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 واإلصالحي للشيخ مبارك الميلي بمدينة األغواط وضواحيها. ربويأضواء على النشاط الت
  الجزائر.-آفلوالمركز الجامعي - أ/ قشاشني علـي                                                          

 ملخص:

 الذين المجددين المصلحين أبرز من يعد الميلي مبارك الشيخ أن فيه شك ال الذي الثابت من
 كانت سنة خمسين من أقل حياة   عاش والذي العشرين، القرن من األول النصف خالل الجزائر عرفتهم
 واإلصالح ليمالتع ميدان في سمعته علت أين العشرينات، فترة خصوصا والدعوي التربوي بالنشاط حافلة

 هذا فيه كان وقت في لساكنتها، الكثير فيها قدم معتبرة لسنوات احتضنته التي األغواط مدينة من انطالقا
 من الفرنسي االحتالل سلطات مع المستمرة المواجهة إزاء والمشاكل، الهواجس من بالعديد يعج الميدان
 للوقوف هذه البحثية ورقتنا جاءت ساساأل هذا وعلى أخرى، جهة من الدينية الجماعات بعض ومع جهة
وضواحيها، ومحاولة تتبع أهم  للشيخ مبارك الميلي بمدينة األغواط ربويةمختلف النشاطات الت على

 .7211إلى غاية رحيله عنها سنة  7291التطورات التي شهدتها حركته اإلصالحية بالمنطقة منذ سنة 

 الكلمات المفتاحية:

 مبارك الميلي، األغواط، التعليم، اإلصالح، اإلدارة االستعمارية. 

Abstract:  

There is no doubt, that Sheikh Mubarak Al-Milli is one of the most prominent reformers 

known in Algeria during the first half of the twenty century, he lived less than 50 years and 

was active in education and advocacy, especially in the 1920s, Where he achieved a 

reputation in education and reform Starting from the city of Laghouat, which his embraced for 

many years in which he provided a lot for the Population, at a time when this field was full of 

many concerns and problems, like the confrontation with the French occupation authorities on 

the one hand and with some religious groups on the other, and so it was this study to examine 

the various educational activities of Sheikh Mubarak in Laghouat and its environs, and follow 

the most important developments in his reform movement in the region since 1927 until his 

departure in 1933. 

Keywords: Mubarak Al-Milli, Laghouat, education, Reformism, Colonial administration.  
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 توطئة: 
اإلصالحية التي واط في منأى عن الحركة المدن الجزائرية الكبرى، لم تكن مدينة األغعلى غرار 

في السياسة  ، والتي فرضتها جملة من التحديات الخطيرةم92 القرن شهدتها الجزائر منذ العقد الثاني من
الفرنسية الرامية الستهداف عقيدة وهوية الشعب الجزائري، حيث حظيت باهتمام عدد من رجاالت الدين 
والفكر الجزائريين وعلى رأسهم الشيخ مبارك الميلي الذي أقام بها ما يناهز السبع سنوات، غرس وثبث 

ية الصادقة من أبناء المدينة وضواحيها فيها قيم اإلصالح والتجديد الديني، والتي قوبلت بالعناية والرعا
 .العربي في الجزائر ومركزا من مراكز التعليم فأصبحت األغواط من المدن الرائدة في الميدان اإلصالحي

العلمي والنشاط وقد كانت أيام الشيخ مبارك الميلي بمدينة األغواط من أخصب أيامه في اإلنتاج 
)رسالة الشرك ومظاهره(، و ) تاريخ الجزائر في القديم والحديث( ، حيث باشر بها تأليف كتابيهاالصالحي

كما تخرج على يده العديد من حملة العلم وأنصار اإلصالح مثل الشيخ أحمد بن بوزيد قصيبة والشيخ 
كما التعليم والتكوين، بوباكر عيسى، وغيرهما ممن ظهر من خاللهم نبوغ الشيخ الميلي وعبقريته في فن 

إلى جانب الدروس  ،ه الجمعية الخيرية باألغواط إلسعاف ذوي الحاجة من سكان المدينةتأسست على يد
 وغيرها. التي كان يلقيها بمساجد المدينة في الفقه والسيرة واألخالق

واإلصالحية عليمية ومن خالل هذه الورقة البحثية سنحاول التفصيل أكثر في مختلف النشاطات الت
، مع محاولة الوقوف على منهج وطبيعة خطابه وضواحيها األغواطللشيخ مبارك الميلي بمدينة 

التي كانت تستند إليها بعض  عقائديةذلك المتعلق بالتجديد في البنى واألسس ال خاصةاإلصالحي 
باإلضافة إلى تتبع مختلف االسهامات التي ، في الجزائر عامة وفي األغواط خاصة الجماعات الدينية

 قل التأليف والكتابة سيما تلك المتعلقة بتاريخ الجزائر.قدمها الشيخ مبارك في ح

  02إرهاصات الحركة اإلصالحية باألغواط مطلع القرن: 
إن فحص مختلف النزعات اإلصالحية التي تخللت تاريخ الجزائر، يدعونا إلى إسناد ذلك نحو 

العامة، جراء األزمات  فترات بعينها كان أن شهدت فيها البالد تحوالت خطيرة في ظروف ومناحي الحياة
السياسية وما صاحبها من تدهور اجتماعي وانحطاط فكري وثقافي عميقين، وعلى اعتبار أن النزعات 

من الظاهرة الدينية في شموليتها، والتي ال يمكن فصلها عن الظواهر  جزء ال يتجزأاإلصالحية المعاصرة 
المجتمعية األخرى، فإن ذلك يقودنا إلى اإلقرار بوجود عالقة طردية بينها وبين العديد من األحداث 

م، سيما تلك المتعلقة باالحتالل الفرنسي ومشاريعه الخطيرة 72الصعبة التي شهدتها الجزائر منذ القرن 
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استهدفت هوية وعقيدة وتراث الشعب الجزائري، والتي أدت إلى ظهور مبادرات إصالحية تبناها التي 
وحملوا على عاتقهم التصدي للمشروع االستعماري  ،تحققت فيهم وبواسطتهم اليقظة الفكرية والدينيةرجال 

 .وكشف مؤامراته الرامية لضرب الثوابت الوطنية وفي مقدمتها اإلسالم واللغة العربية
وعلى الرغم من أن هذه النزعات اإلصالحية كانت متباينة في بداياتها من حيث الهيكلة والحركية 
إال أن هدفها كان واحدا وهو الذود والحفاظ على الثوابت الوطنية، ولعل أبرز من مثل هذه المبادرات 

ي الدين والسياسية قبل الذي عرف بمواقفه التجديدية ف (7052ت)م، نجد كل من ابن العنابي72خالل القرن 
لى جانبه نجد  وأثناء االحتالل الفرنسي، والتي سببت له الكثير من المتاعب آخرها نفيه خارج الجزائر، وا 

، وكذلك الشيخ محمد الحسني الجزائري 1(7082 تـ)كل من الشيخين ابن الشاهد ومصطفى الكبابطي 
الذي سبق له أن شارك في قتال الفرنسين مع عمه األمير عبد القادر قبل أن يتحول للخوض ( 7091ت)

، (7274ت)في المسائل الفكرية والدينية بعد خروجه من الجزائر باإلضافة إلى الشيخ عبد القادر المجاوي 
ي ولّي التدريس م، والذ72المحسوب على تيار الجامعة اإلسالمية التي ظهرت في الربع األخير من القرن 

في القسم العالي بالمدرسة الثعالبية بعد عودته من المغرب، وتخرج على يده الكثير من القضاة واألئمة 
 .72742والوعاظ، وكان له دورا بارزا في النشاط اإلصالحي بالجزائر إلى أن وافته المنية سنة 

عبد الحليم بن سماية الشيخ و ، ( 7272 ت)الشيخ صالح بن مهنانجد كل من  م92وفي مطلع القرن 
تصنيف الكتب الذين كانت لهم مبادرات إصالحية متعددة، ك( 7295تـ ) مولود الزربيالشيخ و ، (7211ت)

إلقاء المحاضرات  وكتابة المقاالت في الصحف الجزائرية وحتى الفرنسية، وكذلكونظم القصائد والرسائل 
باسم الجزائري المجتمع في  التي انتشرتبدع والخرافات لبالنقد لالتي تصدو فيها في النوادي والجمعيات 

التي أضرت بعقل المسلم الجزائري وأصابته دي ائعلى إبراز مظاهر االنحراف العق مع تركيزهم الدين،
 .3بالجمود في التفكير جراء ممارسات بعض الجماعات الدينية المدعومة من قبل السلطات الفرنسية

فيها النزعة  ت، كانت المرحلة الحساسة التي ترعرع92العشرينات من القرن والمالحظ أن مرحلة 
اإلصالحية بالجزائر، عبر هؤالء المصلحين الذين نهلوا العلوم ومختلف المعارف في المشرق والزيتونة 
وفاس وبعضها في الجزائر، وصار لهم تصورا واضحا حول طبيعة األزمات السياسية والدينية التي تمر 

لبالد، ومما زاد في انتشار هذه النزعة تلك األحداث المتعلقة بفرنسا والحرب العالمية األولى والتي بها ا
ساهمت بشكل غير مباشر في توسع بؤر اإلصالح في مختلف أنحاء الجزائر، نتيجة سياسة اإلبعاد 

                                                           
 .715، ص:24، ج: 9279، منشورات وزارة الثقافة، تاريخ الجزائر العامعبد الرحمن الجياللي،  – 1
 .712-798، ص: 9279، منشورات وزارة الثقافة، مبارك الميليالخطاب اإلصالحي عند الشيخ سليم مزهود،  –2
 .727-20، ص: 9271، الجزائر: دار الكفاية، جهود الشيخ مبارك الميلي في اإلصالح العقديأمينة مطعم،  –3
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طقة األغواط، والنفي التي مارستها فرنسا ضد العلماء والمصلحين، وهو األمر الذي نقف عليه في من
حيث ظهرت بها إرهاصات الحراك اإلصالحي بعد أن حلت بها بعض النخب الدينية والسياسية، مثل 

مع بداية الحرب العالمية األولى، وبقي فيها إلى غاية  7274الشيخ عمر بن قدور الذي نفي إليها سنة 
 .1للنزعة اإلصالحيةتاريخ رجوعه إلى الجزائر، أين ترك أثرا ال بأس في التأسيس  7292سنة 

قد قدم جهدا مبكرا في مجال النهضة والنشاط اإلصالحي سواء  2والجدير بالذكر أن الشيخ عمر بن قدور
في مدينة الجزائر أو في مدينة األغواط، لكن يبدو أن حالة اإلحباط من المضايقات الفرنسية وقلة 
اإلمكانيات وظروف الحرب العالمية كلها شكلت ارهاصات فاقت قدرة تحمله، رغم بروزه من جديد بعد 

لجريدة الفاروق التي لم تعمر طويال، ودون شك فإن هذه الظروف كانت كفيلة الحرب العالمية وبعثه 
بالحد من حيويته واستمرار نشاطه اإلصالحي، أما عن عالقته بالطريقة التيجانية التي يقال أنه انتسب 
إليها على يد المقدم محمد بن التواتي األغواطي، فإن هناك من يعزو ذلك لالحتماء بها من السلطات 

فرنسية وليس من باب االنتماء واالنتساب لها، خاصة وأنه امتاز باليقظة الفكرية واستهجن الجمود ال
 .32الفكري للمسلم وغير ذلك من األمور التي ال تمكنه من االنضواء بسهولة تحت لواء الطرقية

وفي ذات السياق نجد من المصلحين الذين قدموا إلى األغواط أثناء الحرب العالمية األولى، كل 
خالص في أداء مهامه التربوية واإلصالحية، مما جعله  من الشيخ محمد العاصمي الذي أظهر تفان وا 

ينية وسياسة يكسب مودة تالمذته الذين أحبوه وتعلقوا به وساروا على نهجه في ذلك، كما نجد شخصيات د
أخرى حلت بمدينة األغواط في ذات الفترة وساهمت بشكل كبير في بعث النزعة اإلصالحية بها، مثل 

والسيد دحمان بن ساسي الذي وفد إليها   7222السيد أيوب بن الحاج سعيد البليدي الذي حل بها سنة 
شاعر والصحفي األمين ، والشيخ سعيد الزاهري الذي درس بالمدرسة العربية، وكذلك ال7272سنة 

العمودي الذي زارها بعد ذلك والتقى بثلة من مثقفيها وأعالمها، وقد ُعرف عن هؤالء جميعا غيرتهم على 

                                                           
 :لنيل شهادة الماجستير، إشراف رسالة مقدمة، (9191-9191األغواط نموذجا ) الحركة اإلصالحية في الجنوب،محمود عاللي،  –1

 .52، ص: 9228-9225بوعزة بوضرساية، جامعة الجزائر، قسم التاريخ، 
سنة، وعن قضية ارتباطه بالطريقة التيجانية  48أو  44وتوفي مبكرا عن عمر يناهز  7008ولد عمر بن قدور بالعاصمة حوالي  –2

اسم سعد اهلل أن بعض الكتاب ذهبوا إلى أنه تحول إلى التصوف وانخرط في بعد أن نفي إلى مدينة األغواط، يذكر األستاذ أبو الق
الطريقة التيجانية، غير أنه مر بنا أن معظم شيوخ الجزائر كانوا ينخرطون في الطرق الصوفية لحماية أنفسهم، ألن من ال شيخ له ال 

نما عن تقية، واهلل هو عالم الغيوبحماية له من سوط اإلرهاب االستعماري، ولم يكن انضمام بعضهم لها عن عقيد ، !ة راسخة فيها، وا 
  .907 -902، ص: 25، ج: 9225، الجزائر: عالم المعرفة، تاريخ الجزائر الثقافيينظر: أبو القاسم سعد اهلل، 

، ص: 9275 ، الجزائر: دار الهدى،قضايا المغرب العربي في اهتمامات الحركة اإلصالحية الجزائريةأبو بكر الصديق حميدي،  –3
21. 
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المقومات والثوابت الوطنية والوقوف في وجه مختلف المحاوالت الفرنسية التي كانت تسعى إلى بث 
ث عملوا على توحيد الشتات وتجاوز النعرات االختالف والفرقة بين األوساط المجتمعية في األغواط، حي

العروشية التي كان يذكيها االستعمار، وبفضل جهودهم المبذولة في ميدان التربية والتعليم اإلصالحي تم 
 . 12إرساء اللبنة األولى للحركة اإلصالحية في منطقة األغواط

ولعل العمل على إبانة مدى امتداد النزعة اإلصالحية في األغواط وغيرها من المدن الجزائرية 
خالل عشرينات القرن الماضي، يجعلنا نقف عند السند السوسيولوجي لهذه النزعات التي لم يكن متجانسا 

دخل في تحديد هذا بالضرورة، ذلك أن عددا كبيرا من العوامل والمقومات المتأرجحة والمتفاوتة كانت تت
االمتداد، بحيث يبدو من غير المجدي إسناد صفات دائمة لرسوخ الحركة اإلصالحية بمفهومها الدقيق 
خالل هذه الفترة، حيث أن المعطيات المتنوعة كانت متغيرة من وحدة إصالحية إلى أخرى، بحسب 

و تلك، وحسب تنضيدها الظروف التي نشأت فيها وحسب التوزيع الجغرافي لساكنة هذه المدينة أ
االجتماعي ومستوياتها الثقافية وانتماءاتها التقليدية وحتى سوابقها التاريخية، باإلضافة إلى صداقات 

كراهيا اللحظة وتأثيرات القوى المعنوية والروحية، دون أن ننسى تدخالت اإلدارة المحلية في الشؤون  توا 
 .2الشأن الديني وغيرهم من األعيان والقيادالدينية عن طريق األعوان الرسمين القيمين على 

 :الشيخ مبارك الميلي وظروف انتقاله لمدينة األغواط 
تنادي بالتغيير  حقيقية إصالحيةوادر نهضة الجزائر بالحرب العالمية األولى بدأت ب نهايةمع 

هذا اسهامات بارزة في  ،كل في ميدانه وبحسب مؤهالته األعالموتدعو إلى التجديد، وكان لكوكبة من 
وي، ويمكن للباحث الذي يستعرض سير هؤالء األعالم ويمعن النظر في أعمالهم، أن مشروع النهضال

عالء صرحه، ما كان  يخلص من ذلك إلى أن أكثر المواقف وأشدها أثرا في التمكين لمسيرة اإلصالح وا 
عوامل اديس، لما تميزت به شخصيته من منها متصال بزعيم األمة ورائد نهضتها الشيخ عبد الحميد بن ب

 نفسية وفكرية، ولما انقلب فيه من مالبسات اجتماعية وسياسية أهلته أن يكون من أبرز رواد النهضة
فقد حاول ابن باديس في بداية العشرينات أن يضم  ،3الفكرية والدينية وأحد أساطين اإلصالح في الجزائر

ممن كانت لهم نزعات إصالحية داخل الوطن، أو ممن عاد من  جهوده إلى جهود بعض العلماء العاملين

                                                           
 .82، ص: المرجع السابقمحمود عاللي،  –1
، تر: محمد 7242إلى 7295، بحث في التاريخ الديني واالجتماعي من الحركة اإلصالحية اإلسالمية في الجزائرعلي مراد،  –2

 .947-942، ص: 9221يحياتن، الجزائر: دار الحكمة، 
، ص: 27، ج: 9274، الجزائر: دار الكتاب العربي، عبد الحميد بن باديسأسس مشروع النهضة عند االمام محمد بن سمينة،  –3

51-54. 
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أرض الحجاز وتونس والمغرب إلى الجزائر، حيث تضافرت جهود الجميع حول الحركة التي كان ابن 
باديس قد وضع أساسها للعمل والنهوض باألمة، سيما وأن هؤالء األعالم هزتهم مأساة الشعب وما يتخبط 

نحالل أخالقي، فعقدوا العزم على تخليصه من تلك األدوار بالعمل على درء فيه من اختالل اجتماعي وا
 .1ما تصدع من بنائه الحضاري وما اختل من قيمه ونظمه االجتماعية

وقد توزع نشاط الحركة االصالحية في بداياتها عبر مدن معينة، منها قسنطينة التي اشتغل فيها 
وباشر فيها نشاطه اإلصالحي ثم الصحفي سنة  7271 ابن باديس كمعلم حر منذ عودته من تونس سنة

أين أنشأ جريدة المنتقد التي أوقفتها اإلدارة االستعمارية ليعوضها بعد سنة بجريدة الشهاب، وفي  7295
سطيف رابط الشيخ االبراهيمي ليعلم الناس ويدعوهم إلى إنشاء المساجد والمدارس الحرة بعد عودته من 

، وفي بسكرة نادى الشيخ الطيب العقبي باإلصالح عبر جريدتي الحق وصدى 7292المشرق سنة 
فكان  7298، ونفس الشيء كان بالعاصمة أين أسس بعض األعيان نادي الترقي 7298الصحراء سنة 

 .2مكانا الجتماع العلماء والمثقفين القادمين إلى العاصمة تلقى فيه المحاضرات والدروس اإلصالحية
، م7291سنة  3الشيخ مبارك الميلي دأ النشاط اإلصالحي فعليا بها منذ أن جاءهافبأما األغواط 

أثرا بارزا مثل ها بلم يترك فوكان قد سبقه إليها الشيخ محمد السعيد الزاهري الذي لم يطل مقامه فيها، 
خاللها بعث ، خاصة وأن هذا االخير أقام بها ما يناهز السبع سنوات، استطاع من 4الشيخ مبارك الميلي

الشخصية الدينية السوية التي حاولت السلطات الفرنسية العبث بها بمساعدة بعض الجهات الدينية 
المنحرفة، إلى جانب مساهمته في تحقيق نهضة تربوية وعلمية في األوساط الشعبية بمدينة األغواط 

 نيات التي توفرت لديه.وضواحيها، مع محاولة بعث النشاط الثقافي والخيري في أحيائها حسب اإلمكا
وقبل االسترسال في كل هذا، سنحاول الوقوف قليال عند ظروف مجيء الشيخ مبارك الميلي لمدينة 
األغواط والدوافع التي جعلته يسكن إليها وألهاليها لسنوات معتبرة، رغم أنه أصيل مدينة ميلة التي تبعد 

ية كانت ضمن نطاق الشرق الجزائري وتونس، ولعل كثيرا عن األغواط، وجل ارتباطاته التعليمية والتكوين
                                                           

 .51، ص: نفسه مرجعال –1
 .87، ص: 9271، الجزائر: دار هومة، نشاط جمعية العلماء المسلمين في فرنساسعيد بورنان،  –2
، بقرية 7020ماي  95ومصلح، من ومواليد  مبارك الميلي: هو مبارك بن محمد بن مبارك الهاللي الميلي، فقيه ومؤرخ وكاتب –3

الرمامن، كفله جده وهو في الرابعة من عمره بعد أن توفي والده، حفظ القرآن الكريم وأخذ مبادئ العلوم على يد الشيخ محمد الميلي، 
ة، وبها تعلم على يد الشيخ بن وبعد وفاة جده اتنقل إلى ميلة لمواصلة الدراسة أين تولى كفالته السيد أحمد بولصواف أحد أعيان المدين

منصور محمد الميلي الذي كان أشهر المدرسين بميلة، وبعد ذلك أنتقل للدراسة بقسنطينة وتونس كما جاء في المتن، توفي سنة 
، ، الجزائر: منشورات الحضارةموسوعة العلماء واألدباء الجزائرينبعد صراعه مع داء السكري. ينظر: رابح خدوشي وآخرون،  7245
 . ينظر أيضا دراسة أحمد صاري ومفيدة بلهامل.    842، ص 29، ج 9279

 .  17/21/9272، مقال منشور في جريدة الشروق، بتاريخ: الحركة اإلصالحية باألغواطمحمد الهادي الحسني،  –4
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هذا يقودنا للحديث عن إنشاء أول مدرسة عربية باألغواط من قبل الشيخ عبد العزيز بن محمد بالهاشمي 
الذي تولى رئاسة الزاوية القادرية خلفا لوالده الشيخ صالح محمد الهاشمي، والذي أخذ عهدا على نفسه بأن 

 7298ي بناء مدرسة عربية عصرية من ماله الخاص، وهو ما تحقق سنة يساعد ساكنة األغواط ف
 .1وأضحى هذا الصرح العلمي ثالث مدرسة على المستوى الوطني بعد مدرستي قسنطينة والسيق

وكان الشيخ سعيد الزاهري أول من حظي بشرف التعليم في هذه المدرسة مباشرة بعد أن أنهى 
ة التي أظهرها في التدريس، سواء في القدرات العلمية واألدبية التي كان تعليمه في الزيتونة، ونظرا للكفاء

يكتسبها أو في المنهجية التي اتبعها في تلقين الدروس والتعامل مع تالميذه، شهدت المدرسة اقباال كبيرا 
جة من الطلبة الذين وصل عددهم لسبعين طالبا، وأمام هذا النجاح الملموس رأى السكان أن المدرسة بحا

لمدرس آخر يشد أزر الشيخ سعيد ويتقاسم معه المهام التربوية، فأشار عليهم الشيخ  عبد العزيز الهاشمي 
كزائر ومراقب للجو  7298باستقدام الشيخ مبارك الميلي، وخالل زيارة هذا األخير لمدينة األغواط سنة 

  .2فما كان منه إال أن لبى هذه الدعوة، السائد فيها، اغتنم السكان هذه الزيارة ليعرضوا عليه فكرة التدريس
ومع مزاولة الشيخ مبارك الميلي مهامه التعليمية، بدأ جهوده اإلصالحية وباشر دعمه لحركة           

ابن باديس بكل عزم وتحد للعواقب في منطقة كانت تحت سطوة الطرقية بامتياز، كما استطاع الشيخ 
الفرنسية في تسيير  مبارك أن يكسب بحكمته صداقة رؤساء القبائل الذين كانوا مفوضين من قبل السلطات

المدينة وسكانها، وتمكن بذكائه من أن يطمئن اإلدارة االستعمارية على أن اإلصالح ال يتنافى مع 
ن كان في واقع األمر يعمل على تقويض األوضاع، وقد يفسر البعض هذا بأنه نوع من الوالء  سياستها وا 

رصاد لكل أشكال التوعية والتحريض ضدها، وهو لإلدارة االستعمارية وقد يفوتهم أن هذه اإلدارة كانت بالم
ما أوغر عليه صدور حلفائها بمرور األيام، فكان أن شهدت حركته اإلصالحية الكثير من المضايقات 

 .  72113والمتابعات حتى رحيله سنة 
ومما تجدر اإلشارة له أن هناك جملة من عوامل ساهمت في استمرار نشاط الشيخ مبارك الميلي 

وات باألغواط، في مقدمتها التباين واالختالف الذي كان بين القوى االجتماعية والمعنوية لعدة سن
بالمنطقة، ذلك أن هذه األخيرة طغت عليها لعبة التعارض القائمة على أسرتين قائدتين، األولى من أصل 

، والثانية شعرت أن حضري والثانية من أصل قبلي، إحداهما كانت حليفة للطريقة التيجانية القوية بالمنطقة
نفوذها زعزعته السلطة المعنوية للتيجانية، ومن الوجهة الدينية فقد كانت ساكنة األغواط تنقسم إلى نزعتين 

                                                           
 .87، ص: المرجع السابقمحمود عاللي،  –1
 .89، ص: ، المرجع السابقمحمود عاللي –2
 .71-78، ص: 9275، الجزائر: شركة األصالة للنشر، دراسة في فكر الشيخ مبارك الميليعبد اللطيف عبادة،  –3
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متعارضتين تمثلت األولى في أوالد سرقين الذين كانوا من أتباع التيجانية، والثانية مثلها األحالف الذين 
لى مدى حدة التنافس بين هاذين النزعتين ندرك لماذا وجدت كانوا من أتباع القادرية، وعند الوقوف ع

