمػػلت " العمػػؿ الػػذي يحصػػؿ مػػف لبل داريوود كينوو و رفػػا   

 5األفراد بحيث يمكد ـ مف التعمـ بشكؿ فعلؿ ."
 التكوي  العسكري-   

لتزويػد المدظمػيف  -أيػل كػلف دشػلط ل -يعرؼ ب دا " الج ػد الملطػط والمػدظـ مػف  بػؿ المؤللػ      
 إلي ل بمعلرؼ معيد  وتحليف وتطوير م لرات ـ و درات ـ ولموك ـ واتجل لت ـ بشكؿ ايجلب  وبدلء

 
                                                 

1
ِذيشيةح االتصةاي  –( 1996رةأفي  15-1) -111اٌعةذد  – سٚظةح اٌزٕةذي –ِزٍح ٔصةف ؽةٙشيح  – يشكز انتذسيت ) انًصبػت يحك انشجبل( –لاعّي  -أ  

 .13ؿ  -1996 –تيثاصج  -ٚاإلعالَ ٚاٌتٛريٗ ٌٍٕؾش
2

 .596ؿ-دخ-تيشٚخ-داس صادس ٌٍٕؾش-لاِٛط عشتي/عشتي-اٌّعتّذ 
3

 .370ؿ-2005-داس اٌرشب-االصش انُفضيخ نهتكىيٍ ويُبهجه-تٛفٍزح غياث  
4

 .334ؿ  -2000 –االعىٕذسيح  –اٌذاس اٌزاِعيح ٌٍطثاعح ٚإٌؾش  – خبيـــــــــاالداسح انؼ –غاسق اٌّززٚب  
5

 .105ؿ -1990 -ترذاد –داس اٌىتة ٚاٌٛحائك  – م تطجيقيــــــيذخ -إداسح األفشاد -ٔعّح ؽٍيثح اٌىعثي  ِٚؤيذ ععيذ اٌغاٌُ 
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المجػػػلؿ العلػػػكري   فػػػللتكويف يعمػػػؿ  مػػػى ت ييػػػر اتجل ػػػلت المجدػػػديف دحػػػو المجتمػػػ   وللصػػػ  فػػػ  

  1العلكري بشكؿ يلدـ الببلد ويحقؽ األمف دالؿ المجتم  ". 
ويمكػػف القػػوؿ أف التكػػويف العلػػكري  ػػو تدميػػ   ػػدرات المجدػػديف فػػ  مراكػػز التكػػويف   ومػػف لبللػػا   

حقيؽ التمرار المؤلل  العلكري    وبػل   المؤللػلت يزود المجدد بللمعموملت والم لرات الجديدة لت
 األلرى ف  البي   االجتمل ي  .

فللتكويف العلكري ي دؼ إلى تدمي   درات المجدد لتمكيدا مف ادجلز األ مػلؿ الموكمػ  إليػا حلليػل    
كلػلبا لبػر  ات والت  لتوكؿ إليا ملتقببل بكػؿ كفليػ  وادتلجيػ  ...و ػو رفػ  ملػتوى أداء المتكػوف   وا 

أو  –لػػػواء دالػػػؿ المؤللػػػ  العلػػػكري   أو دالػػػؿ مؤللػػػلت المجتمػػػ  المػػػدد   -جديػػػدة فػػػ  العمػػػؿ 
 2توجي ا لعمؿ جيد أو وظيف  جيدة .

تعريػػػؼ التكػػػويف  مػػػى أدػػػا " دػػػوع مػػػف اللبػػػرات التػػػ  يمكػػػف  ػػػف طريق ػػػل محمووود الطنووووب  ويػػػورد   
حشوم تقبم  " ويتفػؽ كػؿ مػف الوصوؿ إلى تعمـ يػؤدي إلػى تحلػيف فػ  إجػراء العمػؿ الحػلل  أو الملػ

 مى أف التكويف الرلم   و " العمميػ  المدظمػ  التػ  يمكػف  ػف  وتوريق ببد الرحما    اهلل معال 
طريق ل ملل دة المتكوديف  مى كلػب الم ػلرات والمعػلرؼ والعػلدات   واالتجل ػلت التػ   ػـ بحلجػ  

 ة والمدظمػ  لممعمومػلت والم ػلرات ملػتمر ف ػو " التدميػ  ال  Little Fieled ليت  رايمدإلي ل " أمل  دد 
واالتجل لت الت  تلل د األفراد ف  جمي  الملتويلت  مى تحقيؽ مصمحت ـ ومصػمح  المدشػ ة التػ  

 3يعمموف في ل".
أمل التعميـ العلكري ف و الذي تقـو با المؤلللت الت  تعد الطبلب لمعمؿ بللقوات الملػمح  وكػذلؾ 

 4لقوات الشرط .
فػػػ  الجزا ػػػر تتطمػػػب مدػػػل ف ػػػـ  ػػػذ  الظػػػل رة فػػػ   -كم دػػػ  –رالػػػ  التكػػػويف العلػػػكري ول ػػػذا فػػػإف د  

اللػػػيلؽ االجتمػػػل   الجزا ػػػري   لػػػواء مػػػف حيػػػث تشػػػكم ل   أو تجلػػػد ل الميػػػداد    و ػػػذا ال يتػػػ تى 
 بطبيع  الحلؿ إال إذا ف مدل المكودلت األلللي  لمبدلء االجتمل   و بل ت ل ببعض البعض   ودور

 
 

                                                 
1

 .159ؿ -1981-األسدْ  -ِٕؾأج اٌّعاسف -يذخم اصتشاتيجي -ىاسد انجغشيخـــإداسح انً -ِؤيذ ععيذ اٌغاٌُ ٚعادي صشصٛػ صاٌش 
2

 .159ؿ-1996 -االعىٕذسيح -داس اٌّعشفح االرتّاعيح –ؤصضبد االجتًبػيخ ــــاالداسح في انً –عاِيح ِضّذ فّٙي  
3

 19ؿ  -1996 -راِعح عّش اٌّختاس – بيهخــــــــت انيذ انؼـــتذسي –ِضّذ عّش اٌطٕٛتي  
4

 . 117ؿ  -2003 -اٌما٘شج  -اٌذاس اٌّصشيح اٌٍثٕأيح  -بد انتشثىيخ وانُفضيخيؼجى انًصطهح  -صغٓ ؽضاتٗ  ٚآخشْٚ 
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فػػػػػػ  تكػػػػػػويف وا  ػػػػػػداد الجدػػػػػػود وملػػػػػػليرتا لمتحػػػػػػوالت التكدولوجيػػػػػػ    واال تصػػػػػػلدي    مت يػػػػػػر التكػػػػػػويف 

 1 .-الحرب -واالجتمل ي    والليللي    اللمـ
ويعرفػػػا محمػػػد شػػػحلت  ب دػػػا  مميػػػ  تعمػػػـ تمكػػػف الجدػػػدي مػػػف إتقػػػلف تلصصػػػا العلػػػكري   والتكيػػػؼ 

ات البلزم  بؿ ال بػد مػف لظروؼ العمؿ ف  القوات الملمح    إذ ال يكف  أف يكتلب الجددي الم لر 
  مػى الػتلداـ األلػمح  بلػر   ود ػ  اكتللب  ػلدات اجتمل يػ  واتجل ػلت دفلػي  جديػدة   فللتػدريب 

ولكدػػا يتطمػػب كػػذلؾ أف يػػتعمـ الجدػػدي االداػػبلط العلػػكري وطل ػػ  األوامػػر فػػ  المحظػػ  بػػ كبر  ػػدر 
 2كلبر واألصلغر .ممكف مف الد   واف يللير زمبلء  مف رفلؽ اللبلح وأف يطي   لدتا األ

 
 التعريف اإلجرائ 

وا  ػداد   التكويف العلكري  و التعميـ الذي تقـو با المؤللػلت العلػكري  التػ  تعمػؿ  مػى تكػويف   
وملػػػػليرت ـ لؤلواػػػػلع  الرا دػػػػ  والتطػػػػورات الحلصػػػػم  فػػػػ  الميػػػػداف الليللػػػػ  واال تصػػػػلدي  الجدػػػػود 

مقػػيف الجدػػدي بمػػل يمػػـز ليػػتمكف مػػف إتقػػلف كمػػل تعمػػؿ  مػػى ت واالجتمػػل   فػػ  أو ػػلت الحػػرب واللػػمـ 
وتمكيدػػا مػػف اكتلػػلب  ػػلدات اجتمل يػػ  واتجل ػػلت دفلػػي  جديػػدة ولبػػرات حيلتيػػ   تلصػػص معػػيف 

 . ف  صفوؼ الجيش الوطد  تعد  ليكوف مواطدل صللحل 
 :التجنيد االلزام رابعا: 

  بقػرار مػف ر ػيس تفرض اللدم  العلكري   مى كؿ مواطف جزا ري بمػ  لػف الثلمدػ   شػرة مػف  مػر 
 الجم وري   ويجوز ت جيؿ اللدم  العلكري  االلزامي  بلبب االدتللب لمدرال  .