 .1الحركة اإلصالحية أول حلفائها في القادرية الذين كانوا يعارضون المرابطية المتمثلة في التيجانية
كما يمكن تفسير الدعم الذي قدمته بعض األسر القايدية األخرى لحركة الشيخ مبارك الميلي، على 

كيد قوتها واإلبانة على رحابة صدرها، وليس من باب الحماس الديني أو من باب أنه يدخل في إطار تأ
االختيار المعقلن للحركة اإلصالحية، وهو ما يبرهن على أن الموقف الموالي لهذه األسر كان مبعثه 
الحرص على الصيت وسياسية اإلرضاء، خاصة وأنها هي األخرى كانت منافسة للطريقة التيجانية وكانت 

رة بانضوائها تحت نطاق الخليفة جلول أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في المنطقة والمتمتعة بالحماية فخو 
من قبل اإلدارة الفرنسية، وهو األمر الذي أشعرها بأنها فوق السلطات المحلية وقادرة على ضمان نوع من 

 .2الالعقاب ال لزبائنها فقط بل لكل من يريد االنضواء تحت رايتها
الشيخ مبارك الميلي تحت حماية الخليفة جلول لسنوات عديدة، لكن هذا التحالف لم يدم  فقد كان

طويال لعدة اعتبارات منها التعارض الذي بدأ يتضح بين هدف الشيخ مبارك المعادي للسلطات الفرنسية 
صالحية ، باإلضافة إلى الحصار الذي فرض على نشاط الحركة اإل3وبين توجه القايد جلول الموالي لها

من قبل السلطات الفرنسية بعد أن تبين لها أن تشكل خطرا على سياستها في المنطقة، هذا الحصار الذي 
زاد أكثر في عهد ميرانت مدير الشؤون األهلية الذي ضغط كثيرا على القايد جلول فرحات وهدده بالعزل 

رفعها الطرقيون لإلدارة الفرنسية حتى ال يتعاطف مع الشيخ مبارك الميلي، هذا فضال عن الوشايات التي 
 .4ضد الشيخ مبارك الميلي ومنها تلك العريضة التي اتهم فيها بإفساد عقول وأفكار الشباب باألغواط

، فتوجه نحو قصر الحيران أين شيخ مبارك أنه ال جدوى في البقاء باألغواطوبعد هذا كله أيقن ال
األمور ويرتب أمره، وحسب الشهادة التي أوردها األستاذ بقي عند السيد عبد القادر بن مهية ريثما تهدأ 

محمود عاللي، فإن الخليفة جلول أرسل للشيخ مبارك عبر السيد أحمد بن عبد الرحمان، بأن يتأخر عن 
لكن الشيخ لما علم بهذا عاد إلى  -أي عطلة جلول  -المجيء لألغواط حتى تنقضي عطلة مصيفه

                                                           
 .945-944، ص: ، المرجع السابقعلي مراد –1
 
 
 .941، ص: ، المرجع السابقعلي مراد –2
 .71، ص: المرجع السابقعبد اللطيف عبادة،  –3
 .82، ص: المرجع السابقمحمود عاللي،  –4
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، وهو األمر الذي ترك خيبة كبيرة لدى الكثيرين من 7211سبتمبر  األغواط وأخذ أمتعته وغادرها في
 . 1أتباعه وطلبته وحتى عند القايد جلول الذي عاتب السكان على أن تروك يرحل بهذه البساطة

  ط:بمدينة األغوا التربية والتعليمميدان جهود الشيخ مبارك الميلي في  
الشيخ مبارك الميلي تعليمه بدوار قرية والد مبارك بمدينة ميلة، وعكف منذ صغره على              بدأ

حفظ القرآن الكريم كغيره من أبناء الجزائر في ذلك الوقت، فأتم حفظه في الحادية عشرة من عمره على يد 
الذي تولى كفالته  -عمه  الشيخ أحمد بن الطاهر مزهود في جامع الشيخ عزوز بأوالد مبارك، ورغم رفض

توجهه لطلب العلم وألزمه على االلتحاق بالفالحة والرعي، إال أنه صمم على استكمال  -بعد وفاة جده 
دراسته، فالتحق بمدرسة الشيخ محمد بن معنصر الشهير بالميلي، ومكث هناك نحو أربع سنوات شكل 

نحو قسنطينة، واالنضمام لدروس وحلقات الشيخ من خاللها رصيدا علميا ومعرفيا معتبرا سمح له بالتوجه 
  .2عبد الحميد بن باديس بالجامع األخضر، ليصبح من أبرز طلبته وأكثرهم حضورا بتفوقه واجتهاده

  ولم يمكث الشيخ مبارك الميلي طويال بالمسجد األخضر حتى انتقل إلى جامع الزيتونة بتونس
ومن المحتمل أن يكون وراء ذلك الشيخ ابن باديس بعد أن رأى فيه عالمات النجابة والطموح، وفي هذا 

وأحبه كثيرا وقربه إليه  -أي ابن باديس –الصدد يقول تلميذه الشيخ أحمد قصيبة: )... فأعجب به أستاذه 
أرسله إلى تونس بعد أن مكث وعلم أن الجزائر ستنال على يديه خيرا كثيرا فآزره واعتنى به وشجعه ثم 

 7294سنة بقسنطينة، فزاول بها دروس جامع الزيتونة مدة ثالث سنوات إلى أن نال شهادة التطويع سنة 
، غير أن البعض يحدد تاريخ 7299و 7297.. (، ويفهم من هذا الكالم أنه سافر إلى تونس بين سنتي 

 .72993وتاريخ عودته بـسنة  7272سفره إلى تونس بسنة 
وبعد السنوات التي قضاها الشيخ مبارك في التكوين والتحصيل العلمي بتونس، عاد إلى الجزائر 

أهلته ألن ُيخوض غمار النشاط التربوي و اإلصالحي، وكان أول عامل  صلبةحامال شخصية علمية 
توجيهات  سهل له مأمورية ذلك هو االبتعاد عن الوظيفة الحكومية وانتهاج سبيل العمل الحر وقوفا عند

شيخه عبد الحميد بن باديس، ولهذا لم يسَع مبارك الميلي عند عودته من الزيتونة إلى التوظيف الحكومي 

                                                           
 .12-82، ص: نفسه مرجعال –1
الجزائر: مجلة البحوث  كتاب رسالة الشرك ومظاهره لألستاذ الشيخ مبارك الميلي، دراسة تحليلية دعوية،مفيدة بلهامل،  –2

 .95، ص: 99، ع: 9278والدراسات، 
، ع: 78مير عبد القادر، المجلد ، قسنطينة: مجلة جامعة األمبارك الميلي ودوره في الحركة اإلصالحية بالجزائرأحمد صاري،  –3

 .7240مارس  20. ينظر أيضا: جريدة البصائر 728، ص: 27
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حتى يكون  أقدر على تحقيق مشاريعه وحمايتها من اإلدارة الفرنسية، مع أنه اضطر أن يتعامل مع هذه 
 .1ان يمر بهاضمن نطاق محدد وبأساليب مختلفة اقتضتها الظروف التي ك األخيرة 

وقد باشر الشيخ مبارك الميلي عمله كمدرس في المدرسة الباديسية بقسنطينة، التي عمل بها لمدة 
، لينتقل بعد ذلك لمدينة األغواط في نفس السنة كما أشرنا سابقا، أين 7991سنتين تقريبا أي لغاية سنة 

ومتحمسة للتعليم العربي، فعكف على  بدأ مهمته التعليمية التي لم تكن صعبة، ألن العقول كانت مهيأة
تلقينهم مختلف العلوم التي سبق وأن درسها زميله الزاهري، وأضاف عليها مادة التاريخ، ونظرا للنمط 

الذي أدخله الميلي على المدرسة العربية والذي استهوى أبناء المنطقة، فقد راح أولياء  ،الجديد والعصري
التالميذ وأعيان المنطقة يكرمونه ويذللون له الصعاب ويساعدونه على أداء مهامه، وبذلك توطدت العالقة 

 . 2بينه وبين األهالي وتوسعت دائرة نشاطه التربوي حتى خارج المدرسة
تي كانت تشغل بال الشيخ مبارك الميلي هي فكرة النهوض بأعبـاء المدرسـة واالرتقـاء ومن األمور ال

بها إلى أعلى المراتب التعليمية لتكون اللبنة والنواة للتعليم العربي السوي في كافة أنحاء الوطن، وعليه فقد 
بكافـة األطـوار  انكب على إعداد المسـتلزمات الضـرورية لتسـير المدرسـة، فوضـع الكتـب المدرسـية الخاصـة

التعليمية الثالث، حتى يكون التعليم منظما ويخضع لبرنامج موحد وال يعتمد على المحاوالت العشوائية في 
على تعليم القواعد بوضوح واختصار  يرتكزالوصول إلى األهداف التعليمية، كما كان يعتمد أسلوبا خاصا 

 .  3فاسف األمور جريمة ال تغتفرليربح الوقت، سيما وأنه كان يرى أن تضييع الوقت في س
أما عن طريقته في التدريس فكانت تتمحور حول التلقين بالدرجة األولى، حيث روى أحد تالمذته 
للشيخ عبد الرحمان الجياللي أنه " تراه يأتي فيجلس متربعا وليس بيده مطبوع وال مخطوط، فيملي علينا 

تجالي، وها يصعب على كثير ممن تعاطوا تدريس العلوم وتأتي طبقة بعدنا فيملى عليها، وامالؤه كله ار 
بالمعاهد الشمالية، يملي باالرتجال في النحو والصرف والفقه ومخارج الحروف والمنطق وشرح قصيدة 

ذا بنا نراه تمادى على  -قال -السموأل على هذا المنوال،  فتعجبنا وظن البعض منا أنه يحفظ ويأتي، وا 
جوبة زمانه ذكاء وذو فكر جبار وعبقريته نادرة قل أن تجد مثلها اليوم في غيره ذلك، ففهمنا أن الرجل أع

وهذا أمر عجيب عاينته منه لم أشاهد نظيره في الجامع  –قال  -وذو ملكة راسخة في جميع الفنون، 

                                                           
 .711، ص: المرجع السابقأمينة مطعم،  –1
 .81، ص: المرجع السابقمحمود عاللي،  –2
 . 1، ص: 98، البصائر، ع: ، رجل اإلرادة. ينظر أيضا: قصيبة أحمد759، ص: المرجع السابقأمينة مطعم،  –3
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ملة األخضر وال في الزيتونة .. إلخ... "، ومن هذا نعلم مبلغ غزارة الشيخ الميلي في علمه ومقدرته الكا
     .1التامة على التعليم

ولم يكتف الشيخ مبارك بطريقة التلقين التقليدية، حيث أدخل إضافة منهجية في القاء دروسه ترتكز 
على النقاش والنقد والتمحيص، حيث كان يدفع تالميذه إلى نقد ما يتلقونه من معارف وعدم تقبلها مباشرة 

المعرفي ينطلق من قواعد المنهج السلفي التي تتلخص   دون الوقوف عليها ومناقشتها، كما كان منهجه
في تقديم الشرع على العقل واتباع السلف الصالح في الفهم والتفسير ورفض التأويل الكالمي،  مع حرصه 
على توظيف األساليب السهلة والميسرة على تكون بلغة فصيحة وبليغة، إلى جانب تركيزه على التاريخ 

ن التالميذ األناشيد الوطنية لغرس محبة الوطن في قلوبهم، وألنه كان مربيا قبل أن العربي اإلسالمي وتلقي
يكون مدرسا فقد حرص على مراقبة سلوك التالميذ داخل الحرم المدرسي وخارجه، وما إن يرى اعوجاجا 

 . 2إال وهب لتقويمه بنفس مريدة للخير
المعاصرون الفرنسيون قد الحظوا أن  وفي هذا السياق، يذكر األستاذ أبو القاسم سعد اهلل أن 

العلماء أدخلوا " بيداغوجية وطنية " جديدة في حملتهم التعليمية، وبناء  على رأي ديبارمي، فإن أول من 
استعمل هذه الطريقة هو الشيخ عبد الحميد بن باديس في محاضراته ودروسه بالجامع األخضر، حتى 

، حيث علمهم المحفوظات العربية واألناشيد الوطنية، وقد كان يعد طالبه لمسؤولياتهم الوطنية والدينية
التالميذ يحفظون ذلك وينشدونه في المناسبات االجتماعية والدينية مثيرين بذلك الروح الوطنية، والتضامن 

  .3اإلسالمي والحرية، ويؤكد ديبارمي أن هذه الطريقة لم تكن معروفة في الجزائر قبل الحرب
ذا كان المسلك  الديني للعلماء محل جدل عن البعض، فإن عملهم التعليمي والتربوي كان محل وا 

تحت شعار " الجزائر وطني كان المبدأ الرئيسي الذي علمه العلماء لطالبهم وأتباعهم  كونجاذبية ونجاح، 
 والتربوية عبرخالل مهامه التعليمية الشيخ مبارك الميلي  جسدهوهو ما ، واإلسالمي ديني والعربية لغتي "

بث الروح العربية اإلسالمية في طلبته وحمايتهم من آثار المدرسة الفرنسية التي كانت تعمل جاهدة على 
تشويه الشخصية الوطنية الجزائرية في نظر أبنائها، ومن جانب آخر كان الشيخ يعامل تالميذه بطريقة 

ويشتاقون إليها أشد االشتياق، ألن المدرسة تبث فيهم االحترام للمدرسة العربية وتجعلهم يتعلقون بها، 
الفرنسية كانت منافسا قويا لها من حيث الدعم واالمكانيات المادية، ومن حيث المناهج والتجارب العلمية 

                                                           
، مجلة الثقافة، من وحي ذكرى مرور أربعة عقود سنوية على وفاة العالمة النابغة الشيخ مبارك الميليعبد الرحمن الجياللي،  –1
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كانوا لمدرسة العربية ا إلى وال أدل على ذلك، من أن الكثير من التالميذ المنتمونالعصرية والمتطورة ، 
 . 1نسية في الوقت ذاتهالمدرسة الفر منخرطين ب

وكان ينقسم تالميذ المدرسة العربية إلى صنفين، تالميذ ال يدرسون إال في هذه المدرسة أي ال 
يذهبون إلى المدرسة الفرنسية، حيث كانت باألغواط ثالث مدارس ابتدائية فرنسية تم إنشاؤها مع احتالل 

م كانوا يخشون عليهم من أن يجردوا من عروبتهم المدينة، ولم يسعفهم الحظ لاللتحاق بها أو ألن أوليائه
فتمسخ عقولهم، أما الفئة الثانية فهي التي حظيت بتكوين فرنسي في المدارس الفرنسية وعادت عليهم 
بفوائد مادية واجتماعية حيث تولوا فيما بعد وظائف إدارية في الجنوب، وقد كانوا يترددون على المدرسة 

رس الفرنسية، كما يدرسون في أوقات العطل األسبوعية والسنوية، وكان الشيخ مساء  بعد الخروج من المدا
مبارك الميلي يلتقي بكل هؤالء التالميذ على اختالف ظروفهم وأعمارهم، ويعلمهم رغم نقص الوسائل 

  . 2والمضايقات المتكررة التي كان يتعرض لها أثناء الحمالت التفتيشية التي تقوم بها السلطات الفرنسية
هذا وكان الشيخ مبارك جد حريٍص على التعليم والتكوين الممتاز لطلبته، حيث عمد لتقييم األعمال 
واإلنجازات بالمدرسة قصد معرفة مدى التقدم الذي أحرزته لسنوات، ومن ذلك أنه قرر باالتفاق مع 

الث سنوات من أعضاء لجنة التكوين إجراء امتحانات لكافة المستويات الموجودة في المدرسة بعد ث
التدريس، وأجريت االمتحانات بحضور أولياء التالميذ واللجنة المسيرة للمدرسة وبعض الشخصيات العلمية 
في المنطقة، وقد سر أولياء التالميذ وعموم الحاضرين بالنتائج التي أسفرت عنها االمتحانات، إذ لهجت 

قدمتهم الشيخ مبارك الميلي، غير أن هذا األخير األلسن بالثناء على ما بذله القائمون على المدرسة وفي م
كانت له نظرة مخالفة لهؤالء، حيث خطب فيهم أثناء حفل التقييم مشيرا إلى أن النتائج لم ترق للمستوى 
المطلوب وال يمكنه مشاركتهم في االعجاب بهذه النتيجة، كما أشار إلى أن النتائج كان لها أن تكون 

 .3ضة التي يقوم بإذاعتها أعداء الصالح العام منذ تأسيس المدرسة العربيةأعظم لوال الدعايات المغر 
وقد استطاع الشيخ مبارك الميلي خالل فترة تدريسه بمدينة األغواط أن يبتعث مجموعة من طلبته 

عبر الجمعية الخيرية اإلسالمية التي كان مشرفا عليها، والذين أضحوا فيما بعد من  4إلى جامع الزيتونة
اإلصالح الالمعين ال في األغواط فقط بل على المستوى الوطني، ومن ضمن هؤالء الشيخ أبوزيد  ترجاال

الذي بدأ تعليمه األولي على يد الشيخ مبارك الميلي ثم واصل رحلته العلمية (، 7224 -7272) قصيبة 
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ولما عاد إلى األغواط كانت ين الزيتونيين، يبجامع الزيتونة، أين عين كاتبا عاما في جمعية الطلبة الجزائر 
له مساهمة معتبرة في الميدان التربوي واإلصالحي بمساجد ومدارس المدينة، وكان من مؤسسي فوج 

عين كاتبا لجمعية العلماء المسلمين،  7248الكشافة اإلسالمية " الرجاء " بنادي األغواط، وفي سنة 
 .1ية حتى أحيل على التقاعدليتولى بعد االستقالل مناصب عدة في قطاع الشؤون الدين

الذي تتلمذ على يد الشيخ مبارك الميلي بالمدرسة  (7250ت)وكذلك الشيخ الشهيد أحمد شطة 
، ولما 7298العربية، ثم سافر إلى تونس ضمن الدفعة التي أوفدها الشيخ مبارك إلى جامع الزيتونة سنة 

لسلطات الفرنسية منعته من ذلك، فاضطر أن عاد إلى األغواط حاول فتح المدرسة العربية من جديد لكن ا
يلقي الدروس خفية بالمسجد، والتي كانت تتمحور حول األخالق الفضيلة ومحاربة الرذيلة والخرافة 
والشعوذة والبدع، وغيرها من الدروس اإلصالحية التي لقيت إقباال كبيرا من ساكنة المدينة، ثم عين من 

تعليم والتربية بمنطقة الواحات، ولما اندلعت الثورة لم يتأخر الشيخ قبل جمعية العلماء مديرا لمدرسة ال
أوت  75أحمد عن االنضمام إليها، حيث عين مرشدا في الشريعة والسياسة إلى أن ألقي عليه القبض يوم 

 . 2، ليستشهد تحت التعذيب ولم يعرف له قبر، فسمي بصاحب القبر المجهول رحمة اهلل عليه7250
لى جانب هذا ن المصلحان نجد مصلحا آخرا، كان له حضورا ملموسا في النشاط اإلصالحي منذ وا 

أيام تتلمذه على يد الشيخ المبارك الميلي إلى أن أصبح أحد األعضاء البارزين في جمعية العلماء 
التحق بالمدرسة العربية والفرنسية في نفس  الذي(، 7201 ت)المسلمين، أال وهو الشيخ أبو بكر بن الحاج 

الوقت، وحظي بمواصلة تكوينه العلمي بجامع الزيتونة ضمن جماعة البعثة، وعند عودته للجزائر ّدرس 
كمعلم مساعد، كما عمل كاتبا عاما لجمعية  بالمسجد األخضر إلى جانب الشيخ عبد الحميد بن باديس

، وكان يكتب المقاالت االفتتاحية لجريدة البصائر عند غياب 7257و 7248العلماء المسلمين بين سنتي 
الشيخ البشير االبراهيمي، وأسندت له العديد من المهام التربوية واإلدارية منها إدارة  مدرسة اإلرشاد، وعند 

، ليشغل بعد 7282وبقي في السجن حتى سنة  7250عودته إلى األغواط ألقي عليه القبض سنة 
 . 3مفتش منطقة الواحات إلى أن تقاعد واعتزل الناس في أواخر حياتهاالستقالل منصب 
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 للشيخ مبارك ميلي بمدينة األغواط وضواحيها صالحيةالمبادرات التوعوية واإل: 
لم يقتصر نشاط الشيخ مبارك الميلي على التدريس في المدرسة العربية، بل تعدى ذلك إلى إلقاء 

المدينة وأولها مسجد الجيالني، الذي جعل منه منبرا للتعريف الدروس في الوعظ واإلرشاد بمساجد 
باألفكار اإلصالحية، فبدأ سكان األغواط يرتادون هذا المسجد بكثافة إلى درجة أنه لم يعد يسع المصلين 
مما اضطر الشيخ مبارك لالنتقال منه إلى المسجد العتيق، وخالل دروسه هذه وجد في البداية شيئا من 

طريقة إلقاء الدروس، سيما وأنها كانت تتمحور في غالبها حول فلسفة الدين اإلسالمي الصعوبة في 
والعقيدة، حيث شعر الشيخ مبارك أن المستمعين ال يفهمون عنه ما يقوله، فعمل على إجادة االلقاء 

 .1وتسهيل لغته حتى وصل إلى أسلوب سهل ومبسط، لقي قبوال واقباال منقطع النظير من ساكنة المدينة
باإلضافة إلى هذا كان الشيخ مبارك يخرج متجوال في ضواحي األغواط والمدن القريبة منها مثل 
آفلو والجلفة وبوسعادة لبث مبادئ اإلصالح الديني ونشر التعليم بين مختلف األوساط، عن طريق اإلرشاد 

دة والتجافي عن الجهل والتوجيه إلى العمل على هدي الكتاب والسنة، ومحاربة البدعة في الدين والعقي
ين إلى االغواط مثل الشيخ عبد يهذا إلى جانب تنظيمه لزيارات كبار العلماء الجزائر  ،والكسل والخمول

، ونظرا لسمعته ومكانته الطيبة 2الحميد بن باديس والشيخ البشير االبراهيمي والشيخ إبراهيم بيوض وغيرهم
كراتب شهري وحسب بعض المصادر فإنه كان بالوسط األغواطي فقد خصص له مبلغ مالي معتبر 

يتقاضى سبعمائة فرنك فرنسي في الشهر، وهو أجر مرتفع جدا مقارنة بالمرتبات التي كانت يتقاضاها 
 . 3ثالثمائة فرنك كالموظفون والمعلمون في المدارس األخرى، حيث كان راتب المدرس ال يتعدى آنذا

ي في األغواط، أنه استطاع مع بعض السكان المهتمين ومن المساهمات البارزة للشيخ مبارك الميل
في  بميدان الثقافة والتعليم أن يؤسس الجمعية الخيرية إلسعاف ذوي الحاجات، وأن يجدد المدرسة العربية

، حيث أدخل عليها تغييرات كثيرة حتى أضحت من المدارس العصرية النادرة في تلك الفترة، 7212سنة 
(، كما أصبحت تنظم C.E.Pامتحانات الحصول على شهادة التعليم االبتدائي )بحيث أصبحت تنظم فيها 

الدخول ومواصلة التدريس بالجامع األخضر بقسنطينة الذي كان يشرف عليه الشيخ عبد الحميد بن 
وال شك أن مختلف النشاطات التي قام بها ، 4باديس، والذي يحضر بدوره للدخول إلى جامع الزيتونة

لميلي في مدينة األغواط وضواحيها، سواء تلك التي تتعلق بالجانب التربوي أو التي تتعلق الشيخ مبارك ا
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بالجانب االجتماعي والخيري، كانت تندرج ضمن مشروعه اإلصالحي الذي يحتاج إلى مشاركة الساكنة 
بار أن ، على اعتمر الذي نجح فيه إلى حد ما، رغم المضايقات الكثيرة التي صادفتهودعمهما، وهو األ

 منطقة األغواط كانت تحت الحكم العسكري من جهة وتحت سطوة الطرقية من جهة أخرى.
لى جانب هذه النشاطات المختلفة وفضال عن المشاكل التي كان يواجهها الشيخ مبارك الميلي،  وا 

ناهض فإن ذلك لم يمنعه من القيام بمزيد من المبادرات التوعوية واالستمرار في مشروعه اإلصالحي الم
للسياسة الفرنسية الرامية لضرب لغة وتاريخ وعقيدة الشعب الجزائري، حيث كانت له مساهمة معتبرة  في 
ميدان الكتابة والتأليف وهو مقيم بمدينة األغواط، ومنها تلك الخواطر التي كان يكتبها بجريدة الشهاب، 

اهره، والتي جمعت فيما بعد وكذلك بجريدة البصائر التي نشر بها سلسلة مقاالت حول الشرك ومظ
وطبعت في كتاب مستقل، هذه الرسائل التي تعتبر أبرز مساهمة للشيخ مبارك الميلي في ميدان العقيدة، 

ن كانت موجهة بالدرجة األولى إلى مقاومة البدع والضالالت التي كانت منشرة آنذاك باألغواط وميلة  .وا 
النشاط اإلصالحي للشيخ مبارك الميلي، والتي  فرسالة الشرك ومظاهره تعد وجها آخرا من أوجه

هدف من خاللها إلى محاربة الجمود عند الجزائرين واالجتهاد في الرجوع بهم إلى عقائد اإلسالم 
الصحيحة عن طريق كشف العقائد الزائفة والبدع الفاسدة، سيما تلك التي كانت منشرة عند الطرقيين الذي 

فأضحوا بذلك الطائفة الوحيدة التي عادت الحركة اإلصالحية لجمعية  رفضوا هذه الدعوة جملة وتفصيال،
العلماء المسلمين، وهو ما يعززه تقرير الجمعية حول رسالة الشيخ مبارك، حيث جاء فيه ) نستطيع أن 
نقول وال نخشى مفندا أنه لم يرفض دعوة الجمعية إال طوائف معلومة في الجزائر يضر بها العمل بالدين 

يهدد بنيانها القائم على أساس العوائد التي ظهرت في المسلمين في العصور التي بلي فيها العالم الحق، و 
 .  1اإلسالمي بزعماء جهالء اغتصبوا هذه الزعامة من غير كفاءة علمية وال هداية إسالمية

غيرها الذي تضمنته رسالة الشرك أو ومما ال شك فيه أن الخطاب اإلصالحي للشيخ مبارك الميلي 
، كان يحمل في طياته رغبة ملحة في إحداث تغيير في البنى واألسس من الكتابات الدينية األخرى

حداث تغيير في الواقع منها المنحرفةخاصة تلك  صوفيةالطرق البعض تستند إليها  النظرية الـتي ، وا 
 السلطاتع من بتشجياالنحراف أوجه في وقت بلغ فيه  ،بتعد عن جادة الصوابا االجتماعي الـذي

، ومن ثم فإن النهوض باألمة تطّلب من الخطاب اإلصالحي أن يأخذ بعين ة ومختلف إداراتهاالفرنسي
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 محاولة تصحيحه عبر، و واعوجاجالكثير من عناصر الواقع االجتماعي الذي يشكو من خلل  االعتبـار
 .1السلوكياتتقويم 

أستاذه الشيخين عبد الحميد بن باديس  ويظهر من خالل هذه الرسالة أن الشيخ مبارك كان مثل
والبشير االبراهيمي من دعاة الرجوع إلى كتاب اهلل والسنة واالستنباط منها، وهو ال يرى منافاة بين تفهم 
الكتاب والسنة، ودراسة مؤلفات العلماء، وليست الدعوة إليهما تزهيدا في تراث االسالف، بل هي حث 

هما يحتاج إلى النظر فيما كتب عليهما واستنبط منهما وما هو وسيلة على االنتفاع به، ألن الناظر في
األئمة  ، كما يظهر من خاللها الدعوة إلى مناهج السلف، عبر تأكيده إلى الرجوع أوال للسنة ثم إلى2إليهما

، المجتهدين، وهو ما صرح به في قوله ) فنحن بالعقيدة السلفية قائلون، ولما مات عليه األشعري موافقون
 .  3وعلى ضابط السلك ناهجون، وبفتوى الشيخ أبي عبد الرحمن عبد اهلل بن عمر مقتدون (

وفي مدينة األغواط أيضا أنجز الشيخ مبارك الميلي أهم عمل افتخرت به الحركة اإلصالحية 
ان والجزائر عامة آنذاك، وهو تأليف كتاب تاريخ الجزائر في القديم والحديث، والحقيقة أن صاحبه قد ع

الكثير من المشاق إلخراجه إلى الوجود، ذلك أن تكوين الميلي التقليدي وثقافته العربية الخالصة ما كانا 
ليؤهالنه للقيام بهذا العمل، كما أنه لم يكن يحسن اللغة الفرنسية التي كتبت بها أغلب مراجع  تاريخ 

ذا، الذي جاء كرد فعل على كتابات الجزائر، ولوال عزيمته وروحه الوطنية لما استطاع إتمام كتابه ه
ن يالفرنسين الذين حاولوا من خاللها تبرير استعمارهم للجزائر، وليبرهنوا على أنهم جاؤوا لتخليص الجزائري

من الحكم التركي وأن وجودهم بهذا البلد ما هو إال إلكمال مهمة روما الحضارية، وقد زادت هذه النزعة 
ية الحتالل الجزائر، فوجد الوطنيون الفرصة السانحة في ذلك للرد على في البروز مع االحتفاالت المئو 

  . 4أطروحات هؤالء المؤرخين وتفنيد مزاعمهم، وكان الشيخ مبارك من الرواد في الذين تولوا هذه المهمة

وقد أخرج الشيخ مبارك الميلي كتابه هذا بمساعدة بعض المترجمين كما يذكر في مقدمة الكتاب، 
دهينة المعلم والرسام بالمكاتب الفرنسية وعيسى الزهار باألغواط، وباإلضافة إلى محمد منهم عمر 

بقسنطينة والجزء الثاني سنة  7290التهامي بميلة، وأحمد توفيق المدني، وصدر الجزء األول منه سنة 
نه سأله ، أما الجزء الثالث فلم يكمله ألسباب عدة، وفي هذا الصدد يذكر الشيخ أحمد حماني، أ7219
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عن سبب تأخره في انجاز الجزء الثالث فأجابه بثالث أعذار منها ) األعمال الكثيرة بجمعية  7210سنة 
ما بال  –العلماء، وتوالي أزمات المرض الخطير، وجهله باللغات األجنبية الضرورية، فرد الشيخ حمان 

  . 1أكتب كتابة صحفية( من كتب في نفس الموضوع وأتم عمله؟ فرد الشيخ مبارك الميلي أنا ال

لقد أدى كتاب تاريخ الجزائر في القديم والحديث الهدف الذي رسمه له الشيخ مبارك الميلي والمتمثل 
في خدمة الوطن وتاريخ الشعب الجزائري، والرد على االفتراءات والمزايدات الفرنسية عبر تقديم الحقائق 

لفرنسية التي زيفت الوقائع واألحداث التاريخية بما يتالءم في صورة واضحة تفند طرح المدرسة التاريخية 
مع أهدافها ومصالحها، كما أراد من خالله بعث البعد الوحدوي للشعب الجزائري الذي عملت فرنسا 
وسياستها على تفريقه، حيث وقف على طبيعة وبنية المجتمع الجزائري التي تشكل في نظره كلته واحدة 

وهكذا تتضح لنا أهمية الجهود التي بذلها الشيخ مبارك الميلي  ،2الضاربة في القدملها شخصيتها المميزة و 
في تخليص التاريخ الجزائري من البصمات التي ألصقها به مؤرخو المدرسة االستعمارية، واستطاع بذلك 

نما علينا أن نعرف تاريخنا ، ومن أن يكمل جهود أستاذه الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي قال ) .. وا 
 .3عرف تاريخه جدير بأن يتخذ لنفسه منزلة الئقة به في هذا الوجود.(

 خاتمة:   

 :أن نلخص نتائج الدراسة في النقاط التاليختاما لهذه الورقة البحثية، يمكن        
  األثر خالل عشرينات القرن الماضي، كان لوفود كوكبة من العلماء والمصلحين بمدينة األغواط

لتأسيس المدرسة المناسب هيأت الجو ساهمت و  كان أنصالحية إ مبادراتالكبير في ظهور 
مجهودات جبارة هو اآلخر  قدمالذي و  أحسن استقبال، العربية واستقبال الشيخ مبارك الميلي

نتشار ال والنموذجية حتى تكون النواة األساسيةوتميزها،  المدرسةهذه  في عصرنة اشديد احرصو 
 في األغواط وباقي المدن الجزائرية.التعليم العربي  ميقوتع

  أبرز وسيلة بمدرسة الشبيبة أو المدرسة العربية كما كانت تسمى قبل التجديد، شكل التعليم العربي
الوعي  اإلصالحية في منطقة األغواط، عبر بعث أهدافه الشيخ مبارك الميليحقق من خاللها 

                                                           
، قسنطينة: مجلة المواقف للبحوث والدراسات الشيخ مبارك الميلي ومواجهة المشروع الفرنسي لكتابة تاريخ الجزائرعالوة عمارة،  –1

 22، ص: 21، ع: 9220في المجتمع والتاريخ، 
، ع: 9221حوث والدراسات في المجتمع والتاريخ، ، مجلة المواقف للبمبارك الميلي رجل اإلصالح ومؤرخ الجزائربلقاسم ميسوم،  –2

 .752، 742، 740، ص: 27
 .41، ص: المرجع السابقعبد اللطيف عبادة،  –3
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عقائدي في عقول وقلوب الناشئة، التي تعتبر الفئة األساسية وغرس اإلصالح الديني والالوطني 
التي كان يراهن عليها الشيخ مبارك في نجاح العملية اإلصالحية ودوامها، وهو ما تحقق فيما بعد 
عبر طلبته الذين زاولوا دراستهم بقسنطينة وتونس، وأصبحوا فيما بعد من أقطاب اإلصالح في 

 األغواط والجزائر عامة.
  رغم المشاكل والمتاعب التي تعرضت طريق الشيخ مبارك الميلي ومسيرته اإلصالحية خالل

إقامته بمدينة األغواط، إال أنه تمكن من تجاوزها بحكمته وذكائه، واستطاع الثبات لسنوات معتبرة 
 قوبلت بالعناية والرعاية الصادقة من أبناءتمكن من خاللها أن يأسس لقاعدة إصالحية معتبرة، 

اإلصالحي ومركزا من األغواط من المدن الرائدة في الميدان  فأصبحتالمدينة، وبعض أعيان 
 .في الجزائر مراكز اإلشعاع العلمي والديني

  كانت الفترة التي قضاها الشيخ مبارك الميلي في األغواط ميمونة بالنسبة له، ليس على صعيد
ة في نفوس الساكنة المتعطشة للعلم التدريس والوعظ فقط أو ترسيخ قيم الحركة اإلصالحي

والمعرفة والتواقة للتخلص من سطوة الطرقية، بل حتى على صعيد البحث والكتابة حيث قدم 
للقراء سلسلة رسالة الشرك عبر جريدة البصائر، وبعدها كتاب تاريخ الجزائر في القديم والحديث، 

لم جزائري في تلك الفترة، والتي الذي يعد أفرد دراسة مستفيضة حول تاريخ الجزائر كتبت بق
ساهمت إلى حد ما في بعث الوعي التاريخي بالوسط الجزائري من جهة، وفي مواجهة أكاذيب 

 وافتراءات المدرسة التاريخية الفرنسية التي كانت تعمل لصالح الدوائر الفرنسية من جهة أخرى.

 :قائمة المصادر والمراجع

 –  الجزائر: دار الهدى، المغرب العربي في اهتمامات الحركة اإلصالحية الجزائريةقضايا بكر الصديق حميدي، أبو ،
9275. 

 –  ،الجزائر: مجلة  كتاب رسالة الشرك ومظاهره لألستاذ الشيخ مبارك الميلي، دراسة تحليلية دعوية،بلهامل مفيدة
 .99، ع: 9278البحوث والدراسات، 

 –  ،9271، الجزائر: دار هومة، ن في فرنسانشاط جمعية العلماء المسلميبورنان سعيد. 
 – 24، ج: 9279، منشورات وزارة الثقافة، تاريخ الجزائر العامجياللي عبد الرحمن، ال. 
 – من وحي ذكرى مرور أربعة عقود سنوية على وفاة العالمة النابغة الشيخ مبارك الميليجياللي عبد الرحمن، ال ،

 .02، ع: 7204مارس  مجلة الثقافة، الجزائر: وزراة الثقافة،
 – 17/21/9272، مقال منشور في جريدة الشروق، بتاريخ: الحركة اإلصالحية باألغواطمحمد الهادي،  حسنيال  . 
 – 29، ج: 9222، الجزائر: عالم المعرفة للنشر والتوزيع، ، الحركة الوطنية الجزائريةسعد اهلل أبو القاسم. 
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 –  ،25، ج: 9225، الجزائر: عالم المعرفة، الثقافيتاريخ الجزائر سعد اهلل أبو القاسم. 
 –  9274، الجزائر: دار الكتاب العربي، أسس مشروع النهضة عند االمام عبد الحميد بن باديسسمينة محمد، بن ،

 .27ج: 
 – 27، ج 7222، الجزائر: المطبعة العربية، الشهيد صاحب القبر المجهول الشيخ أحمد الشطيشطي عمر، ال. 
 –  ،قسنطينة: مجلة جامعة األمير عبد القادر، مبارك الميلي ودوره في الحركة اإلصالحية بالجزائرصاري أحمد ،

 . 728، ص: 27، ع: 78المجلد 
 –  ،9275، الجزائر: شركة األصالة للنشر، دراسة في فكر الشيخ مبارك الميليعبادة عبد اللطيف. 
 –  ،لنيل شهادة  رسالة مقدمة، (9191-9191األغواط نموذجا ) ب،الحركة اإلصالحية في الجنو عاللي محمود

 .9228-9225بوعزة بوضرساية، جامعة الجزائر، قسم التاريخ،  :الماجستير، إشراف
 –  ،قسنطينة: مجلة المواقف الشيخ مبارك الميلي ومواجهة المشروع الفرنسي لكتابة تاريخ الجزائرعمارة عالوة ،

 .21، ع: 9220والتاريخ،  للبحوث والدراسات في المجتمع
 – 98، البصائر، ع: ، رجل اإلرادةقصيبة أحمد. 
 –  ،7242إلى 7295، بحث في التاريخ الديني واالجتماعي من الحركة اإلصالحية اإلسالمية في الجزائرمراد علي ،

 .9221تر: محمد يحياتن، الجزائر: دار الحكمة، 
 –  ،9279، منشورات وزارة الثقافة، مبارك الميليالخطاب اإلصالحي عند الشيخ مزهود سليم. 
 –  ،إشراف: عبد اهلل حمادي، رسالة مقدمة لنيل مفهوم الخطاب اإلصالحي عند الشيخ مبارك الميليمزهود سليم ،

 .9228-9225شهادة الماجستير، قسنطينة: جامعة منتوري، كلية اآلداب واللغات، 
 –  ،9271، الجزائر: دار الكفاية، اإلصالح العقديجهود الشيخ مبارك الميلي في مطعم أمينة. 
 –  ،مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ، مبارك الميلي رجل اإلصالح ومؤرخ الجزائرميسوم بلقاسم ،

 .27، ع: 9221
 – 21، ط 7209، قسنطينة: دار البعث، ، رسالة الشرك ومظاهرهميلي مباركال. 
 -  ،29، ج 9279، الجزائر: منشورات الحضارة، سوعة العلماء واألدباء الجزائرينمو خدوشي رابح وآخرون. 

 - Merad Ali, Le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940, Alger: les editions el hikma, 

2ème Ed, 1999. 
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 الّدولية بين العراق و إيران نموذجا .مسارات الّدبلوماسية الجزائرية في حّل الّنزاعات اإلقليمية و 

 .د/ يـــــزيــــــر بشير ـــ جامعة زيان عاشور ـــ الجزائر

 الملّخص :

لعبت الدبلوماسية الجزائرية الفتية غداة االستقالل دورا رياديا في القضاء على الّنزاعات الّدولية ذات     
البعد االستعماري ، و استطاعت بما تحمله من مبادئ استمّدتها من روح الثورة التحريرية و مواثيقها أن 

 تلعب دور الوسيط اإليجابي في دعم القضايا العادلة في العالم .

لقد مثلت الحرب المدّمرة بين العراق و إيران نهاية القرن الماضي حلقة صراع خطير و مدّمر بين   
 دولتين جارتين كان تأثير و توجيه االستعمار لمجرياتها واضحا للعيان .

لقد نجحت الدبلوماسية الجزائرية في التقليل من حّدة الّصراع و تأخيره قدر المستطاع ، و استطاعت     
ائر استعمال ثقلها التاريخي في التوّسط بين الّدولتين ، و لكّن نزوعهما للحرب أّدى إلى فشل السياسة الجز 

 اإلقليميأمام آلة الحرب التي رهنت مستقبل أجيال و أنهكت مقّدرات االقتصاد و زادت في فجوة الّصراع 
 في الشرق األوسط و فّخخت العالقات الّدبلوماسية بمساهمة مباشرة و غير مباشرة  . 

 الدبلوماسية ، العراق ، إيران ، الجزائر ، الحرب .الكلمات المفتاحية : 

Résumé : 

         Après l’indépendance en Algérie la diplomatie a joué un rôle primordial dans le conflit 

colonial international, elle a joué le rôle d’intermédiaire dans les causes internationales en se 

basant sur l’esprit de la guerre de révolution nationale. 

        La guerre dévastatrice iraquo-iranienne a la fin du dernier siècle a représenté un 

dangereux conflit entre les deux pays limitrophe dont les états coloniale ont joué un rôle 

primordiale. 

la diplomatie algérienne a réussi a diminué la gravité du conflit et ralentir leur conséquences 

ou l’Algérie a utilisé son poids historique pour le rôle de médiateur, mais leurs implications 

dans la guerre a dominé la politique ce qui a affaibli l’économie, influencé des générations et 

approfondir le conflit régional au moyen orient .La situation est devenue plus critique suite a 

des intervention directes et indirectes 

les mots clés: Diplomatie, Irak, Iran, Algérie, guerre.    
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 مدخل :

و العربي منطقة توّتر كبرى لما تحمله من  اإلسالميتعتبر منطقة الشرق األوسط في حاضر العالم   
، حيث كانت منطقة فترات متقّدمة من تاريخ المنطقة إشكاالت ذات بعد تاريخي و مذهبي يعود إلى

آسيا عموما منطقة استقطاب للحركة االستعمارية القديمة التي تنافست على التمركز بثقلها  جنوب غرب
 .كانات االقتصاد آنذاكهناك رغم غياب إغراءات الجغرافيا و إم

يران ضحّية لهلقد وقفت السياسة عاجزة عن احتواء التوّتر الذي كانت الّدولتان ا   ، فقد لجارتان العراق وا 
أجيال  رهنت مستقبلمقّدرات الّدولتين االقتصادية والماّدية والبشرية و  دّمرة قضت علىدخلتا في حرب م

 .لقوى الكبرى في العالم المعاصراإليحاء الخارجي من اكّليا دفعت ثمن التدّخل والّتوجيه و 

رأب الّصدع و لو و مهما يكن من أمر فقد كان للدبلوماسية ذات المساعي اإلصالحية دور مهم في    
، فقد نجحت الّدبلوماسية الجزائرية الفتية آنذاك في التوّسط بين الّدولتين ذات الّنزوع القوي لفترة من الّزمن

ات البعد ، ولكّن عمق الخالفات ذلربع األخير من القرن الماضيللحرب و الّصراع المسّلح في ا
كانت دافعا قوّيا ألن تتجاوز الّدولتان الّتسوية الدبلوماسية و وقف الّسالم عاجزا االستراتيجي والمذهبي 

 أمام آلة الحرب المدّمرة .        

 ـــ العالقات اإليرانية العراقية قبل اتفاقية الجزائر :  01

 أ ـــ أهمية الموقع الجغرافي للعراق و إيران : 

رولية التي تستغل حاليا باإلضافة إلى احتياطي البترول الذي تخزنه تتمّيز إيران بوفرة مواردها البت        
أراضيها ، كما تشرف على ساحل الخليج  العربي الذي تقع عليه معظم الموارد البترولية في الشرق 
األوسط تلك الموارد التي توجد في العراق ،الكويت ، المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر ، وتعتبر 

مرا بريا روسيا و نحو المياه الدافئة في الخليج العربي وبحر العرب في الجنوب ، عالوة على أنها إيران م
 تعتبر ممرا بريا بين باكستان ودول الشرق األوسط .

كما تعتبر إيران حلقة من حلقات المعبر الجوي بين أوروبا ودول الشرق األوسط ، كما تمّثل كتلة بّرية     
قليمية الكبرى التي تملك قلب األرض )االتحاد السوفيتي سابقا ( وبين القوة البحرية التي تحول بين القوة اإل
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تملكها الدول الغربية أو بمعنى أخر تقع على النطاق الداخلي الذي يحيط بقلب األرض ولذا فهي تؤدي 
 .  1دورا خطيرا في إستراتيجية الغرب

العراقية عامال حيويا في تشكيل أهمية موقعها االقتصادي  لقد كانت وفرة المواد البترولية في األراضي    
بعد الحرب العالمية الثانية ، كما أّن قربها من حقول البترول على سواحل الخليج العربي في إيران 
مارات الخليج العربي ،أي وقوعها بالقرب من منطقة  والكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وا 

لتي يعتمد عليها العالم في إمداده بمصادر الطاقة الحالية والمستقبلية ، ولعل أهمية البترول الرئيسية ا
العراق الجغرافية برزت إبان فترة االستعمار االنجليزي في منطقة المشرق العربي إذ كان ينظر إليها على 

مامية التي تهيئ أنها قاعدة يمكن السيطرة منها على الخليج العربي و المحيط الهندي ،فهي قاعدتها األ
لها تأمين خطوط مواصالتها البحرية في الهند والشرق األقصى باإلضافة إلى ما تيسره من حماية 

 .2لمصالحها االقتصادية وخاصة البترولية منها 

 ـــ اتفاقية الجزائر : 1

 :2791أ ـــ  العالقات العراقية اإليرانية قبيل اتفاق 

يرانية قبيل االتفاق غالبا بالتوتر متأثرة بمواقف قادتها ، وبطبيعة الّصراع تمّيزت العالقات العراقية اإل     
في العالم ، وكانت الواليات المتحدة األمريكية صاحبة فكرة المعاهدة المركزية الّتي جمعت كل من )تركيا 

يران والعراق وباكستان (عام   .3م 5511وا 

حرب لدولتين كان رهين روابطهما بالغرب فيما بعد الوالمالحظ أّن تطّور العالقات اإلقليمية بين ا    
تعززت إقليميا  لك مع بريطانيا أو الواليات المتحدة األمريكية تلك الروابط التيالعالمية الثانية سواء كان ذ

م .إاّل أّن تنفيده كمشروع وتحّوله من تكتل 5511لك العقد والذي تّوج بحلف بغداد ودوليا من خالل ذ
لّترابط الّدولي قد غدا لدى الرأي العام الوطني القومي تحالفا استعماريا ، يربط الشرق األوسط إقليمي إلى ا

م التي أطاحت بالنظام الملكي الحليف القوي إليران 5511جويلية  51بالغرب وأحد أهم عوامل قيام ثورة 

                                                           

   59،ص  5551، اإلسكندرية،  مكتبة اإلشعاع ، كتاب دول الخليج العربي والمشرق اإلسالميــ يسرى. الجوهري ،  1 
 . 15، ص نفسهالمرجع ــ    2 

3  NEW YORKTIME.NEWS.12/12/1959  

1ــ علي. صبح ، النزاعات اإلقليمية في نصف قرن2791ــ2771،العالقات الدولية ،دار المنهل، لبنان  ،ط0،0116،ص561/ 
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مركزا له ، وعليه عاد وتركيا التي أدت إلى انفصال العراق عن التحالف اإلقليمي والذي كانت بغداد 
، و  1وقادت إيران حملة دبلوماسية ودعائية ضّد العراق  الّتوتر والخالف ليسود العالقات بين الدولتين ،

                                              لك:                                             اإليرانية العراقية  وكان سبب ذ هي الثورة أو االنقالب الذي أّدى إلى تغّير جذري في العالقات

ـــ التوجهات الثورية للحكومة العراقية وحساسية نظام الشاه من سياسة بغداد المتفاهمة والمتحالفة مع 
 موسكو. 

 الّتمردات المناهضة للنظام العراقي والتي تطالب باالستقالل عنه. ـــ مساندة إيران للحركات الكردية و

 .2ع بين الدولتين على شط العرب ومطالبة كل دولة بحقها فيه ـــ النزا

إتخدت إيران إجراءات استفزازية من جانب حكومتها مما أدى إلى استمرار التوتر  5565 وبدءا من
واالضطراب في لعالقات بين الدولتين خالل السنوات التالية وقد وّلدت عوامل مضافة أخرى إلى التوّتر 

 يان والمتمثالن في:                وأهمها عامالن أساس

م إلى 5515لك التنافس على السيادة في الخليج ، وأدى هذا التنافس في عام ـــ  الصراع اإلقليمي وكذ
 احتالل إيران للجزر الثالث في الخليج ، فقامت الحكومة العراقية بقطع عالقاتها مع إيران . 

م بناءا على مساندة إيران والواليات المتحدة 5510ت إبتداءا من في العراق اتخذـــ الحركة القومية الكردية 
، وتعّين على العراق االعتراف بالمطالب اإليرانية مقابل إنهاء الدعم اتساعااألمريكية لها بعدا أكثر 
 اإليراني للحكومة الكردية .

يران تأخذ اتجاها مغايرا عام     أت عالمات خيبة األمل م، فقد بد5511ومع الوقت بدأت قصة األكراد وا 
على الشاه ، إذ يبدو أّن األكراد كانوا قد أّدوا دورهم وظهرت لدى الجانب اإليراني عالمات التذّمر و 
الّسخط ، خاصة في ظل الصراع واحتدامه وهذا كان آخر شيء كان الّشاه يريده أن يحدث ، خاصة مع 

 .   3الدعم الكبير الذي وّجهه لحركات الّتمرد ضّد العراق 

 

                                                           

 
 5 ــ المرجع السابق،ص561/ 565

  3ــ محمد حسين .هيكل ،مدافع آيات هللا،قصة إيران والثورة ،دار الشروق ،بيروت لبنان ، 8811 ، ص831 .
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 ب ــ الوساطة :

 :                                                       االتفاقيةــ نص  2

آخر اتفاقية ، وتعتبر من وجهة النظر الدولية أساسا ألية  5511مارس 0تعد االتفاقية المبرمة في     
تسوية سلمية للخالفات بين الطرفين ، ومن خالل تتبعنا لمسار عقد االتفاقيات والبروتوكوالت بين الطرفين 

شاه هو الذي كان يلغيها ، ويدعي يتبين أّن الجانب اإليراني وفي الكثير من المرات وحتى نهاية عهد ال
للعراق نظرا  كاستفزازأّنها غير مجدية وأّنها غير عادلة ، بل ويهدد ويحشد قواته في كثير من المّرات 

ولقد بقيت األوضاع على ما هي عليه بين الطرفين ، وحدثت بينهما  الحتدام الصراعات الحدودية بينهما،
عراق يبدوا و أّن إيران قد شغلته سنوات طويلة ، بإعادة األمن مناوشات في الكثير من المرات فكان ال

 .1واالستقرار ضّد التمّردات في شماله و الممولة من طرف إيران بصفة مباشرة 

ومع تصاعد حّدة التوتر ، توصل الطرفان والمتمثالن في رئيس الوزراء العراقي صدام حسين وشاه     
م ، ومن 5511في منطقة األقطار المصدرة للبترول في مارس إيران في إطار قمة )األوبك( األعضاء

خالل المساعي الحميدة للرئيس هواري بومدين ، لّما رّتب هذا األخير اجتماعا للزعيمين تم االتفاق فيه 
 على النقاط التالية:

وملفات لجنة الحدود عام  م ،5559.وضع تسوية نهائية للحدود على أساس بروتوكول إسطنبول 5
 م .5515

 .تحديد الحدود في شط العرب على طول طريق الوادي .0

لك رقابتها المشددة ،لمواجهة العبور ة على طول الحدود المشتركة ، وكذ.إعادة األمن والثقة المتبادل9
 الغير شرعي وما يترتب عليه من أعمال تخريبية .