ويعفى مف اللدم  العلكري  االلزامي  د ل يػل مػف ال تتػوفر فػي ـ الميل ػ  الطبيػ  لتمػؾ اللدمػ    واالبػف 
 الوحيد لؤلب المتوف  أو غير القلدر د ل يل  مى الكلب .

ف ػػػػػـ االبػػػػػف الوحيػػػػػد ألبيػػػػػا الحػػػػػ  والعل ػػػػػؿ الوحيػػػػػد ألبيػػػػػا غيػػػػػر القػػػػػلدر  مػػػػػى أمػػػػػل المعفيػػػػػيف مؤ تػػػػػل 
الكلػػب   وكػػذلؾ  ل ػػؿ اليػػا أو ألواتػػا غيػػر القػػلدريف  مػػى الكلػػب   والعل ػػؿ الوحيػػد ألمػػا إذا كلدػػت 
أرمم  أو اذا كلدت مطمق  طبل ل بل دل أو كلف زوج ل غير  لدر  مػى الكلػب . ويجػب  مػى كػؿ مػف 

 3اف يقدـ دفلا الى مدطق  التجديد لمعلممتا بمل يلتحؽ. زاؿ  دا لبب اال فلء
                                                 

1
 –عيٓ ٍِيٍح  –اٌٙذٜ  داس -ِٕؾٛساخ راِعح ِضّذ خيعش -2001ٔٛفّثش  -01اٌعذد –ِزٍح اٌعٍَٛ االٔغأيح  – انتكىيٍ انًهُي وانتًُيخ -عالغٕيح تٍماعُ 

 .132-121ؿ ؿ
2

 .160ؿ -2006 –اٌما٘شج  –داس غشية ٌٍطثاعح ٚإٌؾش  – شثيــــــــــــــــــــــــــحػهى انُفش ان –ِضّذ ؽضاتٗ  ستيع  
3

 171ؿ -ِشرع عثك روشٖ -أؽشف عٍيّاْ غثشياي 
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 : التجنيد التطوب  امسا: 

يجوز ألي شلب بم  لف االلزاـ بلللدم  أف يتطوع لملدم  ف  القػوات الملػمح  شػرط أف تتػوفر فيػا 
  فػللمتطو وف برواتػب  لليػ   ػـ األفػراد الػذيف يتطو ػوف لملدمػ  فػ  درجػلت اػبلط شروط التجديد 

ويعيدوف مف لريج  المدش ت التعميمي  بػللقوات الملػمح   ويجػوز تطػوع االدػلث لملدمػ  فػ  الصؼ 
 1.ظيمي دالقوات الملمح  وتحدد شروط و وا د ودظـ التطوع وفقل لموا ح الت

لد  الى صػفوؼ الجػيش الشػعب  الػوطد   35-18 و التحلؽ الشبلب البلل  مف: التعريف االجرائ 
 .واملف م د  الملتقبؿ م  الوطف والحفلظ  مى األمف القوم طو ل وليس الزامل ب رض لد

 :   كريةوالمؤسسة العس ا: سادس
 ػ  التشػكيبلت والوحػدات القتلليػػ   مػى الػتبلؼ التصلصػلت ل وملػػتويلت ل وحجم ػل   ومػل تشػػ ما   

مػػف بدليػػلت وتمتمكػػا مػػف ألػػمح  ومعػػدات بمػػل أد ػػل ت ػػدؼ إلػػى حمليػػ  الػػوطف والحفػػلظ  مػػى الػػتقرار  
 2أمدا ودظلما.و 

والمؤلل  العلكري  حلب الوظيفييف " بي   ذات تدرج وظيف  رلم    والت  يقاػ  في ػل  طػلع    
كبيػػػر مػػػف أفػػػراد المجتمػػػ  معظػػػـ او ػػػلت ـ ووظيفػػػت ـ األلللػػػي   ػػػ  توجيػػػا طػػػل ت ـ المتشػػػعب  للدمػػػ  

 3المجتم  والحفلظ  مى تواجد .
يب المجدػػديف حلػػب اػػوابط  لػػكري  تدريبيػػ  التدشػػ   دالػػؿ المؤللػػ  العلػػكري  تدطػػوي  مػػى تػػدر و 

  ممي  م  إ طلء بعض الدروس الدظري    يتـ تطبيق ل  مى كلف  أدواع األصدلؼ العلكري  .
 ممل أف التدش   ال تكوف واحدة لكلف  المجدديف بػؿ  دػلؾ دو ػلف ر يلػيلف ل ػل  مػل :التدشػ   العلمػ   

 -والتدش   الللص  .تحتوي العلم   مى :
 مػػػػى الرمليػػػػ  بلللػػػػبلح العػػػػلـ الػػػػذي يفتػػػػرض صػػػػيلدتا ومعرفػػػػ  العدليػػػػ  بػػػػا وكيفيػػػػ  التػػػػدريب  -1

 التعمللا.
 التلداـ األرض بلالتصلؿ واالرتبلط م  بقي  المجدديف .  -2

 
 

                                                 
1

 .173ؿ -ٔفظ اٌّشرع-أؽشف عٍيّاْ غثشياي 
2

 .51ؿ  -2007 –اٌزضائش  -داس لشغثح ٌٍٕؾش ٚاٌتٛصيع – يؤصضخ انتُغئخ االجتًبػيخ –ِشاد صعيّي   
3

 .90ؿ -ٔفظ اٌّشرع-ؽشف عٍيّاْ غثشيايأ 
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    -أمل التدش   الللص  فإد ل تعد  :

 لملػػمح  مثػػؿ  لمػػؿ ال لػػمك    لػػل ؽ الت  يػػؿ  مػػى ملتمػػؼ الوظػػل ؼ المحػػددة فػػ  القػػوات ا -
 1ؾ أو أ ملؿ فدي  . حداد  ميكلدي

 
   ال وات المسمحة: بعاسا
مصػػػطمح لولػػػيولوج  يعدػػػ   بػػػوؿ العدػػػؼ المػػػدظـ كولػػػيم  شػػػر ي  لتحيػػػؽ أ ػػػداؼ اجتمل يػػػ       

و مػػى  ػػذا فػػإف التدظيمػػلت العلػػكري   ػػ  أبديػػ  تعمػػؿ  مػػى تدلػػيؽ أدشػػطت ل لتاػػمف الدصػػر فػػ  
 مي ػػػل فػػػ  و ػػػت اللػػػمـ لطػػػوارئ  ميػػػداف القتػػػلؿ   وت لػػػذ  ػػػذ  األبديػػػ  شػػػكؿ مؤللػػػلت دا مػػػ  يحػػػلفظ

 الصراع الملمح ويدير ل  لكريوف محترفوف .
لػػيمل الحديثػػػ  مد ػػػل تدظيمػػلت معقػػػدة ل ػػػل حػػدود وااػػػح  ويمكػػػف أف الملػػػمح  والوتعتبػػر القػػػوات    

تػػدرس كوحػػدة دالػػؿ الدلػػؽ االجتمػػل   الكمػػ  وتلتمػػؼ دالميػػل طبقػػل لدػػوع األلػػمح    وكػػؿ مد ػػل لػػا 
 2ـ مف أدا يدلؽ م  الدمط العلـ الذي يعرؼ بللقوات الملمح  .بدلؤ  المميز  مى الرغ

ويمكػػف الدظػػر إلػػى  ػػذ  األليػػرة  مػػى أد ػػل أبديػػ  تدظيميػػ  معقػػدة تلاػػ  مبلشػػرة إلػػى الحكومػػ  أو 
3الدول  وتعمؿ الحكوم   مى تحديد الليلل  العلكري  الت  يدب    مى القوات االلتزاـ ب ل .

 

 وتقلـ القوات الملمح  إلى :
 القوات البريػ    الجيش  - 

 القوات البحري    األلطوؿ   -
 القوات الجوي    الطيراف  . -

ولكؿ مف  ذ  القوات  يلدة ملتقم  تتب  القيلدة العميل   ولكف  دلؾ دو ل مف التدليؽ يجري بيف  ػذ  
تشػتمؿ القيلدات لتدفيذ الم ملت العلكري    وتدقلـ  ذ  القػوات إلػى  يػلدات و ي ػلت  لػكري  ألػرى 

 مؤلللت . –مصللح  – طل لت مقلتم   - مى :  يلدات و ي لت أركلف

 : المشػػػػلة  المػػػػدر لة   المدفعيػػػػ   فعمػػػػى لػػػػبيؿ المثػػػػلؿ تاػػػػـ القػػػػوات البريػػػػ   طل ػػػػلت وصػػػػدوؼ مثػػػػؿ
 الصواريك   ال ددل  والكيميلء والقوات الللص   ف  حيف تشمؿ القوات الجوي  وحدات المقلتبلت 

                                                 
1

 .229ؿ  - 2004-األسدْ –داس اٌؾشٚق ٌٍٕؾش ٚاٌتٛصيع  – انتُغئخ االجتًبػيخ -ِعٓ خٍيً اٌعّش  
2

 .17ؿ  -2008 –عّاْ  -داس أعاِح ٌٍٕؾش ٚاٌتٛصيع -ػهى االجتًبع انؼضكشي –فؤاد اآلغا   
3

 .40ؿ  -األسدْ -اس اٌؾشٚق ٌٍٕؾش ٚاٌتٛصيعد –ػهى انُفش انؼضكشي  –عّاد عثذ اٌشصيُ اٌضغٛي   
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لت المقلتمػػػ    وطػػػل رات الدقػػػؿ وطػػػل رات االلػػػتطبلع والػػػرادارات وغير ػػػل   أمػػػل اال ترااػػػي    والقلذفػػػ

القوات البحري  واللفف البرمل ي  والػزوارؽ الدوريػ  ولػفف الػد ـ الموجلػتيك  ويبلحػظ أف  ػذ  القػوات 
 1.تتفرع إلى فرؽ وأولوي  وكتل ب ولرايل وفصل ؿ ووحدات وكؿ مد ل يلا  إلى دمط  يلدي معيف

دلؽ العلكري دلقل اجتمل يل متدرجل بد ػ   ويبمػ  فػ  أحكػلـ تقلػيملتا ال رميػ  درجػ  أ مػى ويعتبر ال
مػػػف تمػػػؾ التػػػ  دبلحظ ػػػل بػػػيف الطبقػػػلت والف ػػػلت التػػػ  تقػػػـو فػػػ  تكويد ػػػل  مػػػى العوامػػػؿ االجتمل يػػػ  

 واال تصلدي  الحلدة .
مقػػػوات الملػػػمح  ويبػػػدأ التػػػدرج ال رمػػػ  العلػػػكري مػػػف ر ػػػيس الجم وريػػػ  بصػػػفتا القل ػػػد األ مػػػى ل   

ويدت   بللفرد المجدد   والرتب  العلكري  ب د ل تمؾ الصف  أو الدو يػ  التػ  تعطػى لؤلفػراد العلػكرييف 
لقػلء األوامػر دالػؿ  والت  تحدد مكلد ـ ف  التدرج ال رم  بد   وتعطي ـ صبلحي  مملرل  اللػمط  وا 

 مط   مػى  ػلدة األلويػ    و ل ػد الكتيبػ اطلر يحدد  القلدوف العلكري   ف دلؾ مثبل  ل د الفر ػ  لػا اللػ
 مػػى لػػمط  مػػف  ػػلدة اللػػرايل  والمقػػلييس التػػ  تقػػـو  مي ػػل الرتبػػ  العلػػكري  مواػػو ي  وغيػػر يكػػوف أ

2 لبم  لممدل ش  وتصبح دا مل بللصي   القلدودي .
 

 
 النظرية الت  تناولت موضوع الدراسة المدا  :  امسا

 
بلال تراب المتبصر  –بوصفا مدحى فكري  -وليولوجي  يلمح المدلؿ المد ج  أو المقلرب  الل   

ف و يمثؿ دقط  الوصؿ بيف اإلطلر المرجع  الدظري التصوري لمدرال  وبيف طريق   3مف الوا  .
البحث  والتدلوؿ المد ج  لمدرال  أو بيف الجلدب الدظري  والجلدب التطبيق  الذي يمثؿ اإلجراءات 

ؽ و ذا المدلؿ  لذلؾ يعد الموجا األللل  لكؿ البلحثيف المد جي  العممي  الت  تتواف
اللوليولوجييف حيث يلتمد  ذ  األ مي  مف مكلدتا و يمتا بصورة ألللي  وال غدى  دا  مى 

والذي يوصؼ ب دا دشلطل  مميل  لدفل يتامف  –اإلطبلؽ ف  مجلؿ البحث العمم  االجتمل   
 4. حث معيد جم  وتحميؿ المعطيلت  صد إيجلد حؿ لمشكم  ب

 
                                                 

1
 .42 -41ؿ ؿ  –غاتك اٌّشرع ٔفظ اٌ –عّاد عثذ اٌشصيُ اٌضغٛي   
2

 . 48ؿ  –عاتك ِشرع   –فؤاد اآلغا   

          
3
 Madeleine Grawitz- Methodes des science sociales.ED Dalloz. 5 édition-Paris.1981.p350. 

           
4
 Maurice Angers-Iniation pratique a la methodologie des science humaines -ED Casbah-Alger-1997-p36. 
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ومف  دل كلف التطرؽ إلى االتجل لت الدظري  الت  تدلولت مواوع التكويف العلكري أو   

المؤلل  العلكري  لطوة ال بد مد ل ف   ذا البحث  كوف  ذ  االتجل لت بمثلب  المدالؿ الت  
 تحدد وج   البحث مف الجلدبيف الدظري والتطبيق .

 
  ـ االتجل لت الت  تدلولت مواوع الدرال   م  التركيز  مى وفيمل يم  ليتـ التطرؽ إلى أ   

 .  دل  ذا بدوع مف التفصيؿ والتركيزاالتجل  المتبدى ف  بحث
 

 االتجاه الماركس   :  أوال
 نظرية الصراع )كار  ماركس( -0

 
والعمؿ  مى لمؽ أوالع   تد و إلى ت يير الوا   االجتمل  لدظري  الصراع طبيع  ثوري     
تعميمل  –وبذلؾ يمكف اال تملد  مى  ذ  الدظري  كإطلر لمتدريب العلكري  دة ومتطورة  جدي

فمدلؿ   يير  وتحليف الوا  وتحقيؽ األمف بحيث يصبح  وة مؤثرة مف اجؿ الت -ومملرل 
الصراع يدظر إلى المجتم  العلكري بل تبلر  دلقل يتكوف مف جمل لت متصلر   ومتدلفل  تدلاؿ 

ارد الحلجلت األلللي   و ددمل يدلاؿ األفراد م  الطبيع  لمواج   تمؾ الحلجلت لمحصوؿ  مى مو 
تظ ر مشلكؿ ملتمف  مف الصراع وال يمد  والليطرة ويمثؿ األللس الذي يقوـ  ميا الدلؽ 

 1االجتمل   .
 

 ك دا أمر ويعد ف  تصور  و بداي  التفكير العمم  المدظـ لدظري  الصراع  كار  ماركسويعتبر    
وتعد الطبق  مف ومل محوريل ف  درال  الصراع بل تبلر ل    لبقلء المجتم  والتمرار وجود   حتم

تمثؿ بزوغ دظري  الصراع   و مى  ذا يتحدد مف ـو الطبق  ف  اوء دظري  الصراع  مى أللس 
ويبلحظ أف الوجود الطبق  ف  اوء  ذ  الدظري  يقوـ  لف الذي يش ما أ الؤ ل ف  دلؽ مل المك

  مى مدى الت بلؿ طبق  أللرى  و ذا يؤكد أف الصراع  و أللس الوجود .
 

                                                 
1

 .94ؿ -ِشرع عثك روشٖ -انؼالقبد االجتًبػيخ في انقىاد انًضهحخ -صغيٓ عثذ اٌضّيذ اصّذ سؽٛاْ 
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وتدحصر أ ـ مظل ر وجود الصراع أو المؤشرات الت  تلير  ميا  ف  تدل ض المصللح بيف   

أطرافا وو   كؿ طرؼ بمصللحا ومصللح الطرؼ األلر  و مى  ذا يشير مف وـ الصراع إلى 
بيف طبقتيف لكؿ مد مل مصللح تلعى إلى تحقيق ل و ذا وجود دالؿ بيف طرفيف  مى األ ؿ  
  التحقيؽ يفلد بمصللح الطرؼ األلر.

ويحدث التدلفس ف  المؤلل  العلكري  بيف األفراد والجمل لت  حيث تقلـ مبلريلت ف  األلعلب أو 
ذا مل   الرملي  بلأللمح  الحقيقي   ويحدث التدلفس كذلؾ بيف األفراد لموصوؿ إلى المراكز األ مى وا 

اشتدت وط ة التدلفس واتلذت مو فل  دا يل لميت صرا ل  الصراع إذف أ وى درجلت التدلفس 
 وأشد ل  دفل   و و رفض لعممي  التعلوف .

فللبدلء االجتمل   يتميز بصراع المصللح بيف األشللص والجمل لت   وذلؾ الصراع الذي    
جتمل     و ف المكللب الملتمف  لمجمل لت يدجـ  ف األوالع الملتمف  لمجمل لت ف  البدلء اال

الت  يحصؿ  مي ل األفراد مف وراء  ذا الصراع   ولكف زيلدة التوتر والصراع تؤثر  مى درج  
 1التمللؾ لمبدلء.