.تعتبر المالحق المتفرقة لالتفاقية أجزاء من تسوية شاملة ولو خرق بند واحد من بنودها ، تلغى االتفاقية 1
 .2بأكملها 

                                                           
،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية ،فرع عالقات  العراقي اإليراني الخلفيات والنتائجالنزاع ميالس ،. محمد الزينــ  1

 . 91،ص .1008دولية ،جامعة الجزائر ،

 00،ص،بال ،المعهد النمساوي للدراسات. ،العراق وإيران أسباب وأبعاد النزاعرسول  .فاضلــ  2
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 .تحديد حدودهم النهرية حسب خط "تالوك".1

.كما اتفق الطرفان على اعتبار هذه الترتيبات المشار إليها أعاله كعناصر ال تتجزأ لحل شامل ، 6
مساس بإحدى مقوماتها يتنافى بطبيعة الحال مع روح اتفاق الجزائر األخوي من أجل  وبالتالي فإّن أي

 تطبيق هذه القرارات .

وهكذا ووفقا التفاقية الجزائر فلقد عادت الروابط التقليدية بين الدولتين العراقية واإليرانية وأعلنتا رسميا    
تم التوقيع رسميا في بغداد على معاهدة  5511جوان 59وفي  إبقاء المنطقة بعيدة عن إّي تدخل أجنبي ،

الحدود وحسن الجوار والبروتوكوالت الثالث الملحقة بها ،وعلى الرغم من بداية الطرفين تطبيق االتفاقية 
والتي أدت إلى سقوط  (،5515ــ5511بدأت إيران تشهد تطورات داخلية ،أخذت تعصف بأحوال الدولة 

عالن الجمهورية ا نظام الشاه ، إلسالمية ،حيث كان لتلك األوضاع األثر البالغ على مستقبل العالقات وا 
بين الّدولتين ،فقد أدت إلى انتهاك صارخ لبنود اتفاقية الجزائر من الطرفين وبداية مرحلة تاريخية جديدة 

 .1ومتوترة من العالقات العراقية اإليرانية  

 :ـــ  بروتوكوالت ومواد المعاهدة وأهم ما جاء فيها  1

 من خالل قراءة سريعة لبروتوكول االتفاق ، يتضح أن أهم النقاط التي اتفق عليها الطرفان كاآلتي :       

 ـــ اتفق الطرفان على مراقبة صارمة للحدود لوقف أّي شكل من تسلل أو تمردات ذات طابع تخريبي .

خط وسط المجرى الرئيسي الصالح للمالحة  عند أخفض منسوب  ـــ يتبع خط الحدود في شط العرب ،أي
يران في شط العرب حتى  لقابلية المالحة إبتداءا من المنطقة التي تنزل فيها الحدود البرية بين العراق وا 

 البحر.

 ـــ تتمتع السفن التجارية والحكومية والعسكري للطرفين بحرية المالحة في شط العرب .

 أن خط الحدود البري والّنهري مما ال يجوز المساس به وأنه دائم ونهائي  ـــ أكدت المعاهدة

                                                           
                                                                        .                                                                         111،ص5515،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد، مشكالت الحدود العراقية اإليرانية والنزاع المسلحــ جابر. الراوي ، 1
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ويكون  ،أو اللجوء إلى التحكيم والمحاكم كما شددت على ضرورة حل الخالفات عن طريق المفاوضات
 .1الحكم ملزم للطرفين 

 ـــ  نتائج اتفاقية الجزائر على البلدين وتداعياتها اإلقليمية :  3

سبعينيات القرن الماضي كانت الدبلوماسية الجزائرية في أوج عطائها بفضل ما أحرزته في منتصف     
، و لم يتوقف طموح الدبلوماسية على المستويين القاري واإلقليمي، وضمن الميدانين االقتصادي والسياسي

لقومي و الوطنية إلحراز المصالح الوطنية فقط بل تعّدى األمر لتناضل من أجل القضايا ذات البعد ا
اإلنساني  سواء على مستوى هيئة األمم المتحدة أو على مستوى حركة عدم االنحياز أو الجامعة العربية 
أو على مستوى المنظمات االقتصادية مثل منظمة الدول المصدرة للبترول )أوبك ( التي أصبحت سالحا 

رقما مهما في معادلة العالقات في يد الدول المصدرة كان من الممكن أن يساهم في أن تصبح تلك الدول 
 الدولية التي استحكمت فيها سياسة األحالف و التكتالت .

يران يصب     و على هذا األساس كان مسعى الجزائر في ربط أواصر السالم بين الدول مثل العراق وا 
ة من اجل مواجهكله في خلق مجال موحد يضم دول العالم الثالث والدول السائرة في طريق النمو، 

، كقضية التنمية وتصفية مخلفات االستعمار و االمبريالية وبوادر النظام الدولي الجديد التحديات المشتركة
، والتدخل في شؤونها ستغالل لمقدرات الشعوب و ثرواتهاالتي كانت تلوح في األفق بما تحمله من ا

 الداخلية بما يخدم مصالح القوى الكبرى في العالم .

، جزائر على العالقات بين الدولتينمن البحث سنحاول الوقوف على أثر مسعى الوفي هذا الجزء    
وتطور األحداث والواقع على مسرح األحداث وسنحاول الوقوف على مختلف التداعيات التي تلت االتفاقية 

 على المستوى اإلقليمي ، و أثر ذلك على مسار الدبلوماسية الجزائرية .  

 (:2791ـ2791العراقية اإليرانية )أــ انفراج العالقات 

يران على اتفاقية الجزائر والبروتوكوالت الملحقة بها عادت الروابط التقليدية      بعد توقيع كل من العراق وا 
وفي أطار التطلع إلى مستقبل منطقة بعيدة عن أّي تدخل أجنبي، بين الدولتين وأعلنتا ضرورة إبقاء ال

، كما تحسنت العالقات التي تربط بين البلدين مع توازنة بين البلدينبناء عالقات مأفضل ووضع أسس ل

                                                           

 5ــ إسالم. عبد ربه المغير ،الحرب العراقية االيرانية )2711-2711(،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر
06/01م ، ص 0151اآلداب ،الجامعة االسالمية ،غزة، قسم التاريخ واآلثار ،كلية  
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في إقليم كردستان  1م إثر االتفاق على المشكلة الكردية وتجمدت نشاطات األكراد.5511الشاه منذ 
 . 2العراق

يران ولو لفترة ليست طو     يلة ، ويمكن أن نعتبر بأن اتفاقية الجزائر قد مدت جسور العالقة بين العراق وا 
و قد سمحت للعراق باالنشغال بقضاياه الداخلية التي شغلته عنها إيران والصراع القائم بينهما ، وخاصة 
الصراع الداخلي مع األكراد وحققت العراق إليران مطالبها وشرعيتها في شط العرب وحرية المالحة فيه 

البلدين واالستقرار في المنطقة  ونقل البترول اإليراني ، وتوفير مناخ أفضل للنمو االقتصادي لكال
الحدودية بإقليم )خورستان أو عربستان (كما يسميه العراقيون ، والذي يضّم  كل من المدن التالية 

 . 3المحمرة (ألنه يحتوي على أهم الحقول البترولية )األحواز ،عبدان ،الحويزة،

ينهما في ظل االتفاقية المبرمة في وعلى الرغم من بداية كل من الطرفين محاولة تحسين العالقة ب    
إطار تسوية النزاع القائم وبموجب اتفاقية الجزائر طلب العراق من نظيره اإليراني تسليمه األراضي التي 
تقّرر إعادتها بموجب االتفاقية المبرمة  بينهما ، إال أن الظروف الداخلية في إيران شهدت تطورات أخذت 

 5511.4و5511تعصف بأحوال الدولة 

 ب ــ توتر العالقات العراقية اإليرانية واالستعداد للحرب:

م أثره البالغ في تجدد الصراع بين الدولتين إذ 5515كان لنجاح الثورة اإلسالمية في إيران عام      
ستراتيجية إيران و نظرتها للغرب والشرق  وأصبحت تجاهر بنصرتها لقضايا األمة ، ودعت  تغيرت أبعاد وا 

،وحاول النظام العراقي استغالل الفرصة  5االمبريالية و الصهيونية العالمية  بعد سقوط الشاه إلى محاربة

                                                           
،السياسة الدولية  األزمة العراقية اإليرانية وانعكاساتها اإلقليمية والعالميةــ مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية :1

 . 00،ص11،5515،عدد
قرب من الحدود التركية اإليرانية ، وهو إقليم جبلي وتكاد إقليم كردستان :يقع هذا اإلقليم في الجزء الشمالي الشرقي من العراق ،بال ــ2

معظم أرضه جرداء ال زرع فيها وال ماء غير أن األجزاء الشمالية منه يوجد بها بعض الغابات الفقيرة المنعزلة ،ولكن سفوحها السفلى 
يقطن هذا اإلقليم من العراق عناصر كردية . وأودية أنهاره غنية بمراعي كما أن كثيرا من هذه المنخفضات صالح لإلنتاج الزراعي ،و 

 . 11،ص  المرجع السابقيسرى الجوهري 

 91،ص  المرجع السابقــ محمد الزين. ميالس ،3
 . 151ص  5515،دار الشؤون الثقافية ،بغداد  مشكالت الحدود العراقية اإليرانية والّنزاع المسلحــ جابر. الراوي ،4
ــ وقد اتهم الخميني القوى العظمى بالهيمنة على النظام العالمي للحفاظ على مصالحها "أنانية  "واعتبر هذه القوى مسئولة عن كل ما  5

يعانيه العالم من مشكالت وشرور بسبب امتثالها إلى إيديولوجيات ذات مصدر إنساني وليس إلهيا .وقد تنبأ الخميني بتحالف القوى 
لك في معركة مشتركة ضد اإلسالم .واتهم ة الواليات المتحدة األمريكية وذا : الشيوعية الدولية والمعسكر الغربي بزعامالكبرى بجناحيه



 21: العدد                                                                  .االجتماعية و اإلنسانية للبحوث" تنوير" مجلة

 

 
28 

من أجل أن يمأل الفراغ في المنطقة وأن يرث دور الشرطي في منطقة الخليج واعتقاده بأن القوة اإليرانية 
 . 1قد اهتزت بسبب اإلجراءات التي اتخذها النظام الخميني

لك طقة وخصوصا العراق الذي رأى في ذالثورة في إيران هّز األنظمة القائمة في المنكما أّن نجاح     
تهديدا صارخا ألمنه حيث بدأت حملة من االتهامات بين الطرفين كما طالب النظام العراقي من طهران 

 2وطالب باسترجاع حقوقه التي خسرها منها . 5511ضرورة إعادة النظر في االتفاقية المبرمة عام 

ورغم ما قيل في هذه الثورة إاّل أن العراق بعد الثورة ،ما لبث أن أحّس بندائها الموجه إلى الشيعة وهم      
قرابة نصف سكان العراق و إذا ما استجابوا للنداء فهذا معناه أن يتفكك التركيب القومي للعراق وينفرط 

ذا ما تعرضت وحدته فإن الخطر ال يمسه وحده بل إلى  إلى ما وراء العراق  وتتحول المنطقة عقده ، وا 
 3لك تهديدا حقيقيا لضرب وحدة البالد .مذاهب وشيع ورأى العراق في ذ

بمرور عام على انتصار الثورة قام الرئيس تحتفل فيه إيران بزعامة الخميني وفي الوقت الذي كانت       
قومي ضد أّي دولة غير عربية، العراقي صدام حسين للرأي العام بمبادرته إلقامة حلف عسكري عربي 
 (و الشعار اإليراني )تصدير الثورةووقعت صدامات بعد قيام الثورة وكانت البداية الفعلية لنشوب الحرب ه

 4وخوف كل من العراق ودول الخليج العربي من ذلك .

 ج ــ تصعيد الّنزاع :

العداء خاصة بعد الثورة في إيران وكانت لطالما تميزت العالقات العراقية اإليرانية بالفتور والتوتر و      
مسائل األقليات في كال البلدين هي السبب في بداية الّنزاع إلى جانب مطالبة كال البلدين باألقاليم التي 
                                                                                                                                                                                     

الخميني أيضا األمم المتحدة بأنها أداة في أيدي القوى العظمى تستخدمها األخيرة ضد الدول الضعيفة .كما عبر عن رفضه للشرعية 
لية التي وصفها ومن ورائه العديد من المنظرين اإلسالميين في إيران "بشرعية تسلط الدول الكبرى "وقد الدولية وقواعد العالقات الدو 

لك هو النفط .إال انه لم يتعرض في لث وليس العكس ،وكان مثاله على ذاعتبر أن القوى العظمى هي التي تحتاج إلى دول العالم الثا
تطور العلمي والتكنولوجي ،أو غياب االكتفاء الذاتي في الغذاء وبعض االحتياجات هذا السياق إلى ضعف العالم الثالث من جهة ال

األساسية األخرى .وقد اتهم الخميني بشكل خاص القوى العظمى بالتآمر لتأييد إسرائيل :الغرب والواليات المتحدة بتقديم السالح إلى 
لك بهدف إبعاد ذ م ،وفي لبنان بعد5511األردن عام ين في إسرائيل ،واتهم هذه القوى العظمى بأنها خططت لمذابح الفلسطيني

    11ص: 5551، دار الشروق للنشر القاهرة ،،  إيران دراسة عن الثورة والدولة الفلسطينيين عن دول المواجهة .  وليد عبد الناصر

 15،ص  المرجع السابقــ عبد الحليم. أبو غزالة ،  1
 560،ص المرجع السابقــ علي. صبح ، 2
 511/510ص: المرجع السابق،ــ محمد حسين. هيكل ،3
 61، ص المرجع السابقــ فاضل. رسول ،4
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سبتمبر 22 واالشتباكات على الحدود وجاء يوم  اإلستعدادت تراها امتدادا إقليميا ألقطارها وتصاعدت
 .1مواجهة المتصاعدة بين إيران الثورة وعراق البعثليعلن أقصى التوتر و ال 1980

تصاعدت التحرشات 5511سبتمبر 00بين قيام الثورة اإليرانية والحرب العراقية في  وخالل فترة ما     
بين الطرفين فكانت الثورة اإليرانية تشّكل تهديدا دائما للعراق الذي ردّ بإجراءات عنيفة بعد طرد أكثر من 

عراقي من أصل إيراني، وتبّني سياسة المواجهة وحماية مصالحه في المنطقة وسعى نصف مليون 
 .2م5511الستعادة ما فقده في اتفاقية 

دخلت معاهدة الجزائر في طريق مسدود خاصة بعد قيام الثورة وأصبح البند الثالث من االتفاقية       
قامة تعاون آمن أصبح غير قابل للتنفيذ الذي ينص على عدم تدخل أّي من الدولتين في شؤون األخرى و  ا 

ونظرا إلى أن هذه المعاهدة كما هو منصوص فيها ال تصبح سارية  في ظّل الظروف خاصة بعد الثورة ،
م أعلن العراق على لسان صدام حسين إلغاء 5511سبتمبر 51المفعول إال بتنفيذ كامل بنودها وفي 

 .3طبيق أحكامها قد تأخراتفاقية الجزائر من جانب واحد متعلال بأن ت

أّما إيران و بعد تبّنيها شعار تصدير الثورة للعراق والدول المجاورة لها فقد كانت تريد تحقيق األهداف 
 اآلتي ذكرها:

قامة حكو 5 حيث كان الخميني   ،مة في العراق على النمط اإليراني.إسقاط نظام الرئيس صدام حسين وا 
من الحكام ،كما يرى بأن الثورة اإلسالمية في إيران لن تقبل التعايش يرى بأن الشيعة في العراق مضطهدة 

 .4السلمي مع نظام علماني يحكم أغلبية الشيعة

. كان الخميني يرغب بقيادة العالم اإلسالمي وتزعمه من خالل إمبراطورية شيعية كبرى تمتد لتشمل 0
نيا بهدف بسط السيطرة والهيمنة على ، الذي وجب أن يكون إيرالدان اإلسالمية تحت قيادة المرشدالب

منطقة الخليج العربي ، لتهيئة أنسب الظروف ولفرض مبادئها وسياستها ، وأستغل الخميني في ذالك 
 .5العاطفة الدينية لدى الشعب اإليراني

                                                           
 . 11/15،ص5515،عام 69،عددالحرب العراقية اإليرانية )السياسة الدولية (ــ أسامة. الغزالي ،1
 . 5،اللقاء الثامن عشر ،ص الجمهورية األولى ومجلس التعاون ،منتدى التنميةــ عبدا هلل. بشارة ، 2
 . 61،ص  المرجع السابقفاضل. رسول ، 3
 110/119م،ص5،0111،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط النظام اإلقليمي للخليج العربيــ محمد إدريس ، 4
 . 151ط، ص(،الوثائق العربية ،الشرق األوس05/11/5511ــ حديث السيد سعدون. حمادي وزير الخارجية العراقية ) 5
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 : نية العربية بعد اتفاقية الجزائرالعالقات اإليرا

 / ــ على الخليج العربي :2

إّن انتهاج السياسة اإليرانية لمسلك تصدير الثورة و مبادئها للدول اإلسالمية و دول الخليج على وجه      
الخصوص ومحاولة إيران فرض سيطرتها على المنطقة و عدم االعتراف باالتفاقيات مع الشاه اتجاه كل 

غيير خارطة منطقة الخليج ، جعلها و كأّنها تظهر محاولة تو على وجه الخصوص الخليجية منها الدول
 .1العربي 

كما خلقت الثورة اإلسالمية اإليرانية نظاما طموحا توسعيا مصدّرا إليديولوجية خطيرة تقوم على      
لك ظهرت مبادئ خلخلة في التوازن والتعايش ، وبذتحفيز الشعور الثوري و بصورة عنصرية تسبب ال

ر بعدم استقرار لجيرانها كما كانت الحرب العراقية اإليرانية تشكل الثورة اإليرانية على أنها تهديد مباشر ينذ
  2.  هاجسا لدول الخليج خوفا من احتمال انتقال الحرب إلى أراضيها

عليها  و بالرغم من أن موقف دول الخليج من الحرب العراقية اإليرانية كان صعبا حيث كان يتعّين   
 ،ى حساسية األوضاع الخليجية آنذاكر االنحياز سهال بالنظر إل، و لم يكن خيااالختيار بين أحد أطرافها

 3و بحكم طبيعة العالقات بين العراق والدول الخليجية ساعدت هذه األخيرة العراق باعتبارها دولة عربية .

عمدت إيران إلى التعبئة اإلعالمية لشيعة دول الخليج للتمرد على   1979و منذ قيام الثورة اإليرانية     
من  %30من سكان الكويت  %40من سكان البحرين و  %75أوطانهم ، خاصة أّن الشيعة شكلوا 

م ، و أتهم األمير ) نايف 1880و   1979سكان المنطقة الشرقية بالسعودية في إقليم  ) اإلحساء ( عام 
م إرهابيو الخليج ، كما تفّجر العنف بين الحجاج اإليرانيين الموالين للخميني من بن عبد العزيز ( بأنه

جهة و رجال الدين السعوديين و أنصارهم من جهة أخرى ، و وضعت إيران الورقة الشيعية في حرب 
الخليج األولى و دفعت بعض العناصر في الكويت و البحرين للقيام بأعمال شغب و اضطرابات داخلية 

ط على الدول نتيجة لموقفها المؤيد للعراق، و ازداد التخوف لدى دول الخليج من تزايد نفوذ الشيعة للضغ
                                                           

،مذكرة 5515/0111 (،النفوذ اإليراني على الدول المشرق  العربي )سوريا ولبنان  تأثيرــ خالد .جويعد أرتيمة. العبادي ، 1
 10،ص0111ماجستير في العالقات الدولية ،قسم العلوم السياسية ،جامعة مؤتة 

،مذكرة لنيل شهادة الماجستير قسم العلوم  التعاون لدول الخليج العربي وتحدي الوحدة مجلســ عبد المحسن. الفي الشمري ، 2
 .16،ص01/51/0150،نوقشت يوم 0155/0150السياسية ،كلية اآلداب والعلوم ،جامعة الشرق األوسط ،

يج منذ السبعينات ،شركة الريمان ،دراسة السياسات الدولية في الخل أمن الخليج وتحديات الصراع الدوليــ اسماعيل .صبري مقلد ، 3
 .551/551،ص5511للنشر والتوزيع ،الكويت 
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في العراق ، و كانت إيران تهتم بشيعية الخليج عامة و تقدم لهم الدعم الذي يساعدهم على االستقرار في 
زاد من حدة القلق و التوجس  هذه الدول ، و نشر أفكارهم و بالتالي توّثق ارتباطهم بإيران وهذا الشيء

 . 1   لدى دول الخليج

وقد شعرت األنظمة العربية الخليجية بأنها مستهدفة برياح الثورة اإليرانية ،ولمست السعودية هذا      
، ال بل أدركت كافة أنظمة العالم العربي رغبتها في تزعم العالم اإلسالمي الخطر عندما أعلنت إيران عن

ريقيا والشرق األوسط، أصولي إيراني في الخليج والمغرب العربي وشمال إف "الجتياح" السني أنها معرضة
لك الحركة الفلسطينية ، وقد وعت هي أيضا أن الحركات األصولية تتوسل الديمقراطية للوصول بما في ذ

حداث  انقالبات إلى الحكم أو لشرعنة عملها السياسي ، مثلما تستعمل اإلرهاب المسلح لزعزعة بلدانها وا 
سياسية فيها .وزاد من حدة إرباك العامل اإليراني للعالم العربي ،معارضة إيران لمبدأ التسوية مع إسرائيل 
،وألي صلح أو سالم معها ،وهذا يعني أيضا محاولة لنسف "السلم األمريكي" في المنطقة التي باتت 

 2عملية السالم العربي اإلسرائيلي إحدى ركائزه األساسية .

تلك األحداث من أبرز العوامل الحيوية التي دفعت الدول الخليجية إلقامة مجلس التعاون فمجمل    
من دول الخليج لمعادلة التوازن   سليمة وصحّية الخليجي على الصعيدين اإلستراتيجي واألمني وهي رؤية

في الخليج حيث سعت دول المجلس إلى إعادة ترتيب توازن القوى في المنطقة إلى جانب كل  اإلقليمي
يران لكنها لم تكن بمستوى الدول التي تحقق التوازن الثالثي  أو المركب مّما أبقى الوضع لما  من العراق وا 

على األطراف األخرى  هو عليه من توازن ثنائي قطبي بسيط بين إيران والعراق نظرا  لتفوق كال الدولتين
 . 3في المنطقة

 الدبلوماسية الجزائرية بعد االتفاقية : 

بدأ الفتور يسود العالقات الجزائرية ـ العراقية ،منذ تراجع العراق على االشتراك في جبهة الصمود      
ته ،بعد قيام الرئيس أنور السادات بزيار 5511والّتحدي ،التي أنشئت في طرابلس الغرب في ديسمبر 

،رغم مشاركة وفد عراقي هام في كل المحادثات التي 5511المشهورة إلى القدس المحتّلة في نوفمبر 
                                                           

النفوذ اإليراني في المنطقة العربية على ضوء التحوالت في السياسة األمريكية تجاه المنطقة ــ ممدوح. بريك محمد الجازي ، 1
 .10،ص5،0151،ط ،األكاديميون للنشر والتوزيع ،المملكة األردنية الهاشمية ،عمان(1122ـ1113)
م 5559، 5دار الجيل بيروت ،ط(،2791ـ2971الخليج العربي من االستعمار البريطاني حتى الثورة االيرانية )ــ  أنطوان. متى،  2

 .  519ص 
 11،ص  المرجع السابقــ عبد المحسن. الفي الشمري ،3
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دارت بشأنها وهو وفد كان بقيادة الجزراوي الذي بدا و كأنه ليس مؤهال التخاذ القرار ،ورّبما ضاعف من 
التي كانت قد اتخذت بعدا متمّيزا إثر الفتور إحساس العراق بالنوعية المتمّيزة  للعالقات الجزائرية السورية ،

 موقف الرئيس بومدين خالل حرب أكتوبر. 

وتزايد الفتور الجزائري ـ العراقي بعد رفض الجزائر المهذب لفكرة الميثاق القومي التي كان العراق قد    
يران ، في سبتمب م حيث 5511ر طرحها ،ثم أخذ الفتور أبعادا أكثر مرارة إثر اندالع الحرب بين العراق وا 

تمسكت الجزائر بمبدأ الحياد اإليجابي ، ورفضت االنحياز لوجهة النظر العراقية ،مفضلة التزام موقف 
متفهم للطرفين ، يرتكز أساسا على أّن إيران اإلسالمية التي أزاحت الّشاه ،يمكن أن تكون مكسبا للقضايا 

ن أن يفقد العالم العربي عمقه اإلستراتيجي العربية ،وعلى أّن كل موقف يوحي بأّنه" تعّصب عرقي "يمك
،المتمثل في العالم اإلسالمي ،ويقسم العالم الثالث بين هؤالء وأولئك ،باإلضافة إلى أّنه يزيد من شراسة 

 . 1القتال ويصب الزيت على الّنار

كانت تنطلق  والمهّم في كل هذا هو أّن الجزائر ، في السبعينيات وفي الثمانينيات وفي التسعينيات ،   
في مواقفها من إيمانها باالنتماء العربي اإلسالمي ومن إدراكها ألهمية العراق في مواجهة مطامع أعداء 
األمة ،ومن تقديرها للدعم الكبير الذي تلقته الثورة الجزائرية من العراق ،شعبا وقيادة ،دون تجاهل 

 لمتطلبات المعادلة  العربية اإلسالمية .    