قلت أو بيف الطب والصراع  ممي  اجتمل ي  تحدث  ف  صد وتعمد بيف فرديف أو أكثر        
بيف المجتمعلت والدوؿ بعا ل بيف األحزاب الليللي   أو أو  والجمل لت ف  المجتم  الواحد 

ويعود  ذا إلى الكرا ي  والعداء وتعلرض المصللح واأل داؼ  وتلعى كؿ مف  ذ  وبعض  
الجمل لت إلى تحقيؽ مصللح ل وأ داف ل م  إبلدة وتدمير الجمل لت األلرى ملتلدم  ف  ذلؾ 

    وبللتلداـ العدؼ أو بدودا.كلف  األللليب  لواء كلدت مشرو   أو غير مشرو 
ويبدو الصراع ف  المجلؿ العلكري فقد يكوف بيف الدوؿ كمل ف  حلل  الحروب فللحرب صراع    

ايديولوجيت ل أو بيف مجمو   دوؿ وكتؿ ليللي  و لكري  ل ل  ملمح بيف  طريف أو دولتيف  
المتصلر   تدمير وفدلء الواحدة ودظم ل االجتمل ي  واال تصلدي  ومصللح ل وأ داف ل  وتريد الدوؿ 

ل ف  األلرى  مف لبلؿ موارد ل الملدي  والبشري  المتلح  ولبرت ل العممي  والتكدولوجي   وتللير 
الحرب لك  تلرج مد ل مدتصرة  وكمل يبدو الصراع أيال ف  العبل   بيف القلدة العلكرييف  

 2مل  د يق  بيف القلدة العلكرييف أدفل ـ.والحكوم  ف  المجلالت القلدودي  واإلداري  والليللي  ك
 

                                                 
                                         

1
 James.B.Mchee-Introduction to sociology- UK-Holt-RinehartWinston.Inc.1969-pp 64-65. 

2
 .95-ؿ  -ِشرع عثك روشٖ -د االجتًبػيخ في انقىاد انًضهحخقبانؼال -اصّذ سؽٛاْصغيٓ عثذ اٌضّيذ  
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1 

و   تعتبر احد  وتعتبر األدوار العلكري  المتصلر   احد المبلمح األلللي  لمدلؽ العلكري     
مشكبلت  ذا الدلؽ الف كؿ جددي أو البط يؤدي أكثر مف دور واف أداء  الكلمؿ لدور مل  د 

ويحدث صراع ف  موا ؼ معيد  يكوف مطموبل  ...  ياعؼ مف وفل ا بللتزاملتا ف  الدور األلر
في ل مف الفرد أف يؤدي ف  و ت واحد دوريف أو أكثر مف األدوار   فلدا يت ـ ب دا غير كؼء 

  وكيفي  توفيقا بيف األدوار بيف األدوار  مى شلصي  الفرد دفلا  شدة الصراعوتتو ؼ 
 2المتصلر  .

    
ت األلللي  ف  دظري  الصراع  وتفترض الدظري  أف ويعد مف ومل القوة واللمط  مف المف ومل
 أو أف يكودوا للاعيف وتلبعيف لآللريف و ذا  و متحكم  الدلس أمل أف يكودوا ف  مراكز مليطرة
 مصدر أللل  مف مصلدر الصراع.

مل ي    و   اللمط  والت  ميز تو د د ج ملركس مد جل  مميل ف  تفلير بعض الظوا ر االج  
مط  الليللي  بل تبلر ل اللمط  الت  تدظم ل طبق  معيد  بقصد اكرا  طبق  ألرى   في ل بيف الل

 3بل تبلر  يلم ل مرتبطل بدظلـ الممكي  الفردي  والدظلـ الطبق  معل.
فدظري  الصراع تدظر إلى المجتم  العلكري  مى أللس أف  دلؾ تبليدل ف  مصلدر القوة    

كبر يممؾ ا لروف مصلدر ا ؿ أو ال ض القلدة مصلدر أ  فبيدمل يممؾ بعواللمط  بيف أ ال ا
يممكوف  ومف  دل  د يدشل الصراع دتيج  لتعلرض مصللح  ؤالء أو التبلف ل فربمل تتعلرض 

و دلؾ  د  م  آلريف ف  إشبلع حلج  ألرى  مصللح بعض القلدة ف  ادجلز م م   لكري  معي
علكري ومللراتا  حيث دجد ادا بيدمل يتمت  مللل  التفلوت ف  الت ثير  مى توج لت المجتم  ال

بعض أفراد الدلؽ العلكري بللقدرة  مى اتللذ القرار  يددرج البقي  تحت  ممي  تدفيذ القرار لذلؾ 
فلف كلدت القرارات الت  يصدر ل أصحلب القوة تشكؿ دو ل مف الظمـ أو الا وط أو تحـر  طل ل 

 لذلؾ فلف الصراع ب شكللا وتبعلتا  د يؤثر  مى   معيد  حلجلت مف  طل لت المجتم  مف إشبلع 
 4.التقرار المجتم  وتوازدا

                                                 
 
2

 .132ؿ  -ِشرع عثك روشٖ -فؤاد االغا 
3

 .110ؿ -ِشرع عثك روشٖ-في انقىح وانضهطخ وانُفىر -صغيٓ عثذ اٌضّيذ أصّذ سؽٛاْ  
4

-ٌّؤعغح اٌزاِعيح ٌٍذساعاخ ٚإٌؾشِّزذ ا - انًًبسصخ انؼبيخ في انخذيخ االجتًبػيخ يغ انجًبػخ وانًؤصضخ وانًجتًغ -صغيٓ صغٓ عٍيّاْ ٚأخشْٚ 

 .384ؿ -2005-تيشٚخ
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وكمثلؿ  مى ذلؾ فلف ابلط الصؼ كرمز لملمط   دؼ لبللتيلء شلدا شلف الابلط ا لريف 
الذيف يملرلوف اللمط   ول ذا فلدا يعلد  مف صرا لت بلبب ملؤوليلتا الرلمي  أملـ الابلط 

س الو ت  و د يكوف مف الل ؿ  ميا أف يعللج الصراع بقبوؿ ا وط و بل تا بجمل تا ف  دف
الجمل   األولي  وتجبدا م  ابلطا بللطل   الظل رة ألوامر  ويفاؿ ابلط الصؼ  لدة أال 

 1أدفل ـ.يكودوا ف  صراع م  زمبل  ـ  واف كلف  ذا  مى حللب 
 

كري  الصدار األوامر واتللذ وتعتبر اللمط  العلكري     الدفوذ الرالك ف  المؤلل  العل   
القرارات ومتلبع  تدفيذ ل   و تحديد الثواب والعقلب   والحقيق  أف مف وـ الدفوذ الرالك الذي يميز 
اللمط  العلكري  يدبثؽ مف  دة مفل يـ ب ذا المعدى و   القوة والتحكـ والليطرة الت  ال بد وأف 

 2لك المرغوب دالؿ المؤلللت العلكري  .ترتبط بلال دلع العقبلد  الذي يحقؽ الدفوذ الرا
وف  األلير فلف طبيع  المجتم  العلكري بللدلب  ألصحلب دظري  الصراع االجتمل   يتمثؿ    

ف  ادا دظلـ يد ض  مى أللس شكؿ مف أشكلؿ توازف القوى بيف الجمل لت والتدظيملت 
لى حد كبير  فلف أغمبي  الدلس المتعلرا  المتصلر    وادا لمل كلدت الطبيع  اإلدللدي  لمبي  إ

ف  المجتم  تلبعوف ومحكوموف بوالط  القم   ويحدث الت ير االجتمل   حيث يلتحيؿ أف تحتكر 
مجمو   محددة مركز اللمط  والثروة إلى األبد واف تحـر مد ل ا لريف  والصراع ب ذا المعدى  و 

  3محرؾ الليلؽ االجتمل  .
 

 بسكايا ليني (النظرية البوليتكنيكية)كرو  -2
  

ركزت  ذ  الدظري   مى أ مي  اللع  إلى تدمي  القدرات والكفلءات الفردي  والجمل ي  وتوجي  ل    
لمعمؿ اإلدتلج   م  إ طلء الشبلب فرص  وااح  اللتيلر م د ـ الملتقبمي   وت دؼ ألللل إلى 

لعمؿ وتحقيؽ دوع مف تحقيؽ تكلمؿ الشلصي  الفردي  وتربيت ل  مومل ف  اوء مبلدئ احتراـ ا
 التكلمؿ بيف التربي  الم دي  الفدي  األلبل ي   واللع   مومل إلكللب الشبلب االتجل لت االيجلبي 

 
                                                 

1
 .135ؿ -ِشرع عثك روشٖ -فؤاد االغا 
2

 .97ؿ -ِشرع عثك روشٖ-أؽشف عٍيّاْ غثشياي 
3

 41ؿ -وشِٖشرع عثك ر -عثذ اٌعضيض ِتٌٛي 
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لقيم  العمؿ واإلدتلج والمجتم   والعمؿ  مى لمؽ جيؿ مف الشبلب يؤمف بللفكر العلـ  

 1اإليديولوج  والعمؿ  مى تحقيؽ مكودلت  مميلت التدمي  الشلمم  .
   
ولقد امتدت إل لملت  ذ  الدظري  ليس فقط ف  المؤلللت التربوي  والتعميمي  بؿ أيال جمي      

المؤلللت التربوي  البلحق  بوحدات الجيش واللجوف ومؤلللت اإليواء  وغير ـ مف المؤلللت 
االجتمل ي  الت  تعيد ت  يؿ الشبلب  مميل دحو  مؿ إدتلج  ملتقبم  للريجي ل لواء كلدوا ف  

 مؤلللت تربوي  أو ت  يمي   بلجي  إصبلحي .
وممل  و جدير بلإلشلرة إلى أف معللـ وأ داؼ الدظري  البوليتيكديكي  أو الفدوف المتعددة ادطمقت    

مف تصورات ليديف الللص  بللعممي  التطبيقي  لمؤلللت الدول  البيرو راطي   والت  واح ل ف  
وادا  دؼ إلى إحبلؿ الطبق  البيرو راطي  ف  المجتم   كتلبا الش ير " الدول  والثورة" للص 

الرألملل  لبيرو راطي  الدول   أو بللتحديد إحبلؿ  يمد  مجمو   مف األفراد أو الف لت االجتمل ي  
االدراي   والليللي  المليطرة  مى الج لز اإلداري  ومؤلللت الدول  بملتمؼ أدوا  ل تمؾ الفكرة 

كلرؿ ملركس و   التحوؿ مف البيرو راطي  البورجوازي  الرألمللي  إلى  الت  حدد معللم ل للبقل
 التدظيـ الشيو   البروليتلري.

إلدشلء بيرو راطي  الدول   ف طريؽ تكويف جيؿ جديد مف الشبلب  ليني ومف ثـ لقد لطط    
رو راطي  المتعمـ والمتلصص  الذي يؤمف ألللل بللعمؿ دالؿ مؤلللت التدظيـ اإلداري الجديد لبي

 الدول .
واف كلف ليديف يركز  مى  مميلت التحوؿ التدريج  وليس الفجل   الملركل   وذلؾ  ف طريؽ 
توجيا مؤلللت الدول  الملتمف   وبللتركيز  مى المؤلللت التربوي  والتعميمي  والم دي  دحو تثقيؼ 

 2الجيؿ الجديد مف الشبلب المتعمـ دحو أ داؼ الدول  والتراتيجيلت ل.
ويواح ليديف  دد مف األللليب والميكلدزملت ال لم  الت  يمكف أف تقـو  ميا دو ي  التدظيـ   

البيرو راط  واإلداري الجديد  مثؿ وجود الكفلءات المتعمم  ذات الدشلط الثوري  والت  لدي ل 
الدول   مؤ بلت  ممي  وم دي  وثقلفي  مميزة  ولدي ل أيال دوع مف الشعور الجمع  البلـز إلدشلء

 الجديدة.
                                                 

1
 .218ؿ  -ِشرع عثك روشٖ-عثذ اٌعضيض ِتٌٛي 
2

 219ؿ- -ِشرع عثك روشٖ-عثذ اٌعضيض ِتٌٛي 
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كمل حدد مجمو   مف اللصل ص العلم  واللملت ل ذ  الدظري  مف أ م ل ارورة اال تملـ   

بللبعد التعميم  والثقلف  والتربوي والدفل  والقيلدي  وغير ذلؾ مف لصل ص بلإلالف  إلى  لمؿ 
 اللبرة والتلصص لؤلفراد الذيف يصبحوف ف  مدلصب  يلدي  مثؿ مؤلللت الجيش. 

 
وبإيجلز فلف تحميؿ الدظري  البوليتيكديكي  الت  ا تمت بتحميؿ العبل   المتبلدل  بيف المؤلللت   

التعميمي  والتكويدي   والمجتم  الت  طبقت ل زوج  ليديف  د التمدت أفكلر ل مف اللطوط 
دفيذ واإليديولوجيلت العلم  لمملركلي  التقميدي   والت  حدد ل ملركس وادجمز وجعم ل موا  الت

  1ليديف.
 االتجاه الوظي    -: ثانيا

  النظرية البنائية الوظي ية -0

 

وتبدأ  ذ  الدظري  مف االفتراض القل ؿ بتشلبؾ الظوا ر الت  تبدو مدعزل  بعا ل  ف بعض    
كمل تدرس حلجلت االلتمرار ف  الوجود والتكيؼ  دد كؿ األدللؽ  وتعييف ميكلدزملت التدظيـ 

  دم ل األدللؽ إلشبلع الحلجلت.الذات  الت  تلتل
المدظـ تدظيمل رشيدا يتامف  -العلكري -االجتمل   الرلم إلى أف البدلء  ميرتو ويذ ب   

أدملطل لمدشلط محددة بواوح مف لملم  مف األفعلؿ المرتبط   مى تحقيؽ األغراض   ويتكوف 
تبط بكؿ مد ل  دد مف التدظيـ الرلم  مف لملم  مف الوظل ؼ المتلملم  بعا ل فوؽ بعض  ير 

االلتزاملت واالمتيلزات الت  تحدد ل القوا د أو التعميملت الرلمي   ولكؿ وظيف   در مف الملؤولي  
واللمط  .أي ادا يربط اللمط  بللوظيف  و   غير مرتبط  بشلص محدد يؤدي دور  الرلم  

فل ؿ ف  الوجود  وترتبط ويحدث الفعؿ الرلم  دالؿ إطلر مف القوا د التدظيمي  الللبق   مى ال
الوظل ؼ بعا ل ببعض مف لبلؿ دلؽ مف العبل لت الرلمي   مى حد كبير غير أف  دلؾ 

 2مللف  اجتمل ي  محددة بواوح تفصؿ بيف الذيف يش موف تمؾ الوظل ؼ .
   

                                                 
1

–دار المعرف  الجلمعي   -النشاة التطورية والمدا   النظرية والدراسات الميدانية الحديثة –بمم اجتماع التربية الحديث  – بد اهلل محمد  بد الرحملف  
 .220-218ص ص-2000-االلكددري 

2
 .124-123ص ص -مرج  لبؽ ذكر - بد ال لدي الجو ري 
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ويعتبر الدلؽ العلكري مف التدظيملت الت  تؤكد ارورة تمثؿ األ الء الجدد في ل وتبد   يـ    

الثقلف  العلكري   وتعد  العاوي  ف  المجتم  العلكري المشلرك  ف  مجتم  يدظـ لموؾ  ومعليير
 األفراد دالما وللرجا  ويلا  الفرد لقلدوف د يؽ مف اللموؾ االجتمل   الللص ب ذا المجتم  .

 ل و ميا أيال أف يتعمـ أدوارا ومظل ر اللموؾ الت  تلتمزم ل الوظيف  الت  يتحتـ  ميا أف يؤدي   
 ب ض الدظر  ف تفايما إيل ل .

ففي ل اللبرات الت  يحصؿ  مي ل الجدود  ويعتبر التكويف ف  المراكز والكميلت العلكري  أولى    
يجد الطللب ألوؿ مرة أف  دلؾ لمط  مميزة تدظـ  وتحدد كؿ مظل ر لموكا و   تعد  لدمط 

 للص ف  الحيلة الملتقبمي  .
التدظيـ العلكري ف  اطلر  راا لفكرة الجمل   التالمدي     و د تدلوؿ ملكس فيبر مف ـو   

وأدا ا تبر  ذ  الجمل   دو ل مف العبل لت االجتمل ي  ذات الطلب  الرلم    أي أد ل تلير وفؽ 
 واديف و وا د للص    كمل أد ل تتميز بوجود حدود تقيد ل أمل أ الؤ ل ف ـ بمثلب   يلكؿ مدتظم  

تحقيؽ أ داؼ معيد    وذلؾ لتحقيؽ غليلت  لم  لصللح المجتم  ف  اطلر ودا م  تقوـ بوظل ف ل ل
1القلدوف وبر لل  القل د العلكري وبملل دة  ي   التشلري .