ك كان محمد الصديق بن يحيى ،عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني ووزير و إلى ذل   
الشؤون الخارجية متوجها إلى فريتاون )عاصمة سيراليون(على متن الطائرة الرئاسية الصغيرة من طراز 

 .2"مستير" ،ألّن العملية كانت مرتجلة وسيئة اإلعداد وهكذا استقل بن يحيى الطائرة الرئاسية 

كانت مهمة بن يحيى تندرج في إطار أشغال لجنة الحكماء األفارقة لحل قضية الصحراء الغربية ، و    
يفيد المستشار عميمور أّن معلومات مغلوطة وصلتهم عن أّن الّطائرة التي تقّل الوفد الّدبلوماسي قد 

اصمة الجزائرية سقطت في )باماكو(عاصمة مالي ،وهي تستعد للهبوط للتزود بالوقود ،وعشنا في الع
ساعات من القلق ،ونحن رهائن للمعلومات الشحيحة التي كّنا نتلقاها عن الحادث من مركز الرقابة الجوي 

لك يجري تأويله ،ومع ذ الكائن في السنغال ،والتي جعلتنا نعطي أخباره على مراحل ، لتفادي أّي خطأ قد
الة الحداد الرسمي التي كان األمر قد صدر حدث تسرع في أحد المستويات التنفيذية أدى إلى إعالن ح

                                                           
 500،  ص 5551للنشر و التوزيع ، القاهرة اقرأ ، دار  أيام مع الرئيس هواري بومدين و ذكريات أخرىــ  محيي الدين عميمور ، 1
 . 555 ، صالمصدر السابق  محيي الّدين عميمور ، ــ 2
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بمجرد االستعداد لها ،وكان التراجع عنها أسوأ من فرضها ،لكن تلك هي طبيعة كل جهد بشري ،في 
ن كان البعض لم يخّيب ضني فقد انحى بالالئحة على الرئاسة ،وهو أسلوب كان  ظروف كهذه ،حتى وا 

اللوم والعتاب ،رغم أن الخط الذي سرنا عليه دائما يقول يلجأ له البعض عند ارتكابهم خطأ ما ،لتفادي 
 . 1بأّن اكبر األخطاء هو الخوف من الوقوع في األخطاء

وخالل الساعات األولى من اليوم  ،ن يحيى يستقل طائرة رئاسية جديدةبرئاسة ب ،كان الوفد الجزائري   
 سقطت في منطقة )كونور( أكدت أن الطائرة الجزائرية قد التيالرابع من ماي تجمعت العناصر األولى 

 . 2مترا من العراقكيلو  591كيلومترات من الحدود التركية وحوالي  51على بعد  ،اإليرانية

ومما ال شك فيه أنه كان هناك جانب رافض دائما ألي من هذه الوسائل وكي ال نتهم بأننا نحمل إيران    
الجهد الذي  بذلته الجزائر وتوقف عند إسقاط طائرة وزير الخارجية الجزائري دائما المسؤولية ، فإن هذا 
وهو في طريقه إلى طهران ،بعد أن زار بغداد  5510حزيران/يونيو 9"في  "محمد الصديق بن يحيى

بهدف الوساطة بين البلدين المتحاربين ، والمراقب لسجل الوساطات ومحاوالت التسوية بين البلدين يجد 
وقفت تقريبا في غضون السنوات األولى من الصراع ،بعد أن تأكد للجهات القائمة بها عدم توافر أنها ت

اإلرادة السياسية لدى الطرفين إلنهائه .يمكن أن يستنتج المتابع المحايد بسهولة أن الطرف الذي كان 
  3يصر على عدم إنهاء الحرب هو إيران ممثلة بشخص اإلمام الخميني.

وكلف مسئولون جزائريون  ،طائرة خاصة إلحضار جثمان الضحاياوأرسلت من الجزائر إلى طهران     
إبالغ أسر بقية باالتصال مّرة أخرى بأسرة بن يحيى ،إلبالغها بالنبأ األليم ،كما كلف مسئولون آخرون ب

 . 4لك قبل اإلعالن الرسمي عن الوفاةشهداء الواجب ،وذ

بين دولتين تربط  5ية الجزائرية ثمن وساطتها  في محاولة حل مشكل عميق وهكذا دفعت الدبلوماس  
بينهما روابط ذات أبعاد متعددة ما بين تاريخية وجغرافية و دينية عقائدية ، وكان من الممكن أن تزيد 

                                                           
  505، ص   ــ  المصدر نفسه1
 . 509ص  المصدر نفسه،ــ  2
 . 11، ص   المرجع السابقــ عبد الوهاب. القصاب ،  3

 509، ص المرجع نفسهــ  4
ــ لم تتوفر معلومات ذات قيمة تاريخية أو علمية تستند على وثائق أرشيفية تحدد المسؤولية عن الجهة التي كانت وراء تدبير حادثة  5

السقوط ، وما تتداوله الصحف و الجرائد ال يعدوا أن يكون تخمينات و استنتاجات ال يمكن االعتماد عليها في بناء الحقيقة التاريخية ، 
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على التحديات المشتركة التي تواجه الدولتين و الشعبين المزيد من التوافق لكن لغة الحرب و القوة تغلبت 
الحوار والتفاهم و الدبلوماسية ،وساهمت عوامل عديدة في وأد مساعي السالم بين الطرفين ، وتداخلت 
مصالح إقليمية ودولية ساهمت في تأجيج الصراع بينهما ، وزاد من ذلك بروز المرجعية الدينية للفكر 

ه و منظريهم في معاداة مخالفيهم الثوري اإليراني الذي لم يراعي التنوع المذهبي في المنطقة وبالغ معتنقو 
من ساسة العراق و منطقة الخليج العربي ، وساهم الطموح الشخصي للرئيس صدام حسين إثر بلوغه سدة 

التدّخل في الحكم ، في حسم مسألة الحدود عبر استخدام القوة العسكرية و استئصال النفوذ اإليراني من 
 المنطقة .

 مخرجات البحث :  

الدبلوماسية الجزائر جدارتها من مواثيق الّثورة و مضامينها التي تدعوا للسالم و األخّوة بين استمّدت     
، واستمّدت قّوة الّطرح السياسي و لث التي عانت من ويالت االستعمارالشعوب خاصة بين دول العالم الثّا

ية التي كانت تؤمن بأطروحات الّدبلوماسي من مواثيق الّدولة الجزائرية ومن حكامة و رشد القيادات السياس
إقليمية تدعوا إلى الّتوافق بين الكتلة العالمية الثّالثة التي تضّم دول حركة عدم االنحياز التي وّحدتها 

 الّتحّديات المشتركة .

يران نحو الحرب و      حاولت الجزائر جاهدة بدبلوماسيتها الفتية كبح توّجه الّدولتين الجارتين العراق وا 
المسّلح لكّنها وقفت عاجزة أمام اّتساع الحشد الّدائم و المتبادل لمسّببات الصراع  بين الّطرفين الذي  الّنزاع

 استعملت فيه الّصراعات الّسياسية ذات البعد المذهبي و الّطائفي .

ق خّلفت الّصراعات المسّلحة بين الّدولتين آثارا مسمومة في العالقات الّدبلوماسية في منطقة الّشر    
األوسط ، سرعان ما ستتحّول و بداية من مطلع القرن الواحد و العشرين إلى تناقضات سياسية و 
اقتصادية أّدت إلى حاالت شبه دائمة من اإلرباك في العالقات ما بين دول المنطقة ، تلك الحالة تحّولت 

حروب مدّمرة بين ووفقا لظروف داخلية و تدّخالت خارجية إلى بؤر توّتر حقيقية أفضى بعضها إلى 
 اإلخوة األشّقاء كالحرب الّداخلية الّدائر رحاها اليوم في اليمن و سوريا .  

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                     

هذه القضية على حالها في انتظار أي وثائق أو شهادات بأدلة ملموسة ، حينها فقط يمكن ألي باحث إن يؤكد أو ينفي  لذا ستبقى
 مسؤولية أي طرف كان .
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 القدس العربية عبر العصور، رصد للحقائق التاريخية واألثرية 

 الجزائر. تيبازة ـــ المركز الجامعي مرسلي عبد اهلل ـــبصال مالية د/ 

 

 ملخص:     

تتميز القدس بمكانة بارزة لدى المسلمين والعرب بإشارات النصوص القرآنية والنبوية، والمقال جاء         
الرؤية حول موضوع القدس، ولتأكيد أن شهادة ميالد القدس عربية، وأن اليهود ال حق لهم فيها،   إليضاح

ة باطلة وهي مبنية على أباطيل واألدلة األثرية والتاريخية تتبين زيف اإلسرائليات، وأن المزاعم اليهودي
وأساطير ال أساس لها من الصحة، رغم ذلك فإن اليهود مصرين على زعمهم، وهم يعملون ساعين 

 لتجسيد مطامعهم في المنطقة بكل السبل.

 : القدس، المزاعم  اليهودية، الهيكل، المسجد األقصى، أورشليم.الكلمات المفتاحية 

Summary : 

     Alquds has a prominent place among Muslims and Arabs with the texts of the Qoranic and 

the prophetic texts. The article came to clarify the vision on the subject of Alquds, and to 

make sure that the birth certificate of Alquds is Arab and that the Jews have no right to it. The 

historical and Archaeological evidence shows the falsity of the Israelites. The Jewish claims 

are false and are based on myths. However, the Jews insist on their claim, and they are 

working to realize their ambitions in Alquds by all ways. 

 Keywords: Alquds, Jewish Claims, Temple, Al-Aqsa Mosque, Jerusalem 

 

 : مقدمة

إن القدس عزيزة على قلب كل عربي ألنها موطن الرساالت السماوية، وبها آثار مقدسة. والكالم        
الرسول وبداية معراجه صلى اهلل عليه  إسراءعن القدس فيه حالوة ال يقاس فهي أولى القبلتين، ومنتهى 

 ودار نبياء،األ أرض هذا كل قبل وسلم إلى السماء، تعايشت على أرضها الديانات الثالث، والقدس
 ومحراب داود، أيوب، وديار ،إبراهيم الخليل ُمَهاَجر والمنشر، المحشر أرض الصالحين، ومأوى المرسلين،
عبد  أرض األنبياء التي بنوها وعمروها حيث يقول السالم جميعا. عليهم عيسى ومهد سليمان، وعجائب
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، واهلل ما فيه شبر إال وقد سجد فيه نبي من بيت المقدس بنته األنبياء وعمرته: » اهلل بن عمر طبقا لألثر
 «. أنبياء اهلل

لذلك فجالل مدينة القدس لدى الشعوب على اختالف بلدانهم ودياناتهم يأتي من وقائع وأحداث      
وقد لعبت  روحية مرت على المدينة عبر تاريخها، بقيت ماثلة في تراث تلك الشعوب وعقائدها الروحية.

الجغرافي ومكانتها الروحية لدى األديان السماوية، دور مميزا بل فريدا لم تلعبه مدينة القدس بحكم موقعها 
أخرى عبر التاريخ. وقد تعرضت القدس عبر تاريخها ألعمال الهدم والبناء نحو ثمانية عشر مرة. ومدينة 

ة السالم أن تبصر القدس مازالت تشهد، حتى اليوم الوتيرة نفسها من العدوان والسفك وكأنه لم يكتب لمدين
السالم. ومع ذلك بقيت حية شامخة بين المدن ومازال اسمها يتردد على األلسن إلى اليوم. وعلى هذا 

 ؟ وماأم يهودية هل القدس عربية ما هو عمر القدس؟ تتمحور حول التساؤالت التالية: دراسةفإشكالية ال
وما هي  اإلجراءات  ؟أم ال عمهمهي التسميات التي عرفت بها؟ هل لليهود حق في القدس حسب ز 

 الصهيونية تجاه المسجد األقصى؟ 

عطاء أدلة من      لكل بحث غاية أو هدف، وبحثي هذا يهدف إلى إظهار مؤسسي القدس الشريف، وا 
التاريخ واآلثار تبين زيف اإلسرائليات، وأن إدعاءهم مبني على أباطيل.  وما دفعني للقيام بهذه الدراسة 

 الهوية، وطمس التدنيس، لمخاطر تتعرض والمعراج، اإلسراء أرض اهلل، باركها التي األرضأن هي 
 لها مغيث ال ولكن مستغيثة، مستنجدة تستصرخ وهي وحجرها، وشجرها بشرها يستهدف متواصل، وعدوان

 مستوى إلى ترقى ال ومؤازرة هزيلة، مواقف على يقتصر دعمهم بات الذين البشري، النفوذ أصحاب من
 خطير، حدث فما وآثاره، حجمه من التقليل أحد يستطيع ال لخطر تتعرض فهي يتهددها، الذي الخطر

 متكافئة غير لكنها مستعرة فالحرب وأقسى، وأصعب أخطر القادمة والمراحل األيام في للتنفيذ يخطط وما
 نعتبرها ونحن الواقع، أرض على ذلك تبعات ويمارس عاصمته، يعتبرها الغاصب فالمحتل القدس، على

 نطاق في المسألة وتبقى فيها، حقنا يؤيد ووثائقه ووقائعه بسجله والتاريخ غيرنا، بأيدي محتلة لكنها قدسنا،
 مغلوب الحق وصاحب القرارات، من شاء ما ويصدر األفعال، من شاء ما مرحليا ينفذ طرف الصراع بين

 .ورغباته أمانيه بخالف يأتي الواقع أرض على يجري وما أمره، على

 الشريف القدس ميالد شهادة بأن التاريخية المسّلمات : منوعروبتها القدس عمر لمحة عن  أوال/    
 واإلنسانية.  الحضارة في الهوية إسالمية والتكوين، النشأة في األصل عربية أنها تؤكد
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ألف سنة إال أن  03يقدر عمر القدس ب حيث  ،1سنة 0333يعود ميالدها كمدينة إلى أكثر من         
ملكى "مؤسسها  ألن ،2ألف سنة 03. والحقيقة أن عمر القدس هو سنة قدوره بستة أالف اآلثارعلماء 
كان معاصر للنبي إبراهيم عليه السالم، والمعروف في التاريخ أن النبي إبراهيم عليه السالم عاش  "صادق

ي بذلك تعد واحدة من أقدم مدن العالم، وتدل األسماء الكثيرة وه. 3م ق.0383في فترة تقريبية من عام 
 التي أطلقت عليها على عمق هذا التاريخ.

في صميم  نشؤواويعتبر اليبوسيون بناة القدس األولون، وهم بطن من بطون العرب األوائل، الذين       
فاستوطنوا هذه  ،4لقبائل الكنعانيةالجزيرة العربية، وترعرعوا في أرجائها، ثم نزحوا عنها مع من نزح من ا

أول من اختطها وبناها.  ملكي صادقويعتبر الملك  نسبة إليهم، "يبوس" ةسميوأطلقوا عليها ت الديار،
ووسعها حتى عم  زاد في بنيانها الذيوتطورت المدينة وازدادت شهرتها في عهد الملك "سالم اليبوسى"، 

ولما استقر الكنعانيون في هذه البقعة من األرض سميت  5.المالسالم فيها فدعيت أورسالم أي مدينة الس
ضد  مدينة السالم يدافعوا عن أن . ولقد استطاع العرب الكنعانيون بفضل وحدتهم آنذاك6باسم بالد كنعان

في مقاومتهم زمنا طويال  اأطماع الطامعين، فقد نجحوا في صد هجمات المصريين والعبرانيين وصمدو 
 .7سنة0833استمرت نحو 

حضارة، وبهذا تكون  فيهاوشكلوا  أول مرة، والواضح من خالل الكالم أن العرب استوطنوا القدس      
 القدس .  فعروبة8سنة ق.م0333مدينة القدس قد أقيمت قبل قدوم العبرانيين إلى فلسطين بحوالي 

 ضاربة حقبا   تسبقها إنها اإلسالمية، الدولة صدر في اإلسالم لدعوة الزماني الحيز ذلك تتجاوز الشريف
 .البشرية األعراق من عرقا   العرب فيها ظهر أن منذ القدم، في

                                                           
 .00، ص 0302، نشر وكالة الصحافة العربية، مصر، القدس سيرة  مدينة .......وعبقرية مكانخالد محمد المغاري، -1
 .00، ص 0300،  0، دار المعارف الحكمية، ط القدس الموقعية والتاريخآخرون، إبراهيم بيوض و  -2
 .08، ص 0991،  0، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق، ط إبراهيم، ترجمة الراهب القدسهنري كتن،  -3
 .90، ص 0333، تقديم عبد العظيم رمضان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، القدس الخالدةعبد الحميد زايد،  -4 
؛ هشام سعيد الحالق، المرجع 00ص دون طبعة،  ، دار المعارف للنشر والتوزيع، مصر، تاريخ القدسعارف باشا العارف،  -5

 .09السابق، ص 
 .00عارف باشا العارف، المرجع السابق، ص  -6
 .00-09 ص ، صدون تاريخ، ، دون دار نشر،القدسهشام سعيد الحالق،  -7
، جامعة القدس المفتوحة، خان يونس، فلسطين، ص الجذور التاريخية لمدينة القدس وكيفية الحفاظ عليهاالفرا، عبد الناصر   -8

099. 
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: القدس عدا موقعها التاريخي المميز، تحتل موقعا جغرافيا هاما في منطقة تاريخ القدسثانيا/        
شهدت صراعا حادا على النفوذ منذ القدم، فلم تعان مدينة من بين مدن العالم اإلسالمي، بل مدن العالم 

ا يراه  قاطبة بعضا مما عانته مدينة القدس، في رحلتها المريرة مع الشعوب واألقوام طوال سنين التاريخ، فم
حرماتها، وقتلهم األطفال ل، ومن اضطهاد اليهود الصهاينة لها واستباحتهم هذاالناظر إلى حالها في يومنا 

والنساء فيها ليس إال حلقة من سلسلة طويلة من أزمات عانتها مدينة القدس. وأحاطت بأهلها لعهود 
للعديد من االحتالالت تعرضت قد و  ،وحتى عصرنا هذا اإلسالمطويلة خلت منذ عصور ما قبل 

 : وهي وخضعت عبر تاريخها لحكم الكثير من الشعوب ،والتخريب والتدمير

وهو العصر الذي استقر فيه اليبوسيون   :ق م( 2033-0333عربي) اليبوسي( )العصر ال/ 0     
ق  0333الي يبدأ من استقرار اليبوسيين في المنطقة حو بالمنطقة، وأسسوا المدينة، وأطلقوا عليها اسمهم، 

غزو من لضعف اليبوسيون بعد قوة وتفرقت كلمتهم، وتعرضت مملكتهم لق م، حيث  0833إلى غاية  1م
حام يبوس، وقد طلب الحاكم اليبوسى "عبد تالذين استغلوا هذا الضعف وحاولوا اق )اليهود( جانب العبرانيين

، ق.م( ضد غارات العبرانيين0883 ا"  النجدة والحماية لمملكته من فرعون مصر )تحتمس األول عامبحي
 ليستقروا هم بدورهم فيها. الفراعنة لنجدة "أورسالم" فجاء

خضعت مدينة القدس للنفوذ الفرعوني بدءا من  (:م ق 2033-2033 القرن) الفرعوني العصر /0    
لحكمهم،  وهاعلنجدة أورسالم لكن سرعان ما أخض فقد لبى الفراعنة طلب الملك اليبوسي ،م ق. 02القرن 

حاكما مصريا ألول  عليها الذي نصبق م (  0708-ق.م 0719 )وخاصة في عهد تحتمس الثالث
 .2مرة

عاما  طوال  093دام حكم اليهود للقدس حوالي  م(: ق. 085 – 799) اليهودي العصر /0      
فقد استطاع النبي داود عليه السالم السيطرة على المدينة  ،ألف سنة 03تاريخها الذي امتد ألكثر من 

 73دام حكمه حيث  "مدينة داود" وشيد بها قصرا  وعدة حصون أطلق عليها اسمم و  ق.  911 حوالي
 وفاة النبي سليمان وبعد 3.عاما   00 الذي حكمها السالم ثم خلفه من بعده ولده النبي سليمان عليه ،عاما  

يهودا وعاصمتها أورشليم،  مملكتين األولى في الشمال سميت مملكة العبرانيين إلى تانقسم عليه السالم

                                                           
 .09؛ هشام سعيد الحالق، المرجع السابق، ص 00عارف باشا العارف، المرجع السابق، ص  -1
 .07عارف باشا العارف، المرجع السابق، ص  -2
 .00السابق، ص إبراهيم بيوض، المرجع  -3
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قاد المدينة إلى  الذيوكانتا في صراع دائم األمر  ،إسرائيل وعاصمتها شكيم والثانية في الجنوب سميت
 . 2وعاثوا فيها فساداهجم البابليين على أورشليم  ق م 832سنة  . في1ويالت الحرب واالنقسامات

 820 -832) : احتل الملك البابلي نبوخذ نصر الثانيم( ق. 009 – 085) البابلي العصر /4      
دمر المدينة وقتل  م، ق. 832مدينة القدس بعد أن هزم آخر ملوك اليهود "صدقيا بن يوشيا" عام  ق .م(
فيهم الملك صدقيا نفسه. وهو ما يسمى في  اونقل من بقي فيها من اليهود أسرى إلى بابل بم اليهود

 .3التاريخ السبي البابلي

عرش الفرس  ق .م ( 809 -823ش) تولى قور  اولم :م( ق. 000 - 009) الفارسي العصر /0      
 أما هده األخيرة فقد، القدسأذن لمن شاء من اليهود أن يعود إلى و ، زحف على بابل واحتلهاق م، 803

 .4ق م 000ن جاء االسكندر المقدوني سنة أبقيت تحت سيطرة الفرس إلى 
استولى اإلسكندر المقدوني على فلسطين بما فيها  :م( ق 50 – 000) اإلغريقي العصر/ 2     
سكندر باقتسام السلطة فحكم سلوقس قام قادة اإل، ف5م  ق000 إلى غاية وفاته عام م ق 000عام  القدس

وحكم بطليموس مصر وأسس فيها دولة البطالسة، وكانت القدس تحت  ،ينيدولة السلوق سوريا وأسس فيها
نار المقاومة ضد بطليموس األول، لهذا  وأشعلواأثاروا الشغب  لذلك اليهود همكره ، وقدسيطرة البطالسة

رسال مئة ألف من اليهود إلى مصر ،رهاابتدمير القدس وأسو  هذا األخيرقام  . وتأرجحت السيطرة على 6وا 
ق.م  بإرغام  028 حوالي الرابع  أنطنيوخوس البطالسة والسلوقين حتى قام الملك السلوقىالقدس بين 

، ونجحوا في تحقيق نوع اليهودية اليهود على اعتناق الوثنية، فكانت نتيجة ذلك أن اندلعت ثورة المكابين
 .ق م  20ود الحكم لسلوقيين حتى سنة ليع 7م  ق12م حتى  ق 008من الحكم الذاتي من سنة 

(  Pompe)استولى قائد الجيش الروماني بومبي :م(505 – م ق. 50) الروماني العصر /9      
وشهد الحكم  م وضمها إلى اإلمبراطورية الرومانية. ق 20على القدس عام ق م(  72 -ق م 032)

                                                           
، ص 0992نيويورك،  دون دار نشر، ، ترجمة فاطمة نصر ومحمد عناني،القدس مدينة واحدة عقائد ثالثأرمسترومج كارين،  -1

031. 
 .01عارف باشا العارف، المرجع السابق، ص  -2
 .00إبراهيم بيوض، المرجع السابق، ص  -3
 .03عارف باشا العارف، المرجع السابق، ص  -4
 .00اهيم بيوض، المرجع السابق، ص إبر  -5
 .038-037 ص صارمرسترونج كارين، المرجع السابق،   -6
 .90، المرجع السابق، ص القدس... الموقعية والتاريخزهير جلول،  -7
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م قام اليهود في القدس بأعمال شغب وعصيان 13إلى  22حوادث كثيرة، ففي الفترة من  لقدسالروماني ل
، وعادت األمور إلى 1وأسر كثيرا  من اليهود حيث دمر المدينةيطس بالقوة تمدني قمعها الحاكم الروماني 

عالن العصي ان مرتين في طبيعتها في ظل االحتالل الروماني للمدينة المقدسة. ثم عاود اليهود التمرد وا 
الذي حكم ما  م وتمكنوا من السيطرة على المدينة، إال أن اإلمبراطور الروماني هدريان000و 008عامي 
تعامل معهم بعنف وأسفر ذلك عن تدمير القدس للمرة الثانية، وأخرج اليهود المقيمين  م( 003-001بين )

 ولما .2ى "إيلياء" واشترط أال يسكنها يهوديفيها ولم ُيبق إال المسيحيين، ثم أمر بتغيير اسم المدينة إل
، المسيحية ديانة رسمية م( 001-010)وأعلن اإلمبراطور الروماني قسطنطين ،الرومانية السلطة تنصرت

 م.002للدولة فكانت نقطة تحول بالنسبة للمسيحيين في القدس حيث بنيت كنيسة القيامة عام 
 ،م إلى قسمين متناحرين098لما انقسمت اإلمبراطورية الرومانية عام  عصر عودة الفرس: /8      