 

والتدظيـ العلكري أيال  و  يلـ وحدات اجتمل ي  وفقل لدموذج بدل   محدد   مف أجؿ تحقيؽ   
 2ظور العلكري واألمد .أ داؼ محددة لمملل م  ف  تحقيؽ األمف القوم  مف المد

ف  درالتدل  ذ  الت  تبحث ف  اتجل لت الشبلب حوؿ  –الوظيف   –ول ذا تـ تبد   ذا االتجل     
مل إذا كلف االلتحلؽ ب ذ  المؤلللت يعمؿ حقل  مى إشبلع حلجلت ـ الملتمف  الدفلي  واالجتمل ي  

لب الذي بدور  يقا   مى مظل ر واال تصلدي   وبللتلل  تحقيؽ دوع مف االلتقرار الدفل  لمشب
 االدحراؼ الت  تحدث لمبل ف  المجتم .

  
لبلدابلط الصلـر تحوي ألس د يق   -حلب  ذا االتجل  –فمؤلللت التكويف العلكري    

والتعميملت الروتيدي   و   تعميملت مشلب   لقلدوف ألبل يلت أي م د  وفي ل يمقف الطللب 
ي تـ بللريلا  البددي . ويدمو م  الطمب  تالمف اجتمل   م  تزايد االتجل لت العلكري  وآداب ل  و 

 اللبرات الت  يكتلبود ل  ويلتمر  ذا التالمف طواؿ فترة تواجد ـ بللمؤلل .
                                                 

1
 Weber-M-The theory of social and economic organization -GlencoeIII- University press-1947-pp 145-146. 

2
   Parson.T. Structure and  press in modern societies  –Glencoe-III-The free press.1960-p17                          
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ومف مظل ر التالمف االتصلالت غير الرلمي  بيف الجدود أو الطمب  الذيف ل ـ لمط  فرض   

جميعل يعيشوف ف  مكلف واحد و ـ حريصوف أيال جزاء العمؿ اإلالف   مى الطمب  الجدد ف ـ 
 مى ت كيد روابط الصدا   فيمل بيد ـ  ويشرح لمطمب  الذيف فرض  مي ـ  ذا الجزاء األلبلب الت  

 د ت إلى ذلؾ.
ومف اجؿ تحقيؽ االدلجلـ دالؿ المؤلل  العلكري  يدب   اال تملـ بتعريؼ  يم ل أو أ داف ل    

 اجتمل   مدظـ لتحقيؽ دمط معيف مف األ داؼ. ب د ل دلؽ بارسونزويعرف ل 
ويدظر بلرلودز إلى المجتمعلت  مى أد ل ادللؽ  أمل المؤلللت ف   تلتمؼ  ف المجتمعلت    

الف ل ل أ دافل وااح  دلبيل  فللدلؽ العلكري لا لوح  تدظيمي  تدريجي  تواح التلملؿ أمل 
ـ العلـ بصورة أواح كمل  و الحلؿ ف  المجتم  فبل  وتظ ر مشلكؿ التكيؼ والتكلمؿ والدظل

  1المجتم .
    
و د تدلوؿ بلرلودز الولل ؿ الت  تلتلدم ل المؤلل  ف  إشبلع حلجلت جدود ل أو أ ال  ل    

مثؿ القدرة  مى التكيؼ  وتحقيؽ األ داؼ واثبلت الذات   وبذلؾ تكتلب المؤلل  الثبلت 
قيؽ  دف ل يل ـ ف  التقرار المجتم  المدد  الكبير وااللتقرار. فللتقرار المؤلللت العلكري  وتح

 وتحقيؽ أ دافا  و كذا ف دلؾ تبلدؿ بيف الملتويلت العميل والدديل لؤلدللؽ .
أمل إذا لـ تعمؿ المؤلل   مى إشبلع حلجلت أ ال  ل  فلدا يحدث دوع مف التوتر الذي يعتبر     

يف وحدتيف أو أكثر ف  الدلؽ  ولكف  ذا بلرلودز يدشل  ف ميؿ إلى  دـ التوازف ف  التعلدؿ ب
التوتر يعتبر مللل  ثلدوي  أو  لرا   لر لف مل تدت   ليعود لمدلؽ توازدا مف جديد بوالط  

  مميلت البط .
جؿ الحفلظ  مى وحدة وتمللؾ الدلؽ العلكري يجب  مى الجدود احتراـ وطل   الابلط ومف أ  

ا مف  بؿ جمل   وبطريق  لريع  ف  شكؿ يمكف التدبؤ ب القلدة   ويجب أف تحدث  ذ  الطل   آليل
 .معيد  مف األشللص

 
 

                                                 
1

 130ص  -مرج  لبؽ ذكر  - بد ال لدي الجو ري وابرا يـ ابو ال لر 
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"ال تدس ادؾ جددي وتعمؿ ف  الجيش" وتعتمد الطل   ف   :  ويقـو الدلؽ العلكري  مى مقول  

 حقيؽ أ دافا والحفلظ  مى لبلمتا.والرغب  ف  ت الجيش  مى اإللبلص لموطف  
 فلف األفراد الملؤوليف  ف  ذا األمر يعل بوف  وف  حلل  حدوث التمرد والعصيلف ف  الجيش

 بللطرد أو التجميد ولحب كلف  الحقوؽ واالمتيلزات  أو يعل بوف بللموت إذا ا تات الظروؼ.
 

و دؼ المؤلللت العلكري   و صب الجدود ف   للب أطمقوا  ميا المواطف الصللح الذي يتمت     
دويلت العللي   والمعموملت الجيدة بلإلالف  إلى بلصل ص الوطدي  الشديدة  والعمؿ الجلد والمع

االلتعداد الكلمؿ لمدفلع  ف الوطف  والرغب  ف  أداء اللدم  العلكري  بكفلءة ومل يتامدا ذلؾ 
مف احتراـ القلدة  وحب الزمبلء والوحدة العلكري  الت  يعمؿ في ل ويحفظ ألرار ل  و ذا مل يؤدي 

ي يقوـ  مى التحمؿ والتاحي  كؿ ياح  بجزء مف حريتا إلى حدوث التكيؼ دالؿ المؤلل  الذ
 أو مف مصللحا ف  لبيؿ الصللح العلـ  فللتكيؼ اروري اللتقرار الحيلة والتمرار ل.

 النظرية البيرو راطية -2

 

م  دشوء الدول  الحديث  المعززة بجيش الـ مف الموظفيف ورجلؿ اإلدارة ولدت البيرو راطي     
لـ الموكم  إلي ـ أو ليللييف كلدوا شريح  مؤثرة ذات دفوذ ف  الدول  ذوي االلتصلص بللم 

و رارات ل الليللي  معبريف بذلؾ  ف تحقيؽ مكللب للص   أو توجيا الليلل  العلم  وتمؾ اللمط  
ويرج  الفاؿ  19والقوة تملرس  مى المواطديف  وكلف أوؿ ظ ور ل ل ف  ألملديل ف  أوالر القرف 

 1  للـ االجتملع األلملد  . ريبر ف  ذلؾ إلى
وتدلوؿ ملكس فيبر مواوع البيرو راطي    ومف صفلت ل وجود بدلء متدرج مف اللمط  ي لذ    

شكبل  رميل   بحيث ال يعقؿ أف يقوـ شلص واحد بإدارة مدظم  كلمم    وتقوـ اللمط  العميل 
طريؽ التبلرات للص    ويتـ ذلؾ بتعييف وتر ي  األفراد الذيف تتوافر لدي ـ المؤ بلت المدللب   ف 

 2ف  اوء مجمو   مف المعليير المواو ي .
    
 

                                                 
1

برا يـ أبو ال لر  بد ال لدي الجو ري   .57-56ص ص  -مرج  لبؽ ذكر  -وا 
2

 .118ؿ-ِشرع عثك روشٖ-في انقىح وانضهطخ وانُفىر -صغيٓ عثذ اٌضّيذ أصّذ سؽٛاْ 
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فقد وصؼ الدظري  البيرو راطي  ب د ل تتامف تلصص  مؿ وأد ل تلملؿ  رم  محدد لملمط    

ومجمو   مف اإلجراءات والقوا د الرلمي   وتفل ؿ مواو   ال يقوـ  مى العبل لت اإلدللدي  
 تـ  مى أللس مبدأ االلتحقلؽ.والشلصي  واف التر ي  ت

 
إف التدظيـ البيرو راط  كمل حدد  ملكس فيبر بدلءا اجتمل يل  كذلؾ لا بدلء ليلل   د يكوف    

ل ذا البدلء الليلل  آثلر ا تصلدي  بعيدة المدى  ويعتمد ذلؾ  مى اتجل  القوى الت  تلتلدـ 
ق  تا  دفل ل ف  لدم  المصللح الج لز البيرو راط   و مى أي حلؿ فللبيرو راطي  أداة د ي

 المليطرة لواء أكلدت  ذ  المصللح ليللي  أو ا تصلدي  أو أي دوع آلر.
و ذا مل يدطبؽ  مى المؤلللت  ف  الوا   إف التدظيـ البيرو راط  أ ظـ ولل ؿ القوة     

 العلكري  الت  تعتبر أ ـ وا وي مؤلللت المجتم .
 