م، 203إلى  207ونجحوا في احتاللها في الفترة من  ،اإلغارة على القدس على شجع الفرس األمر الذي
 .م202مرة أخرى وظلت بأيديهم حتى الفتح اإلسالمي عام  رومانثم استعادها ال

 هي أين ل:نتساء بدورنا ونحن الخالدة، مدينتهم القدس أن اليوم يزعمون المغتصبيناليهود  إن      
 الوجود من وأزالوها ،نمرتي الرومانالبابليون ثم  هدمها التي أورشليم إنها ... عنها؟ يبحثون التي القدس
 بل اليهود، من يأخذوها ولم المدينة، وفتحوا المسلمون جاء ثم اندثرت بسببهم، تلك التي وأورشليم تماما  
لليهود  شرع وحده اإلسالمي الحكم أثناء وفي ومعابدها، على كنائسها وحافظوا اليهود، أعداء الرومان من

 المدينة تعرف الذمة. ولم ألهل اإلسالم وضعها التي وفق الشروط المعابد فيها ويقيموا إليها،ا أن يعودو 
 .وسالم أمن في واليهود والمسيحيون المسلمون اشع اإلسالمي، حيث العهد في إال أمنا   وال سلما   المقدسة

سماها بها سكانها أو  عدة سميت مدينة القدس على مر التاريخ بأسماءأسماء القدس:  ثالثا/     
 المحتلون في كل حقبة من حقبات الزمن، فكل حضارة مرت على القدس إال وأطلقت على المدينة اسم،

األسماء التي  بعضوسنستعرض فيما يلي  .هاوتدل األسماء الكثيرة التي أطلقت عليها على عمق تاريخ
 . بها ومعانيهاسميت 

                                                           
سهيل ، مراجعة الخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبرديوان المبتدأ و ابن خلدون عبد الرحمن،  -1

 .002، ص 0، ج0333زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت) لبنان(، 
 .90زهير جلول، المرجع السابق، ص  -2
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: ألنها مدينة مقدسة، واسمها هذا معناه في اللغة الطهر والبركة والقداسة، وقداستها هذه إن القدس /0   
السبب في معظم اإلحن والباليا التي أصابتها، فكم كانت قد رفعت قدرها وشرفت اسمها، إال أنها لألسف 

ال لسبب  ؟ودمرت تدميرا جعل عاليها سافلها ؟وكم من مرة سفكت دماء أبنائها ؟من مرة أستبيحت حماها
 .1سوى أنها مقدسة

شبه من  وانزح ذين، ال2وائل: نسبة إلى اليبوسيين أول من شيدها وبناها، وهم من العرب األيبوس/ 0   
 .3واستوطنوا بها الجزيرة العربية

: اسم أطلقه الكنعانيون على المدينة، وأقدم ذكر لهذه التسمية عثر عليها في رسائل تل أروشليم /0  
وذلك عندما  ،صريحا رسائلبمصر، وقد ورد اسم أورشليم في هذه ال 4(the Amarna lettresالعمارنة )

. واسم أورشليم ليس عبريا وال 5انيين، وأورشليم كلمة كنعانية استنجد الكنعانيون بمصر الفرعونية ضد العبر 
ن المقدسة،  بالمدينة عالقتهم قدم إلثبات لغتهم إلى االسم اليهود قد نسبوا كان مشتقا من اسم عبري، وا 

ول "أور" معنى موضع أو المدينة، فأصل التسمية هي أورسالم التي تتكون من مقطعين المقطع األ
. وقد نطقها اليهود 6"مدينة السالم"سالم" بمعنى السالم ومجمل مقطعي الكلمة يعنى "والمقطع الثاني 

 . 7(Hierosolymaق.م( هيروسوليما )708-737هيرودوت ) اإلغريقييروشاليم. وورد اسمها لدى المؤرخ 

يليا  الروماني  إليانوس اإلمبراطورسميت كذلك من طرف  :إيلياء: أو إيليا كابتولينا /4   هدريانوس ، وا 
 الروماني )جوبتر الوثني اإلله اسم من مأخوذ الروماني، أما)كابيتولينا( اإلمبراطورهو اسم جد عائلة 
م، حيث  208ه الموافق لـ  15 عام اإلسالمي الفتح أوائل حتى "إيليا" باسم تعرف كابيتولينوس( وظلت

 .8جاء هذا االسم في العهد الذي كتبه عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه ألهل القدس

                                                           
 .8، ص 0ج  0999، 8، مطبعة المعارف، القدس، طالمفصل في تاريخ القدسعارف العارف،  -1
 .097عبد الناصر الفرا، المرجع السابق، ص  -2
 .00المغازي، المرجع السابق، ص خالد محمد  -3
هي في الواقع لم تكن كلها رسائل بالمعنى المعروف تماما لكلمة رسائل، ففي بعضها أدب و البعض رسائل : رسائل تل العمارنة  -4

. وقد 093، 033، 031، 032موجهة من حكام آسيويين إلى ملوك مصر، منها خطابات عبد حيا حاكم أورشليم وهي الرسائل رقم 
 .70، ص المرجع السابق(. لمزيد من التفصيل أنظر: عبد الحميد زايد، أمنحوتبنوفيس الرابع)ي، وابنه  أمأمينوفيس الثالث وجهت إلى

 دن دار نشر، دون طبعة، دون تاريخ  ،سالميةفلسطين التاريخ القديم الحقيقي منذ ما قبل التاريخ حتى الخالفة اإلقاسم الشواف،  -5
 .02ص 

 .00محمد المغازي، المرجع السابق، ص خالد  -6
7 - James Henry Breasted, The Ancient Near East , vol1, p  p 270-271. 

 .90زهير جلول، المرجع السابق، ص  -8
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: لما فتحها المسلمون أطلقوا عليها اسم بيت المقدس والقدس، وسماها العثمانيون بيت المقدس/ 0  
 .1.القدس الشريف

 اْلَمْسِجدِ  ِإَلى اْلَحرَامِ  اْلَمْسِجدِ  مِّنَ  َلْيالا  ِبَعْبِدهِ  َأْسَرى ِذيال   ُسْبَحانَ  : في قولة تعالى: ﴿األرض المباركة/ 5  
 كذلك األرض أسمائها ومن ،2﴾اْلَبِصيرُ  الس ِميعُ  ُهوَ  ِإن هُ  آَياِتَنا ِمنْ  ِلُنِرَيهُ  َحْوَلهُ  َباَرْكَنا ال ِذي اأَلْقَصى
 األقصى، وزهرة المدائن وغيرها. والمسجد المقدسة،

 .مسجد األقصىهيكل المزعوم تحت الال تنفي وجود دامغة أدلة  رابعا/   

أخطر اللحظات خالل هذه ب ارتأيت أن أدرج هذا العنصر ألنني أعتقد أن األقصى المبارك يمر        
الحقبة األخيرة، وما عاد سرا أن هناك أصوات صهيونية تطالب بهدم األقصى المبارك، لبناء الهيكل على 

بداية اليقظة هي الوعي  يخفى علينا أنأنقاضه فالبد من تضامن المسلمين على هذه المخاطر، وال 
 .ومعرف الحقيقة التاريخية  الناضج

ما هو إال أسطورة وزعم كاذب عن  ،األقصىالمسجد وجود هيكل تحت تبين أن  هناك أدلة واضحة    
 وفيما يلييهدف إلى تأسيس حق سياسي باطل لليهود في الحرم األقصى المبارك.  ، والزعمسبق إصرار

 بعض الحجج واألدلة على بطالن هذا الزعم:

 األدلة الدينية:/ 2

قال سألت رسول اهلل صلى اهلل  َعْنه، اللَّهُ  َرِضيَ  الغفاري َذر   َأَبي ورد في صحيح البخاري عن -*     
؟ ُقْلُت: ُثمَّ  الْحَراُم، الْمْسِجدُ  : َقال َأوَّل؟ اأْلَْرضِ  ِفي ُوِضع َمسِجد َأي   اهلل؛ َرُسولَ  َيا : ُقْلتُ » عليه وسلم:   َأيٌّ

 َفِإنَّا َفَصلِّْه، َبْعدُ  ةُ الَ الصَّ  َأْدَرَكْتكَ  َأْيَنَما ثُمَّ  ،ة  نَ سَ  َأْرَبُعونَ  :َقال َبْيَنُهَما؟ َكانَ  َكمْ  :ْلتُ قُ  األقصى، الْمْسِجدُ : َقالَ 
،  كما هو واضح من الحديث الصحيح أن بناء المسجد األقصى تم بعد المسجد الحرام 3«ِفيه لْفْضلَ 

ذا حددنا تاريخ بناء المسجد الحرام فسنعرف متى بن، و سنة 73)الكعبة( ب المسجد األقصى؟ و لمعرفة  يا 
 اه؟نعرف من بنتاريخ بناء المسجد الحرام يجب أن 

                                                           
 .002قاسم الشواف، المرجع السابق، ص  -1
 .30 اآلية، اإلسراءسورة  -2
  :تعالى اهلل قول باب، 0، ج0990 ،، دار ابن كثيراألنبياء أحاديث كتاب ،صحيح  البخاري البخاري محمد بن إسماعيل الجعفي، -3
 .073، ص ﴾يالا لِ خَ  يمَ اهِ برَ إِ  اهلل ذَ خَ اتَ وَ ﴿
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أن أول من بنى المسجد الحرام هو آدم عليه السالم، وعليه فإن أول بناء كان  قولهناك روايات ت      
 كتابي ف هشام ابن على عهد آدم عليه السالم أو في عهد أبنائه، فقد ذكر كان لمسجد األقصىل
وهذا يعنى  ،فيه ونسك فبناه يبنيه،لكي  قدسمال بيتى إل بالسير اهلل أمره الكعبة بنى لما آدم أن" انالتيج"

 قبل إبراهيم وداود وسليمان عليهم السالم جميعا. يبن األقصى أن المسجد

انطالقا من الحديث الشريف فالمسجد األقصى أول بناء بني في الشام بشكل عام والقدس بشكل      
، عبد أو هيكلخاص، هذا يعنى أن المسجد األقصى بني في القدس الشريف قبل وجود أي كنيسة أو م

آثار  من المستحيل في تفكير عاقل أن يكون هناكف، إسرائيلويعنى كذلك أن المسجد كان قبل وجود بني 
كان بقعة مباركة ترعاه يد  ووضع أساسه األول منذ أن بني المسجد األقصىفبناء تحت المسجد األقصى. 

 .1وقلعة للعبادة، ولم يكن يوما هيكال لليهود لإليماناألنبياء وكان حصنا 

األقصى قد يظن ظان أن أول من بنى المسجد الحرام هو النبي إبراهيم عليه السالم، وعليه فالمسجد      
عليه براهيم إبني على عهد إبراهيم عليه السالم، ونقف على بطالن هذا الظن، بل األدلة تؤكد أن النبي 

  ليس من بنى المسجد الحرام بل إبراهيم رفع القواعد التي كانت موجودة من قبل في قوله تعالى: السالم 
ْذ َيْرَفُع ِإْبرَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيتِ ﴿  ْسَماِعيلُ  َواِ  فليس هو من بنى المسجد الحرام وعليه ليس هو من ، 2﴾َواِ 

 3بنى المسجد األقصى.

 إبراهيمالرد على القول الذي يقول أن إبراهيم عليه السالم هو من بنى مكة في قوله تعالى في قصة و     
هذا أن البركة  ىعنم. و 4﴾مينَ الَ ا للعَ يهَ ا فِ نَ كْ ارَ ي بَ التِّ  ضِ رْ لى األَ إِ  اا وطلُ وَ  اهُ نَ يْ جَ ونَ  وهجرته إلى فلسطين: ﴿

 مِّنَ  َلْيالا  ِبَعْبِدهِ  َأْسَرى ال ِذي ُسْبَحانَ  كانت فيها قبل إبراهيم عليه السالم وقوله تعالى في سورة اإلسراء: ﴿
كما ، 5﴾ اْلَبِصيرُ  الس ِميعُ  ُهوَ  ِإن هُ  آَياِتَنا ِمنْ  ِلُنِرَيهُ  َحْوَلهُ  َباَرْكَنا ال ِذي اأَلْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإَلى اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ 

صلى اهلل عليه وسلم إليه ليجدد تذكير  محمد تدل اآلية أن اهلل باركه منذ األزل وأن اهلل تعالى أسرى بالنبي
 الناس ببركته وتقديسه.

                                                           
 فلسطين، دون طبعة، دون تاريخ، ،اإلسالمية، مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات أبجديات في الطريق إلى األقصىرائد صالح،  -1

 .7 -0ص  ص 
 .001، اآلية البقرة سورة -2
 .7رائد صالح، المرجع السابق، ص  -3
 .30سورة األنبياء، اآلية  -4
 .30سورة اإلسراء، اآلية  -5



 21: العدد                                                                  .االجتماعية و اإلنسانية للبحوث" تنوير" مجلة

 

 
45 

عليه السالم،  إسماعيلروي البخاري في صحيحه عن ابن عباس حديثا طويال في قصة هاجر وابنها     
فانطلق إبراهيم حتى وصل إلى ثنية حيث ال يرونه »... ومن ضمن ما ورد في هذا الحديث الطويل 

ذريتي بواد غير زرع  ت من: ربنا إني أسكنبهؤالء الكلمات ورفع يديه قائاله البيت ثم دعا هاستقبل بوجف
سماعيل إالم دعا اهلل يوم أن ترك ابنه براهيم عليه السإفالسياق يدل كما هو واضح أن « عند بيتك المحرم

، ونصوص القرآن تبين أن رفع القواعد ، وأن البيت الحرام كان موجودا يوم كان إسماعيل رضيعارضيعا
على أن المسجد  آخر ، وهذا دليلفي رفعها كان في شباب إسماعيل، حيث ساعد أباه إبراهيم عليه السالم

داود وسليمان عليهم السالم و ه فالمسجد األقصى كان قبل إبراهيم براهيم، وعليإالحرام كان موجودا قبل 
، وهذا يؤكد بوضوح دون أي غموض أن كل ادعاء بوجود إسرائيل بنيجميعا، وقبل تاريخ اليهود وقبل 
 1هيكل تحت المسجد زعم باطل. 

وتظهر بطالنه، فال  تفضح هذا االدعاء التاريخية واألثرية : كل األدلةاألدلة التاريخية واألثرية/ 1    
 هذا الكالم دليل تاريخي أو أثري أو ديني يثبت االدعاء بوجود هيكل تحت المسجد األقصى، ومما يؤكد

 كثرة الشواهد الدامغة التي تبطل وجود شيء اسمه هيكل تحت المسجد األقصى.

م  008قام في سنة  من الشواهد التاريخية الدامغة هو قول اليهود أن القائد الروماني هدريان قد     
لم يبقى  وولم يبقى في القدس بنيانا قائما، أ ،ذلك الطرق والجدران في بحرق كل بناء في مدينة القدس بما

مبنى فيه حجر على حجر، ثم لم يقم اليهود بأي بناء بعد ذلك، فهل ولدت األرض معبدا جديد من دون 
 في األصل حائط البراق. بناء، حتى يقال أن حائد المبكي من بقايا الهيكل، وهو

ن كان ذلك كما      يقول اليهود في موضع آخر أن الهيكل تعرض للدمار والحرق في الحرم األقصى، وا 
تحت الصخرة أو حولها، أو  اآلثارقد حدث بالفعل لتغطت الصخرة المشرقة بآثار الحريق، أو لبقيت 

شيء يدل  أي لم تجد أنها أثبتت الحفريات األثريةقد و المنطقة،  فيلبقيت حجارة محرقة أو تربة مع رماد 
على ذلك، وهذا إثبات على أنه لم يحدث أي حريق بالمنطقة، األمر كذلك يدل على عدم وجود هيكل 

 على أرض المنطقة.

ش تقول مصادر يهودية أن الهيكل قد أعيد بناؤه بعد عودتهم من السبي البابلي في عهد قور و      
الناحية الجنوبية للحرم اكتشف األثري "بن دافيد" بئر ماء محفور بالصخر  في، مق  801الفارسي سنة 

                                                           
 .2-8 ص رائد صالح، المرجع السابق، ص -1
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أداة من الفخار كانت تستعمل في ذلك الوقت وسقطت في البئر، ويرجع تاريخ هذه األدوات إلى  08وبها 
 1م. ق933

ى زعم باطل وهذه مجموعة من األدلة وغيرها تبين أن زعم اليهود بوجود هيكل تحت المسجد األقس      
بني على باطل فهو باطل، وأقصد بذلك أن أي  ادعاء بني على هذا الزعم   وكاذب وعليه يكون كل ما

بوجود آثار لهيكل تحت المسجد األقصى أو في حرمه فهو باطل كذلك، فالقول بوجود  المبكي على 
دعاء بعد ذلك أن لليهود حق اعتباره أنه من أثار الهيكل هو باطل ، ألنه لم يكن أصال هيكل، كما أن اال

صالة في حرم األقصى هو أمر باطل لنفس السبب، والمطالبة التي نسمعها اليوم تنادي ببناء هيكل الب
 2على حساب األقصى فهو أمر غير جائز وباطل ألنه بني على باطل.

بة األمريكية  فاليهود ليس لهم حق في القدس، ولم يكن لهم الحق أبدا وأختم كالمي بقول الكات       
 اآلثارحيث أجريت مقابلة مع عالم   30)النبؤة السياسية ( في ص جريس هالسل الذي ورد في كتابها
فرد قائال « سنة  كما تعتقد كفرد  0333أين كان موقع الهيكل قبل :» األمريكي غوردن فرانز سائلة إياه  

يقولون أنهم يريدون بناء الهيكل إنما إني ال أعرف وال أحد يعرف، كل ما نعرفه أن أولئك الذين :» 
يريدون بالدرجة األولى تدمير المسجد، وليس لدى فكرة كيف سيتم التدمير، ولكنه سيحدث إنهم سيبنون 

 .    «كيف؟ ومتى؟ وأين؟ فال تسأليني ،هيكال هنا

من لقد عمل الكيان الصهيوني على جملة : اإلجراءات الصهيونية ضد المسجد األقصى/ خامسا    
 الخطوات ضد المسجد األقصى، تمهيدا إلجراءات بناء الهيكل وفيما يلي ذكر للبعض منها: 

: وأعلنت محافل يهودية خالل اجتماع حاشد في القدس الغربية عن / نشاطات العادة بناء الهيكل0    
ومن  3المزعوم.بدئها باطالق حملة دعائية واسعة، تستهدف حشد وتأيد المتطرفين العادة بناء الهيكل 

المقرر أن تبدأ هذه الحملة بمشاركة جماعات يمينية متطرفة تسعى لفرض السيطرة اليهودية على الحرم 
حياء الهيكل.        القدسي، تمهيدا إلعادة وا 

                                                           
 .1-2ص ص  ،رائد صالح، المرجع السابق -1
 .9-3  ص نفسه، ص  -2
، ص 0339، 0، مركز البحوث والدراسات، الرياض ) السعودية(، طالسياسة الصهيونية تجاه مدينة القدسعدنان أبو عامر،  -3 

 .30-30 ص
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لم تتوقف  والتي خطيرة حفريات من المبارك األقصى المسجد أسفل : إن ما يجريالحفريات واآلثار/ 0   
بالقرب من م  0921 بها اليهود منذ شرع الحفريات وهذه لحظة، أي في يجعله مهددا باالنهياريوما، مما 

مراحل، وأخطر هذه المراحل هي   لحد اآلن عشر، وقد عرفت هذه العملية 1أساسات المسجد األقصى
خرة، المرحلة العاشرة حيث كان الهدف منها تفريع األتربة والصخور من تحت المسجد األقصى وقبة الص

ليتركهما قائمين على فراغ، بحيث يتعرضان للسقوط واالنهيار، بفعل عوامل طبيعية، أو تأثير هزات 
 .2ذبذبات الطائرات النفاثة

 حفر آالتو لتذويب الصخور،  حوامض االحتالل سلطات تستعمل كانت عواماأل مدار وعلى       
ذا أخذنا بعين االعتبار أن لتكسير  بل واحدة، لمرة يكن لم تكسيرها، أو الصخور هذه تذويب الصخور، وا 

، فمعنى ذلك أن استعمال الحوامض واستعمال هذه اآلالت قد أوهن ةعلى مدار أكثر من ثالثين سن كان
 .3قواعد المسجد األقصى، وبات يشكل خطرا على متانة أساسات المسجد األقصى

إحدى  والجنوبية الغربية الناحيتين من وتحته، األقصى المسجد الحفريات حول كانت ولقد        
آثار الهيكل المزعوم،  بقايا عن للبحث محاولة ظاهرها في تبدو وهي جدرانه، وتصديع المحاوالت لتخريب

 وعلى البراق لحائط المجاورة صقة أوالمال اإلسالم المباني وتخريب هدم إلى حقيقتها في إال أنها تهدف
نشاء وهدمه، الشريف الحرم علىاالستيالء  إلى تهدف كما امتداده،  عليه يقوم الذي الموقع في الهيكل وا 
 .4المسجد

 

قدمت ثالث جمعيات استطانية يهودية طلبا : / إزالة المعالم اإلسالمية المحيطة بالمسجد األقصى0    
لبلدية القدس للحكومة لتحويل المدرسة العمرية الواقعة في الزاوية الشمالية الغربية للمسجد األقصى التابعة 

إلى كنيس يهودي، أو السماح لليهود بأداء صالتهم في المدرسة، ومما يجدر اإلشارة إليه أن المدرسة 
العمرية هي إرث إسالمي ديني وحضاري عربي، ويقع تحتها أروقة كبيرة تحت ساحات حرم األقصى من 

 .5الداخل، وتصل إلى قبة الصخرة المشرفة

                                                           

 .  87ص ، 0330، 0، دون دار نشر، غزة )فلسطين(، طيا مسلمي العالم أفيقوا قبل أن يتهدم المسجد األقصىصالح الرقب،   -1 
 .98 -90 ص عدنان أبو عامر، المرجع السابق، ص-2 
 . 87ص صالح الرقب، المرجع السابق،  -3 
 .88نفسه، ص   -4 
 .30عدنان أبو عامر، المرجع السابق، ص  -5 
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ما زالت حكومة الكيان الصهيوني حتى اليوم تمنع إدخال أية مواد  ألقصى:منع ترميم المسجد ا / 4    
صالح المسجد األقصى بالرغم من حاجته الضرورية إلى ذلك، حيث يعاني السقف من تسرب  لترميم وا 
مياه األمطار إلى داخله، وتساقطه على رؤوس المصلين، باإلضافة إلى تصدع البالط الرخامي الذي 

 .1اخلية، وقسم منه بدأ يتساقط، وهو ما يعني أنه في أمس الحاجة للترميم يغطي جدران الصخرة الد

 التي )اليهود صوت(إذاعة  قالت م 1999 سبتمبر 10 يوم : في/ اإلعداد والتحضير لبناء الهيكل8   
 اليهودي برامجها من والية تيكساس بأن ندوة علمية عقدت هنا تحدث فيها " ستيف ايمرسون"  الخبير تبث
 جاهزة الهيكلية الخرائط إن «: الهيكل لصالح وجمع األموال الخرائط إعداد في والمشاركين المطلعين دوأح

دوالر،   083مدار ثالثين سنة  على جمعوا قد الماسونية والصهيونية الحركتين وأن زعماء متوفرة، واألموال
 .2«يراه قريبا جدا والذي المناسب، الوقت في الهيكل بناء إعادة على ستنفق األموال هذه وأن

 النتائج: 

/ إن حق العرب والمسلمين في فلسطين وبيت المقدس والمسجد األقصى حقوق طبيعية وتاريخية 0  
 وقانونية وسياسية ودينية اكتسبوها خالل تجذرهم في القدس وفلسطين وعالقتهم التاريخية والدينية بها.

/الوجود اليهودي في القدس ال يستند إلى أي أساس قانوني، ولكن العدو استغل الزعم الديني 0  
واألساطير والخرافات واألكاذيب ألغراض دنيوية سياسية ومصلحية. ويتذرع الكيان الصهيوني لتبرير 

 أطماعه في القدس وفلسطين باألكاذيب وبحق ديني مزعوم.

/ القدس بالنسبة للعرب والمسلمين قضية مصير، وأي تفريط فيها يعني التفريط في حق مقدس 0   
 وقانوني وتاريخي لألمة العربية واإلسالمية.

 

 

 

 
                                                           

 نفسه. -1 
 .79صالح الرقب، المرجع السابق، ص  -2 
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 قائمة المصادر والمراجع: 
 * القرآن الكريم 

، ذوي السلطان األكبر ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم منابن خلدون عبد الرحمن، * 
 .0، ج0333مراجعة سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت) لبنان(، 

 قول باب  األنبياء أحاديث كتاب ،0، ج0990 ،، دار ابن كثيرصحيح  البخاري * البخاري محمد بن إسماعيل الجعفي،
   ﴾يالا لِ خَ  يمَ اهِ برَ إِ  اهلل ذَ خَ اتَ وَ ﴿  :تعالى اهلل
 .0300، 0، دار المعارف الحكمية، ط القدس الموقعية والتاريخبيوض وآخرون،  إبراهيم *
 ،نيويورك دون دار نشر، ، ترجمة فاطمة نصر ومحمد عناني،القدس مدينة واحدة عقائد ثالثأرمسترومج كارين، * 

0992  
 0330، 0دار نشر، غزة )فلسطين(، ط، دون يا مسلمي العالم أفيقوا قبل أن يتهدم المسجد األقصى،  صالح* الرقب 

 .0302، نشر وكالة الصحافة العربية، مصر، القدس سيرة  مدينة .......وعبقرية مكانخالد محمد المغاري، * 
 اإلسالمية. فلسطين.، مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات أبجديات في الطريق إلى األقصىرائد صالح، * 
 .0ج  0999، 8، مطبعة المعارف، القدس، طسالمفصل في تاريخ القدعارف العارف، * 
 .، دار المعارف للنشر والتوزيع، مصرتاريخ القدسعارف باشا العارف، * 
 .0333، تقديم عبد العظيم رمضان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، القدس الخالدةعبد الحميد زايد، * 
، ، جامعة القدس المفتوحة، خان يونسوكيفية الحفاظ عليهاالجذور التاريخية لمدينة القدس عبد الناصر الفرا، * 

  فلسطين.
، 0، مركز البحوث والدراسات ـ الرياض ) السعودية(، طالسياسة الصهيونية تجاه مدينة القدسعدنان أبو عامر، * 

0339. 
دون دار نشر، دون طبعة،  ،سالميةفلسطين التاريخ القديم الحقيقي منذ ما قبل التاريخ حتى الخالفة اإلقاسم الشواف، * 

 دون تاريخ
 .0991،  0، ط) سوريا(، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق إبراهيم، ترجمة الراهب القدسهنري كتن، * 

 * James Henry Breasted, The Ancient Near East , vol1 
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أنتلجنسيأ)النخبوي(أورهاناتهأفيأصناعةأالتغييرالأ اإلتصال

أ.الجزائرأــــأسعيدةــــأمواليأالطاهرأجامعةأأــــأقواسمأبنأعيسىأ/د

 

أ:ملخص
فهو أحد قوى التغيير لتغيير القوى، تصال قدرة هائلة على إدارة التغيير وصناعته، يمتلك اإل     

باستخدام اإلقناع القائم على الحجة والبرهان، وهو البديل األمثل عن التغيير الفج العنيف الذي يمكن 
ذا  لنتائجه أن تكون كارثية ومدمرة، إنه سلوك هادئ لتسود في المجتمعات قوة المنطق بدل منطق القوة، وا 

ة التغييرية لإلتصال في تحسين حياتهم وحياة ذويهم ونقلها نحو األفضل، كان العوام يراهنون على هذه القو 
في وضع االستراتيجيات الهادفة إلى التغيير  فإن القيادات والنخب تراهن أكثر من غيرها على اإلتصال

البناء الذي يحقق طموحات وغايات النخب والجماعات التي يتولون قيادتها ضمن ما اصطلح عليه 
 قيادي أو النخبوي.باإلتصال ال

وتعتبر هذه الورقة البحثية محاولة للتعرف على ماهية هذا النوع من اإلتصال ورهاناته في هندسة التغيير 
 اء.البن  

 االنتلجنسي، اإلتصال النخبوي، صناعة التغيير النخبة، االنتلجنسيا، اإلتصالالكلماتأالمفتاحية:أ

Abstract: 

The communication has an enormous capacity for change making, it is one of powers of 

change to change powers, by using persuasion based on argument and proof, it is the perfect 

alternative of violent change which can cause catastrophic and destructive results, it is a quiet 

behavior for prevailing in societies the power of logic instead of the logic of power; if 

ordinary persons bet on this changeable power of communication in order to improve their 

lives, and lives of their relatives, and change them for the better, so leaders and elites are 

betting more than others on communication in their strategies aimed to constructive change 

which realize ambitions and goals of elites and their followers, under what we call it “elitist 

communication”. 

     This research paper is an attempt to identify the reality of this kind of communication and 

determine its bets in engineering of constructive change. 

Key words: 

Elite – Intelligentsia -  Intelligentsia communication – Elitist communication – Change 

making.  
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أ:تقديم

تعتبر ظاهرة اإلنتقاء أو اإلصطفاء حتمية وجودية وسنة كونية ال يقتصر وجودها على بني البشر فحسب، 
هي المستمدة من التأقلم بل تمتد لتشمل عالم الطبيعة الذي يحكمه القانون الطبيعي "البقاء لألقوى"، فالقوة 

علماء الطبيعة وفي مقدمتهم العالم المعيار الذي يحكم عملية اإلصطفاء في عالم الطبيعة، وهو ما أدى ب
اإلنجليزي "تشارلز داروين" إلى تأسيس نظرية "اإلنتقاء الطبيعي"، وخالصة هذه النظرية أن المخلوقات 
األكثر تأقلما مع البيئة هي التي عاشت على حساب المخلوقات األضعف منها، ورغم اإلنتقادات 

لى هذه النظرية إال أنها تبقى من بين أشهر النظريات في والمؤاخذات الكثيرة التي وجهت وال تزال توجه إ
 واإلصطفاء. تفسير عملية اإلنتقاء

ذا كان لعلماء الطبيعة إسهامهم في تفسير ظاهرة اإلنتقاء، فإن  علماء الدين بدورهم يقدمون الفالسفة و وا 
لسفة هذه النظرية على مقارباتهم لتحليل هذه الظاهرة ضمن ما يعرف بنظرية "اإلصطفاء اإللهي"، وتقوم ف

فكرة أن اهلل يصطفي من مخلوقاته ما يشاء، ليس من البشر فحسب، بل حتى من األزمنة مثل شهر 
رمضان وليلة القدر، واألمكنة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يصطفي من عباده من يشاء ليتولوا 

ومن اقتفى أثرهم، وقد وردت في القرآن الكريم آيات األمم، والمراد بهم هنا األنبياء والمرسلون  مهمة قيادة
وقوله عن  ،1كثيرة تدل على هذا اإلصطفاء، منها قوله تعالى "اهلل يصطفي من المالئكة رسال ومن الناس"

ذا كان القانون الذي يحكم عملية  ،2طالوت "إن اهلل اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم" وا 
الطبيعة هو "البقاء لألقوى"، فإن هذا القانون في نظر علماء الدين هو "البقاء اإلنتقاء في نظر علماء 

ذا كانت النواميس الكونية الطبيعية تقتضي زوال الضعفاء واختفاؤهم من الطبيعة، فإن السنن  لألصلح"، وا 
خذنا بذنبه اإللهية تقتضي زوال الفاسدين والمفسدين بحلول العقاب اإللهي عليهم، كما قال تعالى "فكال ا

 .3فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به األرض ومنهم من أغرقنا"

لقد كانت فلسفة اإلصطفاء منذ بداية الخليقة وال تزال إلى يومنا هذا هي أساس بقاء الكائنات وتطور 
يا، سياسيا، دبلوماسيا، اقتصاديا، المجتمعات، فالمؤسسات المجتمعية المختلفة مهما كان طابعها عسكر 

اجتماعيا، ثقافيا ...، ترتكز في وجودها وتطورها على حسن اختيار قياداتها وموظفيها والمتعاملين معها، 

                                                           
 .57القرآن الكريم، سورة الحج، اآلية 1
 .745سورة البقرة، اآلية 2
 .44سورة العنكبوت، اآلية 3
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فالمؤسسة العسكرية مثال تقوم بعملية اإلنتقاء الطبي لمن يريدون اإلنضمام إلى صفوفها وتختارهم بعناية 
والبنية الجسدية والسالمة من األمراض، واألمر نفسه بالنسبة لبقية فائقة من حيث اللياقة البدنية 

المؤسسات المجتمعية المختلفة التي تنظم مسابقات توظيف الختيار أحسن الموظفين، والمؤسسات 
التعليمية ترصد جوائز تشجيعية النتقاء أفضل طالبها، والمؤسسات السياسية المعاصرة تستمد قوتها 

 ة الديمقراطية من السلوك اإلنتخابي للناخبين، وتقوم فلسفة هذا اإلصطفاء المجتمعيالسياسية في األنظم
(societalselection)."على قانون "البقاء لألكفء واألجدر 

إن ظاهرة اإلنتقاء هي التي تمهد الطريق لصناعة النخب في المجتمعات، فكلما كان اإلنتقاء مبنيا على 
لألكفء واألجدر واألكثر استحقاقا كلما تحققت الجودة في إنتاج  أسس عقلية منطقية تعطي األولوية

عن طريق  النخب، هذه األخيرة التي تقع على عاتقها مسؤولية قيادة المجتمعات نحو الرقي والتطور،
 اإلتصال من النوع هذا المتعاقبة والحضارات األمم عرفت قدو  استخدام ما يسمى بــ"اإلتصال النخبوي"،

 اإلتصال الخلق وصفوة نخبة باعتبارهم والرسل األنبياء مارس فقد التغيير، إحداث بهدف خليقةال بداية منذ
 في والوالة واألمراء الملوك استخدمه كما المنحرفة، والسلوكات الفاسدة العقائد تغيير أجل من النخبوي
 من النوع هذا تيجيةاواستر  أهمية واالنتلجنسيا العلماء وأدرك الرعية، أوضاع تحسين بهدف الحكم منظومة
 وهو الهدف ذات تحقيق أجل من يمارسونه يزالون وال اإلنساني التاريخ عبر بكثافة فمارسوه اإلتصال

برأسمالها الرمزي في إنتاج مختلف أنواع النخب المجتمعية  الفكرية والثقافية النخب حيث تساهم ،"التغيير"
 األخرى وبالتالي في صناعة التغيير نحو األفضل.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف األسمى وهو القيادة نحو األفضل، يستخدم المفكرون والمثقفون أو ما يعرف 
 اإلتصالفي هذا البحث بــ" تسميته تمتبـــ "االنتلجنسيا" مختلف أساليب وتقنيات اإلتصال الذي 

"، باعتباره أحد أهم السلوكات النخبوية التي تمارسها elitistcommunication " "االنتلجنسي أو النخبوي
االنتلجنسيا في حراكها الخالق والمبدع، وتعتبر هذه الورقة البحثية محاولة لشرح ماهية هذا النوع من 

ورهاناته في صناعة التغيير نحو األفضل  في تطوير األمم،اإلتصال، ومعرفة دوره اإلستراتيجي الفعال 
 لدى كل الكيانات سواء كانوا أفرادا، جماعات، مؤسسات أو حكومات ودوال.

أ:مفهومأالنخبة

تدل كلمة النخبة أو الصفوة في اللغة العربية على معنى الخالصة، فيقال صفوة الشيء أي خالصته 
وخياره، ويقال اصطفاه أي اختاره، والصفوة من الماء ونحوه تعني القليل، وانتخب الشيء اختاره، والنخبة 
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النخبة وهم جماعة تختار من  واإلنتقاء ومنه ما اختاره منه، ونخبة القوم خيارهم، واإلنتخاب هو اإلختيار
 .1الرجال

ويقال نخب )بفتح الخاء( ينخب نخبا الشيء نزعه وأخذ نخبته، ونخب )بكسر الخاء( ينخب نخبا      
 .2الرجل كان منزوع الفؤاد جبانا فهو نخب

لوصف السلع ذات النوعية الممتازة، وما لبث هذا االستخدام  75"في القرن Eliteاستخدمت كلمة نخبة "
أن اتسع لإلشارة إلى الجماعات اإلجتماعية العليا كبعض الوحدات العسكرية أو المراتب العليا من النبالة، 

، 7271وطبقا لقاموس أوكسفورد فإن أقدم استخدام معروف في اللغة اإلنجليزية لكلمة نخبة كان في سنة 
لم يستخدم استخداما واسعا في حينما كانت تنطبق بالفعل على الجماعات اإلجتماعية، بيد أن المصطلح 
في  74وفي ثالثينات القرن  71الكتابات اإلجتماعية والسياسية األوربية بوجه عام إال في أواخر القرن 

بوجه خاص حينما انتشر المصطلح وساد استخدامه في النظريات السوسيولوجية للصفوة،  وأمريكابريطانيا 
 .Pareto"3وعلى األخص تلك التي تضمنتها كتابات "باريتو 

" عندما تكلم عن ضرورة أن أفالطونتعود البدايات الحقيقية لمفهوم النخبة إلى أعمال الفيلسوف اليوناني "
د النابهين، كما تعود كذلك إلى المذهب الذي تقوم عليه طائفة البراهمة، يحكم المجتمع جماعة من األفرا

وهو مذهب ساد في الهند في فترة مبكرة من تاريخها، فضال عن ذلك وجدت مذاهب ومعتقدات دينية 
عديدة عبرت بشكل أو بآخر عن فكرة النخبة وكان لها تأثير بعيد في النظريات اإلجتماعية، غير أن 

( عن حكم (Saint simonماعي والسياسي الحديث للنخبة يرجع إلى دفاع سان سيمون التصور اإلجت
العلماء ورجال الصناعة، إال أن النخبة اتخذت معاني ومضامين متنوعة، وبالذات عندما أقر هذا األخير 

الفكرة نحو مسألة الفروق الطبقية، وأكد التفاوت بين الفقراء واألغنياء مما حدا أتباعه فيما بعد إلى دفع 
 .4اإلشتراكية

                                                           
 .74، ص 7447، 7ثروت مكي، النخبة السياسية والتغيير اإلجتماعي، عالم الكتب، القاهرة، ط 1
 .7742، ص 5، ط7117علي بن هادية وآخرون، القاموس الجديد للطالب، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  2
السياسي، دار المعرفة  بوتومور، تر: محمد الجوهري وآخرين، الصفوة والمجتمع، دراسة في علم اإلجتماع3

 .77، ص 7122الجامعية،االسكندرية، 
، 7447محمد بن صنيتان، النخب السعودية، دراسة في التحوالت واإلخفاقات، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  4
 .71، ص7ط
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موسكا" و "كارل منهايم" في انطباعهما الجيد عن الطبقة المثقفة، بحيث تأخذ حسب رأيهما "كما اشترك 
ن أدى األمر إلى تخليها عن مصالحها الخاصة ألنها  في اعتبارها مصالح المجتمع بصفة عامة، حتى وا 

قبل، فالطبقة المثقفة هي التي تستطيع التحرك تفضل التنازل عن منافعها اآلنية تحاشيا لشرور المست
 .1باستقالل لمزيد من المصالح اإلجتماعية العامة

وقد استخدم "ميكيافيلي" مفهوم النخبة محددا عدد أولئك الذين يتولون المراكز القيادية في مجتمع ما بما 
 %7راد التي ال تزيد عن شخصا، ويرى "كارل دويتش" أن النخبة هي الفئة القليلة من األف 74يزيد عن 

 .2من السكان في مجتمع ما وتتوافر لديها قيمة واحدة على األقل من القيم األساسية أكثر من بقية السكان

أ:اتجاهاتأدراساتأالنخبة

أاإلتجاهأالتنظيمي:أأ-2

"موسكا" و "روبرت ميشلر"، ويرجع أصحابه قوة النخبة إلى العنصر التنظيمي،  أهم رواد هذا اإلتجاه
ويؤكد موسكا أن النخبة تمتلك مقاليد القوة بفضل قدراتها التنظيمية، فرغم أنه صحيح أن موقع النخبة 
نتيجة لحيازة أعضائها لميزة معينة تحظى بتقدير في المجتمع، هذه الميزة قد تكون ثروة أو اهتماما 
بالمصلحة العامة أو مكانة دينية...، إال أن سيطرة النخبة رهن بقدرتها على تكوين جبهة متماسكة في 

إلى أهمية ما تتمتع به الجماعة صغيرة العدد من  "موسكا"مواجهة القوى اإلجتماعية األخرى، وأشار 
لتماسك واإلستجابة قدرات تنظيمية وقنوات اتصال تيسر تدفق المعلومات بسرعة، وتعزز قدرتها على ا
 .3الفورية للظروف المتغيرة، والتحكم في القوى اإلجتماعية األساسية النشيطة في المجتمع

أاإلتجاهأالنفسي:أ-1

صاحب اإلقتراب النفسي لدراسة النخبة، حيث حلل التاريخ اإلنساني على أنه صراع النخب،  "باريتو"يعد 
وفي ضوء تفسيره لسيطرة النخبة وتغييرها استخدم مفهوم الترسبات الذي ال يعدو أن يكون انعكاسا للميول 

 الفطرية اإلنسانية، وقس م الرواسب إلى مجموعتين:

 النزوع إلى التوليف. المجموعة األولى: تضم رواسب تعكس -
                                                           

 .777نفس المرجع، ص  1

 .75ثروت مكي، مرجع سابق، ص  2
 .14، ص نفس المرجع3
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 .1المجموعة الثانية: تضم رواسب تعكس النزوع إلى تعزيز وضع حالما يتم الوصول إليه -

أاإلقتصادي:أاإلتجاهأ-3

أهم رواده "بيرنهام" الذي يرى بأن السياسة دائما هي مسألة صراع بين الجماعات اإلجتماعية في سبيل 
المجتمعات هناك فئة صغيرة تتولى هي عملية صنع القرار ورسم الوصول إلى القمة والمكانة، وأنه في كل 

ليها السياسات األساسية في المجتمع، ويتفق مع النظرية الماركسية في فهمه وتفسيره لألسس التي تستند إ
 .  2النخب

والنخبة كلمة تدل على الشيء األفضل الذي يستأهل أن يقع عليه الخيار، فهي الفئات األكثر ثقافة في 
لمجتمع وبالتالي األكثر قدرة على إدارة هذا المجتمع وعلى خدمته، وهكذا تشير النخبة بمعناها اللغوي ا

الواسع إلى أي طائفة تتوافر فيها صفات ذات قيمة كالقدرة الفكرية والهيبة والسلطة والنفوذ الواسع، وقد 
عام المبني على معايير الجدارة تكون هذه الفئة منتخبة بواسطة الجماعة أو الطبيعة أو باالعتراف ال

 .3واإلستحقاق

قلية داخل أي تجمع اجتماعي مثل المجتمع وبهذا فقد أعطيت تعريفات كثيرة للنخبة على أساس أنها األ
والدولة والحزب السياسي، أو قلة أو جماعة أو فئة تمارس نفوذا متفوقا داخل المجتمع ولها وضع رفيع في 

تأثير السياسي، وتدخل في صراعات في سبيل القيادة، وتضم أعضاء المجتمع وتمارس السلطة وال
الحكومة واإلدارة العليا والقادة العسكريين، كما تضم في بعض الحاالت العائالت أو أصحاب المؤسسات 
اإلقتصادية القوية، وقد تشمل النخب المضادة والمؤلفة أساسا من األحزاب السياسية المعارضة والنقابات 

 .4فكر ورجال األعمالورجال ال

أ:مفهومأاالنتلجنسيا

يرى "روبرت بريم" أن " المثقف" كمصطلح قد استخدم بصفة أساسية من قبل أولئك الذين كانوا      
ينادون بالحقوق السياسية، وقد تخل ق هذا اإلسم من قبل أدباء فرنسا الذين قادوا الحركة التي استهدفت 

                                                           
 .11نفس المرجع، ص  1
 .17، ص ثروت مكي، مرجع سابق2
(، رسالة ماجستير في 7474 -7825أسامة معقافي، النخبة الحاكمة ومسار التحول الديمقراطي، دراسة حالة تونس، ) 3

 .78، ص 7477العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة الجزائر، 
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وهي الحركة التي كانت ترمي أساسا إلى الحد من سيادة النزعة  تحرير الوظائف األدبية والكتابية،
 العسكرية.

فقد استخدم من قبل األوربيين الشرقيين، وهو اصطالح  (intelligentsia)"االنتلجنسيا"أما اصطالح      
 .1يعني المفكرين الذين يهتمون أساسا بنقد السلطة القائمة، ويلعبون أدوارا رئيسة في الحركات الثورية

، ويعزو هذا التفريق إلى (Intelligentsia)واالنتلجنسيا (Intellectuals)ويميز بوتومور بين المثقفين      
أن مصطلح االنتلجنسيا استخدم ألول مرة في روسيا، وقصد به آنذاك أولئك الذين تلقوا تعليما جامعيا 

د مدلوله إلى أولئك الذين ينخرطون في يؤهلهم لإلشتغال بالمهن الفنية العليا، وقد اتسع استخدامه وامت
مهن غير يدوية، أما المثقفون فهم أولئك الذين يسهمون مباشرة في ابتكار األفكار أو نقدها، وتضم هذه 

 جتماعية والمحللين السياسيين.فكرين والمتخصصين في النظريات اإلالفئة المؤلفين والعلماء والفالسفة والم

وذلك على المستوى المذهبي  71وبداية القرن  72بيعيا للفيلسوف في القرن فالمثقف كان امتدادا ط     
يديولوجي، فبروز المثقف ارتبط بالصراع الفكري والسياسي، حتى أنه أحيانا يقصد بالمثقفين الفئة واإل

النشيطة والمعارضة للسلطة، فالمثقف هو الفرد الذي يلتزم بإثارة القضايا التي تتعارض مع أي ضغط 
 .2سي، ويشترط فيه أن يكون مالكا لرصيد معرفي مهمسيا

أما بالنسبة لألصول اإلجتماعية للمثقفين، فقد استطاع التعليم أن يساعد ذوي المواهب من الطبقات 
اإلجتماعية الدنيا على الحصول على مراكز اجتماعية مهمة إلى درجة أنهم بدورهم أصبحوا نخبة، وكدليل 

النخبة السياسية، فإنه اتضح أن أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب الفرنسي على ولوج المثقفين دائرة 
نائب هم من المثقفين بالمعنى  844من المنتخبين والبالغ عددهم  7172حتى عام  7257منذ عام 

الواسع، ويضمون فئات متعددة مثل الكتاب وأساتذة الجامعات والمحامين والصحفيين والعلماء والمهندسين 
 ن.والمدرسي

هم مجموعة من األشخاص الذين تمكنهم قدراتهم ومواهبهم الخاصة من  "ماكس فيبر"فالمثقفون حسب 
 النفاذ إلى منجزات ذات قيمة ثقافية.
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أما "روبرت ميشال" فيرى أن المثقفين هم أولئك األشخاص الذين يمتلكون المعرفة، وعلى أساس هذه 
أحكامهم على الواقع دون أن يستخدموا هذه األحكام  المعرفة الموضوعية وتأمالتهم الذاتية يصوغون

بارسوتر" أن المثقف هو المتخصص في  مباشرة أو بالضرورة من خبراتهم الحسية، في حين يرى "تالكوت
 أمور الثقافة ويضع حساباتها فوق الحسابات اإلجتماعية اليومية المعتادة.

القطاع من بين المتعلمين الذين لهم طموحات سياسية دوارد شيلز" فيشير إلى أن المثقفين هم ذلك إأما "
إما مباشرة بالسعي إلى صياغة ضمير مجتمعهم والتأثير في السلطة السياسية وفي اتخاذ القرارات 

 .1الكبرى

فغاني" فإن المثقفين هم أولئك المتعلمون الذين يتمتعون بالروح الفلسفية النقدية جمال الدين األوحسب "
مراجعة ماضيهم والتأمل في حاضرهم لكي يفسروا النبل اإلنساني ويضيئوا الطريق ألبناء  ويستخدمونها في

 أمتهم ويرشدونهم سواء السبيل. 

وتختلف اإلجتهادات حول ماهية المثقف وأنماط تعامالته، فالبعض يرى وجوب انخراط المثقف في حركة 
الت الحياة العامة، والبعض اآلخر يرى أن اجتماعية منظمة، أو أن يتولى القيادة الفكرية في إحدى مجا

المثقف البد أن يكون بمثابة "فيلسوف" فتكون له مواقف ايديولوجية واضحة، إال أن البعض اآلخر يرى أن 
يقتصر دور المثقف على إنتاج األفكار المجردة المفصولة عن الشؤون الثقافية العامة وال يرى ضرورة لكل 

ن كانت تعطي لهم ما ذكر آنفا، فالعادة في األ حاديث الجارية عن المثقفين ال تشترط فيهم هذه الشروط، وا 
مكانة اجتماعية خاصة، ويرى أيضا أن إثراء أوساط المثقفين بالقادة الفكريين والفالسفة أمر يتغير حسب 

 .2الظروف

أسلطةأاالنتلجنسيا:

ي سلطة الكالم والكتابة مقابل سلطة النخبة المثقفة ليست مادية أو اقتصادية بل هي سلطة رمزية، أ
سلطة السيف والمال، ولكنها سلطة في النهاية تمارس على النفوس والعقول بواسطة المنتوجات الرمزية 

أالمتمثلة في األفكار والمعارف أو في العقائد والطقوس، أو في الشهادات واأللقاب.
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إلى زمن المثقف الحديث مرورا بالكهنة والسلطة الرمزية تمارس على هذا النحو منذ زمن العراف القديم 
والقساوسة فضال عن الفقهاء الذين برزوا مجددا على المسرح، بعد أن همش دورهم لصالح المثقف 

 الحديث ذي الجذر الليبرالي أو القومي أو الماركسي. 

ولها والسلطة الرمزية التي يمارسها المثقفون ال تعدو كونها مهنة ومصلحة، وهي ككل مهنة لها أص
وقواعدها، ولها عدتها ورأسمالها، ومن ثم لها منتوجاتها وأسواقها، ولها منافعها واستثماراتها، فالكاهن 
والفقيه والمثقف كل واحد من هؤالء يوظف رأسماله الرمزي المتمثل في علمه وخبرته أو في منصبه ولقبه، 

تي تدر عليه منافع معنوية ومادية تتمثل أو في مقدرته الكالمية والخطابية يوظفه في ممارسته لمهنته ال
 .1في السلطات والخيرات أمواال أو جاها أو نفوذا

أ:الرمز،أالداةأالمثلىألصناعةأالتغيير

عند قراءة هذا العنوان هو هل التغيير صناعة بكل ما تعنيه كلمة  األذهانلعل السؤال الذي يتبادر إلى 
 صناعة من معنى؟ 

دون شك هي باإليجاب، نعم التغيير يصنع وترسم له أهداف وتوضع له خطط واإلجابة على هذا السؤال 
 وبرامج واستراتيجيات...