المتعمميف تعميمل معيدل وللصل  يجعؿ تكويد ـ ومعرفت ـ وتلعى كؿ بيرو راطي  إلى تدريب    
لري   وتميؿ البيرو راطي  دا مل إلى أف تكوف إدارة "أ للـ لري " ف   تلف  معرفت ل وأ ملل ل  ف 
الدقد بقدر مل تلتطي   ويدشل االتجل  دحو اللري  إذا تعرات مصللح  وة البدلء إلى لطر للرج  

 لري  أ ـ  مميلت ل. فلإلدارة العلكري  تصر  مى
مف ـو "اللر الرلم  " التراع  و  يكوف فعلال إذا حلفظت  مى اللري فل تملـ البيرو راطي  بللقوة  

مف الترا لت البيرو راطي   وليس  دلؾ مف ش ء تداف   دا مثؿ دفل  ل  ف  ذا االتجل  فلللري  
 1وليم  لمقوة .

لؽ اجتمل   موجا الدجلز أ داؼ معيد  ويدار وكمل  رؼ ملكس فيبر البيرو راطي  ب د ل د   
 مى أللس مف المعرف  واللبرة والقوا د المحددة  ولواء أكلف التدظيـ البيرو راط  بليطل أـ معقدا 

 فلف التدظيملت البيرو راطي  ل ل لملت و وا د بدل ي  مشترك  تحدد طبيع  العاوي  في ل.
لر ف  حدود البيرو راطي   إذ ا تبر  البلحثوف ويعرؼ الدلؽ العلكري أكثر مف أي تدظيـ آ   

 الدموذج األصم  ل ل  مف حيث تفوياا الد يؽ لمملؤولي  وتوزيعا لبلمتيلزات  مى مف يش موف 
 

                                                 
1

برا يـ  بد ال لدي الجو ري   .57-56ص ص -مرج  لبؽ ذكر  -ال لر أبو وا 
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أوال ل معيد  ف  التدرج ال رم   ول ذا فلف ملكس فيبر رأى ف  الدلؽ العلكري التطور الد ل   

 1لمبيرو راطي .
د ى ظ ور أدشط  البدلء البيرو راط   و المجلؿ الليلل   غير أف ورأى أف المجلؿ الذي الت   

 ذ  األدشط  كلدت تدظـ تدظيمل  لكريل  ولذلؾ دشل االتجل  دحو البيرو راطي  بلبب الحلج  إلى 
تكويف جيوش كبيرة الت  تتكمؼ دفقلت بل ظ   ومف ثـ ظ رت الحلج  إلى وجود ولل ؿ ثلبت  

 لتمويؿ  ذ  الجيوش .
شؾ أف ازديلد حلج  المجتم  إلى الدظلـ والحملي  واألمف  أدى إلى االتجل  دحو وال    

البيرو راطي   فمقد كلدت الجمل   القرابي  تعمؿ  مى حملي   حقوؽ الفرد وتكفؿ شعور  بلألمف كمل 
تتولى ملؤولي  ملل دتا  مى االدتقلـ  ولكف ف  الحكوملت الحديث  تحولت  ذ  الملؤولي  إلى 

مف لبلؿ رجلؿ الجيش  وبذلؾ ت ير دوع األ ملؿ الت  تؤدي ل الحكوم   وأايؼ ل ل وظيف   الدول 
 2جديدة  وبذلؾ ازداد االتجل  دحو البيرو راطي .

وت لذ كمم  البيرو راطي  شكبل  رميل لمتدرج الوظيف   وتعتمد  مى العبل لت غير الشلصي     
دمل تدظيـ العمؿ  ويتميز الدلؽ العلكري أكثر والعقبلدي  والتدظيـ  و مى ذلؾ ف   ليلت العم ؿ وا 

مف أي تدظيـ آلر بللبيرو راطي   فتكويف الفرؽ واألولوي  والكتل ب والوحدات العلكري  األص ر 
تعتمد ف  إدارت ل وتدظيم ل وتدفيذ واجبلت ل  مى ال يلكؿ العمودي  واألفقي  لملمط  العلكري  

أوال ل معيد  ف  التدرج ال رم   والدلؽ العلكري بدلء ال  وتتوزع الملؤوليلت  مى مف يش موف 
 شلص   تتحدد شر ي  اللمط  فيا ف  المدصب وليس فيمف يش ما.

ممل يجعؿ البيرو راطي       المعداتلمحجـ ال ل ؿ مف الرجلؿ و وتتطمب المعرك  تدليقل د يقل    
 األكثر فل مي  لمتعلمؿ م   ذ  الظروؼ.

 
العلكري م  الدمط البيرو راط  ف  التطل   الفرد ف  كؿ مد مل أف يتحرؾ ويتشلبا الدلؽ     

 لبللا الليلؽ الم د  مف ملؤولي  ا ؿ إلى ملؤولي  اكبر  والى لمط  تقـو  مى اال دمي  أو 
 
 

                                                 
1

 .70ؿ  -ِشرع عثك روشٖ-فؤاد األغا 
2

 .60ؿ-ِشرع عثك روشٖ -عثذ اٌٙادي اٌزٛ٘شي ٚإتشا٘يُ أتٛ اٌراس 
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االدجلز الفد  أو لكمي مل  ويفرض  دـ الت كد مف تو يت القتلؿ الدمط البيرو راط  ف  الدلؽ 

 1ميلت العلكري  غير محددة بإطلر زمد  محدد.العلكري ذلؾ أف العم
  

وجو ر اللمط   دد فيبر  و الطل   االلتيلري  لؤلوامر والتوجي لت الت  يصدر ل الفرد  الذي    
يتمت  بللقوة  وليس مف الاروري أف يكوف مصدر اللمط  احد األفراد  فقد يكوف دظلمل ليس لا 

تتميز اللمط   ف القوة مف دلحي  وجود  دصر الموافق  الطلب  الشلص  كللدظلـ القلدود   و كذا 
 2أو الطل   االلتيلري  مف جلدب أ الء الجمل   .

 
واللمط  مف الصفلت ال لم  الت  يتميز ب ل الدظلـ العلكري  وتتو ؼ كفلءت ل  مى ال يب    

ليم  الشر ي  والمكلد  و   مد وم  بللدظـ والقواديف المدود  والمعليير غير المدود   و   الو 
 للموؾ أبدلء القوات الملمح  و   تتجلد ف  املف طل   األوامر الصلدرة مف المراكز القيلدي  .

وتتركز اللمط  ف  الدظلـ العلكري ف  المدلصب القيلدي  والملؤول  الت  تتولى  مميلت تدفيذ    
 القرار وتحقيؽ أ داؼ الدظلـ.

ر أو التعب   أو ال جوـ أو الدفلع يتطمب صدور القرا إف تدفيذ أي  رار  لكري للص بللتدريب   
 ومرور  بللمراكز الوليط  ثـ القل دي  لواعا موا  التدفيذ.  مف المراكز القيلدي  ف  اللمط 

وتدظـ القوات الملمح   مى أللس التدرج ال رم  لممراكز والمكلدلف العلكري  الت  يلا  لا    
ج ال رم  يلا  كؿ فرد مف أفراد القوات العلكري  مف أ مى الابلط والجدود  وطبقل ل ذا التدر 

رتب الابلط إلى ملتوى الجددي لر لب  الرجؿ الذي يعمو   كمل يكوف ف  دفس الو ت ملؤوال  ف 
ذا مل التش د احد القلدة أو غلب يتولى القيلدة مف بعد  القل د ف  اال دمي   الرتب األددى مدا  وا 

ؿ رتب   در معيف مف اللمط  والمكلد  وبعض االمتيلزات األلرى تزداد فورا ودوف دقلش  ويرتبط بك
 كممل صعددل إلى  م  التدرج ال رم   وتتدل ص كممل  بطدل إلى ألفؿ.

    
    
 

                                                 
1

 .73ؿ -ِشرع عثك روشٖ-صغيٓ عثذ اٌضّيذ سؽٛاْ 
2

 .42ؿ-ِشرع عثك روشٖ  -عثذ اٌٙادي اٌزٛ٘شي ٚاتشا٘يُ اتٛ اٌراس  
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ويرتبط بدلء المكلد  بلل يب  حيث يكوف ثلبتل و د يكوف مردل و د يكوف غير وااح  ولذلؾ كلف   

ت  تللي  بلرزة  مى  يب  أ مى  مى الرغـ مف ص ر يحصؿ المتلصصوف أو الذيف  لموا ببطوال
 رتب ـ  مى تمؾ الت  لمابلط مف ذوي الرتب العميل.

والراتب العلكري  و وليم  لمحفلظ  مى مقتايلت المكلد  االجتمل ي  لمم د  العلكري  أكثر    
لكري  مدا اجر  ف  مؿ شلؽ  ول ذا فلف الوصوؿ إلى  ذ  المكلد  يتطمب تشرب الم لرات الع

 واتجل لت وأدملط اللموؾ العلكري .
 

و د يؤدي التطور اللري  التجل لت الرجلؿ دحو بعا ـ البعض إلى وجود دلؽ مكلد   د ال    
يكوف مدلقل بللارورة م  دلؽ المكلد  المقررة رلميل  فقد ي لذ  دصر الليلدة ف   يلدة 

الرتب ف  الوحدة  و د ال يكوف القل د المدل شلت وا تراح األدشط  ألفراد  د ال تكوف مف أ مى 
الفعم  لمجمل    و أ دـ ابلط الصؼ كمل  د يفشؿ األلير ف  التعبير  ف اتجل لت الجمل   
ال ترتب  مى ذلؾ ادلفلض   ذا والبد أف يكوف القل د الرلم  مقبوال مف البدلء غير الرلم   وا 

 الكفلءة القتللي  لموحدة .
 

علكري   مى المكلد  وال يب  الت  يعطي ل المجتم  المدد  لمابلط و د وتتو ؼ كفلءة اللمط  ال   
الواليلت المتحدة مدلفا   مى الرغـ مف اال تملـ الشعب  بللبطلؿ العلكرييف  وأواحت  يد  
الرأي تبيف أف مكلد  العلكرييف ف  العلـ ف  الواليلت المتحدة أف  يب  الابلط ف  القوات 

 ب  ألتلذ الجلمع  أو العللـ أو الطبيب.الملمح  ليلت أددى مف  ي
 

تعكس دتل ج الدراللت الت  أجريت ف   ذا المجلؿ أف ملتوى مل مف ال يب  أمر اروري  و   
لاملف كفلءة الدلؽ العلكري ولمد  ادصراؼ األفراد  دا  فعددمل يشعر المجددوف بلدلفلض 

 ات مكلد  اجتمل ي  مدلفا .مكلدت ـ  ف المددييف فإد ـ يتصرفوف ك ي أ مي  أو جمل   ذ
و مى  ذا األللس دجد ـ ياعوف ألللل د يقل لتقييـ مكلد  و يب  األفراد العلكرييف إذ يبلحظ    

 أف  دلؾ تمييزا وااحل بيف الابلط والجدود والابلط العلمميف والابلط االحتيلط  وبيف القلدة 
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المدتميف إلى ألمح  معيد  أو المتلرجيف مف والفدييف  وبيف المقلتميف وغير المقلتميف  وبيف األفراد 

 1كميلت  لكري  معيد .
 تع يب  ا شة ووومن
مف لبلؿ  ذا العرض تـ التطرؽ إلى تفلير مواوع الدرال   والذي  و الشبلب والتكويف    

العلكري مف مدظورات ملتمف   رؤي  محلفظ  ترى المجتم  العلكري بوصفا كيلدل متكلمبل مدظمل 
فاؿ بوجود  يـ مشترك   واتجل لت متشلب   بيف أ ال ا تحفظ التالمف والتمللؾ بيف مدلجمل ي

شبلب المجتم  العلكري  ومف ثـ بيدا وبيف المجتم  المدد  ومف ثـ فبل مجلؿ لمصراع أو الت ير 
دمل حلل  التوازف الديدلم     الحلل  اللوي  العلدي  الطبيعي  فميس ثم  مبرر أو  أو العدؼ في ل  وا 
مشرو ي  لمت يير طللمل أف الدظلـ العلكري  و دظلـ وظيف  ي دؼ إلى تحقيؽ االحتيلجلت 

 اإلدللدي  وتشبع ل إشبل ل مدظمل.
 

وكمل أواحدل للبقل فقد تدلوؿ بلرلودز الولل ؿ الت  يمكف أف يلتلدم ل الدلؽ العلكري ف     
يؽ المكلد   واأل داؼ ل ؤالء إشبلع حلجلت جدود   وذلؾ مف لبلؿ التكيؼ واثبلت الذات وتحق

 لك  تكتلب المؤلل  أو الدلؽ الثبلت وااللتقرار.
 

ف  دؼ المؤلللت العلكري   و رال  مف لبلؿ المدظور الوظيف   ألولذلؾ تـ التطرؽ ل ذ  الد   
تحقيؽ التكلمؿ الذي يبرز مف لبلؿ تالفر ج ود مجمو   مف األفراد لتحقيقا  وبللتلل  فتحقيؽ 

 العلكري يل ـ ف  تحقيؽ االلتقرار لممجتم  المدد  والدول  الجزا ري .  دؼ الدلؽ
و د تـ التطرؽ لمدظورات ألرى ب دؼ التوايح  وتبيلف دقلط االلتبلؼ بيف كؿ مد ل ومحلول     

 معرف  مو   وأ مي  المدلؿ المتبدى ف  الدرال  الحللي  مف لبلؿ المدظورات األلرى.
ور الصراع الذي يدظر إلى المجتم  العلكري بوصفا كيلف يتلـ ف دلؾ رؤي  ألرى مف مدظ   

بعدـ االلتقرار والت ير مف لبلؿ الصراع بيف المصللح والقوى االجتمل ي  المتعلرا  فمدظور 
 الصراع يدظر إلى أف  دلؾ تبليف ف  مصلدر القوة واللمط   فللقلدة يعمموف  مى إ طلء األوامر 

 
                                                 

1
 .75ؿ-ِشرع عثك روشٖ  -صغيٓ عثذ اٌضّيذ سؽٛاْ 
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دو ل مف الظمـ والتعلؼ اللتلبلـ حتى واف كلف ف   ذ  القرارات ومل  مى البقي  إال الراوخ وا

 و دـ تمبي  الحلجيلت األلللي  .
 

و ذا  مى  كس المدظور البدل   الوظيف  الذي يدظر لمقلدة  مى أد ـ يعطوف األوامر  ولكف    
بكؿ مل لمطت ـ ال تتو ؼ  دد  ذا األمر  فقبؿ ذلؾ يجب أف يحققوا حلجلت جدود ـ  واف ي تموا 

 يحصؿ مع ـ  لذلؾ تكوف طل   األوامر  ف  دل   مف اجؿ تحقيؽ الصللح العلـ.
أمل المدظور البيرو راط  فيرى أف التدظيـ العلكري يحتوي مجمو   مف اإلجراءات والقوا د   

الرلمي   فل ؿ مواو   ال يقـو  مى العبل لت الشلصي . فللتدظيـ العلكري تلملؿ  رم  
لمعرف  واللبرة والقوا د ويدار  مى أللس ا  تدريب أ ال ا تدريبل للصل يؿ إلىلملمط  يم

ذا كلف الجدود يقوموف بتدفيذ األوامر ف ذا ال المحددة و إدمل    بل   لا بللقدل   أو الراوخ فقط. وا 
 وفؽ  واديف محددة ال يمكف تجلوز ل أو تعديم ل.

 
رات الملتمف   فبيدمل ركز االتجل  الوظيف  ومف لبلؿ مل لبؽ درى التدل ض الوااح بيف المدظو    

 مى تكلمؿ الدلؽ العلكري و دفا تحقيؽ االلتقرار واالدلجلـ بيدا وبيف المجتم  المدد   درى أف 
االتجل  الملركل  وللص  دظري  الصراع أل ت كؿ إرادة وا ي  لممجتم  المدد   فبللدلب  ل ل 

 مط  والقوة الممدوح  لا ف  المجتم  المدد .المجتم  العلكري يتحكـ تحكمل تلمل بحكـ الل
 

ومف  دل يتجمى اإلطلر المرجع  لمدرال  مف لبلؿ االتجل  الوظيف   والذي ف  او ا والتدلدا 
إلى القاليل الت  تـ طرح ل ادبثقت ملمملت الدرال  الت  تلعى بجلدبي ل الدظري والميداد  إلى 

 محلول  الوصوؿ إلى إجلبلت ودتل ج.
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 انفصم خالصة

   
بعد التعرض لمواوع الدرال  وأ ميت ل  واإلحلط  بجمي  الجوادب الممكد  لف ـ المواوع مف    

طرح لئلشكلؿ و رض لمفرايلت  وتحديدا لممفل يـ المعتمدة ف   ذا البحث إلزال  ال موض 
  وتوايح المدالؿ الدظري  الت  تدلولت مواوع الدرال  بدوع مف وااللتبلط بيف معلدي ل 

ض اإلطلر الدظري لمدرال  مف اجؿ التعر يتـ ا. لتحديد االلتبلفلت بيف كؿ مد ل توايح و ال
 التعمؽ أكثر ف  المواوع  ومحلول  ف ـ جوادبا الملتمف  وااللتفلدة مد ل ف  الجلدب الميداد  .

 
 

 

 