ذا انعدمت  إن التغير طبيعة بشرية بل هو ناموس من النواميس الكونية، وسنة من سنن اهلل في خلقه، وا 
من الجمادات تتغير  أسباب التغيير فالزمن وحده كفيل بإحداث التغيير، حتى التضاريس والجبال التي هي

عبر الزمن، وباعتبار اإلنسان جزء من الطبيعة، فهو ليس بمنأى عن التغير، فإذا لم يخطط للتغيير وفق 
ما يريد، فستغيره الظروف كما تريد، وقد ورد في اآلية الكريمة "إن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 

 .2بأنفسهم"

سواء كانت أفرادا أو مؤسسات أو حتى حكومات ودوال هو التغيير  والتغيير الذي تنشده مختلف الكيانات
ذا تحقق ذلك  نحو األفضل، أي أن يكون حاضرها أفضل من ماضيها ومستقبلها أفضل من حاضرها، وا 

 فإن هذا الكيان يسير نحو األفضل.
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ة، ويعمل في والمثقف يعتبر من دعاة التغيير، فهو من أجل هذا الهدف يستخدم سلطة الكالم أو الكتاب
حقل اإلنتاج الرمزي، أي ينتج أو يستخدم السلع الرمزية المتمثلة في العقائد والمعارف أو في النصوص 
والخطابات أو بسواها من المنتوجات الثقافية إنما يتصرف بوصفه يمثل الطليعة وينتمي إلى النخبة 

 .1الممتازة أو الصفوة المختارة

فكار على المجتمع ومؤسساته من خالل األالمثقفة تمتلك سلطة رمزية ال شك أن االنتلجنسيا أو النخب 
التنويرية والخالقة التي تنتجها، والتي من شأنها ان تصنع التغيير وان تقود المجتمع نحو الرقي والتطور، 

والتجديد  اإلبداعوهذه المنتجات يعبر عنها عادة بالصناعة الثقافية التي تحمل في طياتها عنصر 
كار والذي يعد شرطا أساسيا لصنع الفارق وتحقيق التفوق والتنافسية بين األمم، فالصناعة الرمزية واالبت

ورأس المال المعرفي هي القوة الحقيقية لصناعة التغيير، وال توجد أمة من األمم عبر التاريخ ازدرت 
وكان التغير هو الذي علماءها ونخبها المثقفة واحتقرتهم وهمشتهم وتجاهلت أفكارهم وتوجيهاتهم إال 

 يصنعها كما يريد بدل أن تصنع هي التغيير كما تريد.

فمفهوم الطليعة هو الصيغة الحديثة لمفاهيم قديمة كالخاصة والنخبة والصفوة، ويتوقف عمل هذا      
المفهوم على مقابله ونقيضه الذي هو مفهوم الجمهور أو الجماهير العامة، فالطليعة تمثل الذوات 

يرة المريدة المتميزة باستقالليتها عن السلطة وتحررها من القيود والتقاليد هي ذوات النخبة المثقفة المستن
التي تمثل ذروة الوعي بالواقع واإلخالص للحق والحقيقة، األمر الذي يؤهلها ألن تفكر عن سواد الناس 

هم في تشكيل وعيهم لكي يعوا وتقرر عنهم وتخطط لهم، أو على األقل يؤهلها ألن تنير الدرب أمامهم وتس
مهمتهم التاريخية، ويمارسوا دورهم الفعال في إحداث التغيير المنشود، أو في الثورة على األوضاع 

 .2القائمة

ذا تتبعنا التاريخ الحضاري لألمم ورصدنا التغييرات الخالقة والبناءة التي حصلت وصوال إلى الحضارة  وا 
كانت وال تزال هي المحرك األساسي لحدوث الطفرة الحضارية بشقيها  الراهنة، نجد أن المنظومة الرمزية

المادي والمعنوي في أي أمة من األمم، بل حتى التغييرات المدمرة التي عرفتها البشرية عبر التاريخ كانت 
 ةبسبب األفكار الخاطئة وغير المدروسة من قبل النخب المثقفة أو األفكار المتحيزة القائمة على الزبائني

والمنافية أحيانا لألخالق والمثل العليا والقوانين، بل والمضادة حتى  التي شرعنت عمليات التغيير الخاطئة
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للقيم اإلنسانية، كما هو حال الحركة اإلستعمارية بممارساتها الوحشية وأساليبها الهمجية والتي سو ق لها 
وا لها المبررات، ومازال بعض المثقفين بعض المثقفين الغربيين من مفكرين وفالسفة وصحفيين... وقدم

من الغرب وحتى من العرب إلى اليوم يعتبرون اإلستعمار سلوكا حضاريا وضرورة حتمية لتخليص 
خراجها من الظلمات إلى النور، وهو ما تجسد في قانون تمجيد اإلستعمار  الشعوب المتخلفة من الجهل وا 

دق عليه البرلمان الفرنسي المشك ل في غالبيته من والذي صا 7447فبراير  71الصادر في فرنسا في 
 المثقفين الفرنسيين.

ال يالم المثقفون الفرنسيون على تمجيدهم للماضي اإلستعماري لدولتهم المليء بالجرائم الثالث التي      
في  سانيةناإلبادة الجماعية وجرائم ضد وهي جرائم الحرب، وجرائم اإلال تسقط بالتقادم وفق القانون الدولي 

رين )بفتح الميم( أنفسهم يمجدون اإلستعمار، ويعتبرون الثورة إذا كان بعض المستعم   حق الشعب الجزائري
التحريرية المجيدة واإلستقالل عن فرنسا خطأ تاريخيا على حد قول الراحل "عبد الحميد مهري"، فقد كتبت 

ائلة: " لوال اإلستعمار الفرنسي لما كنا بشرا ق –إذا اعتبرناها من المثقفين أصال  –الصحفية "حدة حزام" 
، شوارع، سيارات... وجيل فرنسا المثقف، مبان :... كل ما يصلح اآلن في البالد من الحقبة اإلستعمارية

ذا كان هذا الخطاب يترجم فشل الدولة الوطنية المستقلة، فإنه يعكس ما يمكن أن نسميه  شكرا فرنسا"، وا 
، فال عجب إذن أن ((la coloniabilitéتعمار اقتباسا من فكرة المفكر "مالك بن نبي"بالقابلية الرمزية لإلس

 يتقدم "مثقفونا" بالشكر الجزيل إلى فرنسا ألنهم يعلمون ظاهرا من اإلستعمار وهم عن حقيقته هم غافلون.

العربي" الذي شهدته وال يختلف حكم بعض المثقفين على اإلستعمار عن حكمهم على ما يسمى بــــ "الربيع 
، والذي يعتبره البعض استعمارا من نوع جديد، حيث وال تزال تشهده المنطقة العربية في هذا العقد األخير

ظهرت بعض الوجوه واألقالم واألصوات المحسوبة على النخب المثقفة، بعضها مزيف وبعضها اآلخر 
عليه "الشرعية الرمزية" بعد أن وضع جزء من  انتهازي تنادي بهذا التغيير المدمر لألوطان وتبرره وتضفي

الجماهير العامة ثقته في هذه النخب الفكرية، والغريب في األمر أن الكثير من هذه األصوات المحسوبة 
على االنتلجنسيا العربية التي كانت تظهر على بالطوهات التلفزيونات العربية وغير العربية كانت تعيش 

آالمه ال قبل ما يسمى بالربيع  واقع ويوميات المواطن العربي، ولم تعشفي بالد الغرب ومعزولة عن 
 العربي وال أثناءه وال بعده. 
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أ:Elitist communicationتعريفأاإلتصالأالنخبويأ

هو عملية تفاعية ديناميكية يتم من خاللها تبادل المعلومات والرموز بين طرفين، حيث يكون أحد هذين 
مي إلى فئة النخبة أو الصفوة في المجتمع، وهم الذين يتميزون ويتفوقون على الطرفين على األقل ينت

مراكز قيادية في المجتمع في أحد المجاالت القيادية سواء  لتبوأغيرهم في صفة واحدة على األقل أه لتهم 
ويعتبر  رياضية أو اجتماعية...، محليا، وطنيا، إقليميا أو دوليا، أوكانت سياسية أو عسكرية أو علمية 

اإلتصال النخبوي أحد أهم السلوكات الممارسة من قبل النخب الفاعلة، وهو يتميز عن غيره من أنواع 
 اإلتصال األخرى التي تتم بين العوام من حيث الشكل والمضمون.

أاالنتلجنسي:أمفهومأاإلتصال

هو جزء من اإلتصال النخبوي تمارسه القيادات الفكرية والنخب المثقفة التي تحمل فكرا تنويريا تثويريا      
طالئعيا، وهو يشير إلى العالقات والروابط التي تنشأ بين المفكر أو المثقف وغيره من األفراد والمؤسسات، 

وتشخيصه  الواقع ومعاينته عن كثببهدف الحصول على معلومات تمك ن المثقف أو المفكر من معرفة 
فكاره الخالقة والتنويرية، ومشاركته إلنتاجه المعرفي والرمزي اإلبداعي مع العامة وأصحاب أبدقة، ثم نشر 

القرار باستخدام مختلف أساليب التواصل، سواء وجها لوجه، أو عبر وسائل اإلعالم واإلتصال 
 دة لإلعالم واإلتصال وفي مقدمتها شبكات التواصلالكالسيكية، أو باستخدام التكنولوجيات الجدي

اإلجتماعي، ويكون مكتوبا أو شفهيا  أو سمعيا بصريا )متعدد الوسائط( ضمن ما يعرف بالخطاب 
 النخبوي.

 االنتلجنسيأبينأسلطةأالمثقفأومثقفأالسلطة:أاإلتصال

النخب، وأحد أبرز المؤشرات  يعد النشاط اإلتصالي النخبوي أحد أهم السلوكات التي يقاس بها مدى نجاح
التي تدل على فعالية الصفوة المثقفة وديناميتها وحيويتها، واستمراريتها في حراكها النخبوي، ويمكن القول 
أن السلطة الرابعة المتمثلة في وسائل اإلعالم بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واإلتصال هي 

التي أعطت للمثقف سلطة ومكانة في المجتمعات  -ا على اإلطالقإن لم تكن أهمه –إحدى أهم الوسائل 
هي التي صنعت منه مثقفا وجعلته نخبويا ولو لم  -أي وسائل اإلعالم –المعاصرة، بل يمكن القول أنها 

يكن في واقع األمر كذلك، بمعنى أن المثقف الذي ال تظهر صورته بشكل متكرر في وسائل اإلعالم، وال 
ها بصفته مثقفا أو خبيرا يفقد مكانته وسلطته، فقد أثبتت الدراسات اإلعالمية أن وسائل يتداول اسمه في
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اإلعالم تمنح المكانة والشهرة، وبالتالي فإن سلطة المثقف صارت مستمدة من السلطة الرابعة رغم أن كال 
اهلها هو يبقى السلطتين تنتجان الخطاب وتصنعان الرمز والمعنى، فمن تتجاهله وسائل اإلعالم أو يتج

مثقفا هامشيا يطويه النسيان والتهميش، ويفقد سلطته الرمزية إال إذا كان إنتاجه الفكري والمعرفي نوعيا 
 عالمي، ويمارس هو سلطته الرمزية على السلطة الرابعة، بل إنقا فإنه يفرض نفسه على المشهد اإلوخال

 يمارس المثقف اتصاله االنتلجنسي.عالمي في حد ذاته هو أحد الفضاءات الخصبة لالفضاء اإل

إن مثقف السلطة هو الذي يقف إلى جانب السلطة الحاكمة في جميع مواقفها وفي كل ما تتخذه من 
 -أو إخفاق أصال خطأهذا إن اعترف بوجود  –واإلخفاق  الخطأقرارات ويلتمس لها األعذار في حاالت 

سلوكات السلطة السياسية، فكل ما تراه السلطة  عنويقدم من أجل ذلك المبررات والمسو غات، أي أنه يشر 
حسنا يراه هو كذلك والعكس صحيح، فإذا كان في الظاهر يبدو وكأنه يدافع عن ممارسات السلطة فإنه 
في واقع األمر يدافع عن امتيازاته ومصالحه المادية والمعنوية التي يستمدها من عطاءات ومنح السلطة 

 يتطابق مع خطابها ضمن عالقة زبائنية.ورضاها عنه وعن خطابه الذي 

فإننا نجد هذا النوع من المثقفين حاضرا بقوة في وسائل اإلعالم العمومية  ومن حيث السلوك اإلتصالي
ألن خطابه يتوافق مع السياسة اإلعالمية لوسائل اإلعالم الحكومية، ويتميز خطابه باالصطفائية والحذر، 

ا من إغضاب السلطة السياسية، أو باألحرى خوفا من انقطاع المدد فهو ينتقي الكلمات بحذر شديد خوف
ضفائه للشرعية الرمزية على سلوكاتها،  الذي كان يستفيد منه جراء مدحه لممارسات السلطة الحاكمة، وا 

 فهو في هذه الحالة يتم استغالله من قبل البالط لمباركة قراراته وصبغها بالشرعية العلمية والفكرية.

أ:اللغةأفيأالخطابأاالنتلجنسيأزمةأ

ال شك أن كل لغة تحمل في طياتها ثقافة خاصة بها، فالتعددية اللغوية في أي مجتمع تعكس تعددية 
ثقافية لديه، تشكل هويات مختلفة يعبر عنها بالتنوع الهوياتي، والذي بدوره ينتج ثراء ثقافيا وفكريا 

غوي أو باألحرى من أزمة لغوية عميقة مردها إلى وحضاريا، غير أن بعض المجتمعات تعاني من شرخ ل
أسباب مختلفة، مما أدى إلى وجود صراع لغوي وثقافي وحضاري في هذه المجتمعات كما هو حال 
المجتمع الجزائري، حيث تتعدد اللهجات المحلية التي تعتبر مزيجا من عدة لغات العربية، األمازيغية، 

 خ.لإ الفرنسية، اإلسبانية، التركية...
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فاللغة العربية الفصحى ال تستعمل إال في فضاءات محدودة وهي المؤسسات التعليمية، وسائل اإلعالم 
بمعنى أن استخدامها محصور بشكل محدد في ثالثة أنواع من الخطابات وهي: ، يةالمسجدالمؤسسة و 

الدارج يزاحم اللغة  نجد اللسان والخطابات وحتى في هذه الفضاءاتالخطاب التعليمي واإلعالمي والديني، 
ففي قطاع التعليم مثال ظهرت دعوات مؤخرا تطالب بإحالل اللغة العامية  -إن لم يلغها أصال –الفصيحة 

محل اللغة الفصيحة في التدريس، وفي وسائل اإلعالم ينحصر استعمال اللغة العربية الفصيحة في قراءة 
بالعامية، وفي مؤسسة المسجد ال يختلف األمر  فجله اإلعالميةاألخبار، أما ما سوى ذلك من البرامج 

كثيرا، حيث يقتصر استخدام اللغة العربية الفصحى على خطبة الجمعة في حين ينتج باقي الخطاب 
 حاديث النبوية.نية واألالمسجدي باللهجة العامية باستثناء بعض العبارات الفصيحة مثل اآليات القرآ

ية على المشهد اللغوي في الجزائر، الرسمي منه وغير الرسمي، هذا دون أن ننسى سيطرة اللغة الفرنس
فاللغة الفرنسية في الجزائر هي لغة رسمية بطريقة غير رسمية، لدى العوام فضال عن النخب المثقفة، 
فاإلنتاج الرمزي ينتج في أغلبه باللغة الفرنسية ثم يترجم إلى اللغة العربية وليس العكس، بمعنى أن اللسان 

كاديمي... مما شكل عقدة لغوية لدى و األي هو األصل، سواء في الخطاب السياسي أو اإلعالمي أالفرنس
بعض المثقفين الجزائريين في اتصالهم االنتلجنسي مع الجماهير، خاصة الشباب منهم الذين ال يتقنون 

باللغة الفرنسية هو بالضرورة اللغة الفرنسية، فهناك انطباع سائد في المجتمع الجزائري أن كل من يتحدث 
بالضرورة مثقف ومتعلم والعكس صحيح، كما أن كثيرا من المتفرنسين يجدون صعوبات بالغة في 
التواصل باللغة العربية )وزيرة التربية الوطنية مثال(، مما شكل فجوة بين األجيال )جيل من كبار السن 

عمل اللغة العربية وال يتحكم بالضرورة في يتقن الفرنسية وال يتحكم في العربية مقابل جيل من الشباب يست
 هوة لغوية لها مستويان: اللغة الفرنسية(، مما خلق

هوة لغوية بين المثقفين في حد ذاتهم )بين االنتلجنسيا الناطقة باللغة الفرنسية وتلك الناطقة  -
 بالعربية، وحتى الناطقة باألمازيغية خاصة بعد ترسيمها ودسترتها(.

، األكاديمية، الدينية اإلعالميةهوة لغوية بين النخب المثقفة باختالف مجاالت نشاطها)السياسية،  -
 والجماهير العامة من جهة أخرى. ...( من جهة،

دون أن ننسى بداية تحول االنتلجنسيا الجزائرية نحو استعمال اللغة اإلنجليزية التي فرضت نفسها على 
العصر والعولمة والعلم والتكنولوجيا والسفر والسياحة ... بل ولغة البراغماتية، النخب المثقفة باعتبارها لغة 
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باختصار ألنها لغة اللغات، ولكن مازال استعمالها في الجزائر ضعيفا ومحتشما بسبب غياب اإلرادة 
 السياسية في توطينها.

بها االنتلجنسي تتميز هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن اللغة التي تستخدمها النخب المثقفة في خطا
غالبا بالتعقيد والغموض بحيث يصعب فهمها من قبل العامة، أو الفئات اإلجتماعية غير المتخصصة، 
ومعلوم من الناحية األكاديمية أن كل تخصص له لغته الخاصة به التي تتضمن جملة من المصطلحات 

ترجمة يدرسون مادة تسمى "لغة والمفاهيم التي ال يفهمها إال أهل اإلختصاص، فطلبة اللغات وال
التخصص"، لما لهذه اللغة من خصوصية تميزها عن غيرها من اللغات األخرى، مما يزيد من تعميق 

 االنتلجنسي. الفجوة اللغوية بين النخب المثقفة والعوام في عملية اإلتصال

السياسية أو الحوكمة  فالعامي عندما يسمع المثقف أو المفكر في شؤون السياسة يستعمل عبارة الشرعية
السياسية مثال ال يفهم معناها، كما أنه يصعب عليه معرفة المقصود ب "الغاز الصخري" عندما يسمع 

 متخصصا يتحدث عنه.

كما يعاب على بعض المثقفين والمفكرين استخدامهم للغة متقعرة في خطاباتهم، بل ويتعمدون أحيانا 
ات غامضة للتمظهر في صورة المثقف الماهر المتمكن التعقيد اللغوي باستعمال مفردات ومصطلح

والمتميز، خاصة أثناء تواصلهم عبر وسائل اإلعالم، فالتكلف اللغوي يزيد من غموض الخطاب النخبوي 
 وبالتالي النفور منه، ألنه يجعله غير واضح حتى للمتخصصين أحيانا فكيف لغير المتخصصين والعوام.

أ:ونهايةأسلطةأاالنتلجنساأتكنولوجياتأاإلعالمأواإلتصال

إذا كانت السلطة السياسية الحاكمة في األنظمة الديمقراطية تستمد قوتها ونفوذها من الشرعية السياسية 
ذا كانت النخب المالية واإلقتصادية ترتكز في ممارسة نفوذها على قوة  المتمثلة في األغلبية الناخبة، وا 

درجة األولى في ممارسة سلطتها على تميزها المعرفي وتفوقها رأس المال، فإن النخب المثقفة تعتمد بال
العلمي والثقافي، ولعلنا ال نغالي إذا قلنا أن جميع السلطات والنخب األخرى سواء كانت سياسية أو 

لخ تجد نفسها في حاجة ماسة إلى النخب الفكرية والمعرفية لتنويرها وتبصيرها إ ...عسكرية أو اجتماعية
 تزويدها بالحكمة والعلم ورأس المال المعرفي.من خالل 

غير أن الطفرة التكنولوجية المتسارعة التي شهدتها وتشهدها تكنولوجيات المعلومات واإلتصال أدت      
إلى خلخلة جملة من المفاهيم التي تغير مدلولها، وانتقل من معناه التقليدي إلى معان جديدة فرضتها 
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مارسات المرتبطة بها، ولعل مفهوم النخبة هو أحد المفاهيم التي فرضت على التطورات التكنولوجية والم
الباحثين والمتخصصين المهتمين بدراسته إعادة النظر فيه تماشيا مع التطورات والتغيرات التي يعرفها 
مفهوم النخبة من حيث التنظير وكذا من حيث الممارسة نتيجة عدة عوامل لعل التكنولوجيا تأتي في 

 تها.مقدم

ديمقراطية بطبيعتها إلى دمقرطة جماهيرية و  لقد أدت تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال التي هي أدوات
المعرفة، وساهمت بشكل غير مسبوق في نشر مختلف العلوم والمعارف والمعلومات تعميم المعلومات و 

المعلومات ونشرها  على الخط، مما كرس نسبيا مفهوم الحق في المعرفة دون حواجز، وحرية الوصول إلى
بما في ذلك المعلومات العلمية والتثقيفية، وأصبح بإمكان أي شخص الحصول على المعلومات التي 

إلى تقلص الفجوة الرمزية والمعرفية بين النخب والعوام،  أدىيريدها بشكل سهل وسريع وبتكلفة زهيدة، مما 
العلمي والفكري الذي كان يميز النخب المثقفة  وبالتالي انحصار سلطة االنتلجنسيا، نتيجة انهيار تفوقها

عن الجماهير العامة، ففي مجال الفتوى مثال سقطت السلطة الرمزية التقليدية لإلمام أو الشيخ أو المفتي، 
حيث صار بإمكان المستفتي أن يجد معلومات مفصلة عن موضوع فتواه على االنترنيت، وفي المجال 

حيث يشخص المريض حالته الصحية أحيانا ، (self-medication)ذاتي الطبي ظهر ما يسمى بالعالج ال
من خالل تصفحه للمواقع اإللكترونية المتخصصة في المجال الطبي، وحتى شراء األدوية دون استشارة 

 الطبيب رغم ما يحمله ذلك من مخاطر...

ثقفة التقليدية، فعندما لقد أمضت االنترنيت وشبكات التواصل اإلجتماعي على شهادة الوفاة للنخب الم
"اآلن يتساوى الشجاع والجبان"، وعند انتهاء "مارك  :انتهى "صمويل كولت" من صناعة أول مسدس قال

"اآلن يتساوى العالم والجاهل"، إنها إذن بداية النهاية بلسان الحال:  زيكنبرغ" من تصميم الفايسبوك قال
فاسحة المجال  يات الجديدة للمعلومات واإلتصال،نولوجلسلطة االنتلجنسيا الكالسيكية التي حطمتها التك

 أمام نخب جديدة للبروز في العالم اإلفتراضي.

 :لكترونيةأأوأالنخبأالجديدةاالنتلجنسياأاإلأ

يشكل الفضاء االفتراضي البديل األمثل للنخب المثقفة المجهولة أو تلك المغضوب عليها من قبل السلطة 
الحاكمة، كما يعتبر البيئة الخصبة ألرباب األفكار الخالقة الذين لم تتح لهم الفرصة للبروز في 

حيث تعتبر  -ية منهاخاصة الحكوم –الفضاءات االجتماعية الكالسيكية وفي وسائل اإلعالم التقليدية 
االنترنيت وفي مقدمتها شبكات التواصل اإلجتماعي األداة المثالية التي تتواصل من خاللها النخب الرمزية 
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الجديدة مع الجماهير، وتنشر عبرها أفكارها واقتراحاتها بكل حرية مما يؤدي إلى ثراء الخطاب النخبوي، 
الكالسيكي، كما يعتبر الفضاء االلكتروني  اإلعالميمشهد ويضع حدا الحتكار النخب الفكرية التقليدية لل

االنتلجنسي وفرصة ذهبية للنخب الفكرية والثقافية الشابة التي بدأت  مساحة حرة وديمقراطية لإلتصال
تشق طريقها في حقل اإلنتاج الرمزي والمعرفي وممارسة اإلتصال القيادي عبر الوسائط اإللكترونية 

 في الشأن العام خدمة للمصلحة العامة.المختلفة، والمشاركة 

 :وسائلأاإلعالمأوالنخبةأالمزيفة

صبحت تعرفها وسائل اإلعالم خاصة في اآلونة األخيرة وهي احتكار بعض الوجوه للفضاء أهناك ظاهرة 
اإلعالمي بمختلف أنواعه المكتوب والمسموع والسمعي البصري، حيث احتلوا شاشات القنوات الفضائية، 

أنك تجد أحدهم يحلل ويشرح موضوعا ما في إحدى القنوات، وما أن تغير القناة حتى تتفاجأ  إلى درجة
بوجوده فيها أيضا، وأحيانا بشكل متزامن أي في نفس اللحظة إذا كان أحد البرامج مسجال أو معادا، 

أصبحت بعض هذه الوجوه نص ب نفسه ضمن النخبة الفكرية أو قدمته وسائل اإلعالم بهذه الصفة، بل 
إسم "الخبير"، ومعروف في اللغة أن كلمة "خبير" تعني العليم  تطلق على كل من يجلس في بالطوهاتها

ذا استمعت إلى خطاب هذه النخب المزيفة والمزورة وهي تحلل أو تشرح حدثا من  بدقائق األمور، وا 
، فهي غير ملمة األحداث أو فكرة من األفكار، تكتشف ضحالة تفكيرها وضعف مستواها مبنى ومعنى

أن تكون عليمة بدقائقه، فكيف تسمح هذه النخب  بالخطوط العريضة للموضوع الذي تحلله، فضال على
 "الكرتونية" لنفسها أن تتسمى ب" الخبير"؟ وكيف تجيز وسائل اإلعالم لنفسها أن تصفها بهذه الصفة؟

ية هو فعال كذلك، وفي المقابل ليس ليس كل من تقدمه وسائل اإلعالم على أنه خبير أو من النخبة الفكر 
 كل مثقف لم يظهر في وسائل اإلعالم ال يملك صفة النخبوية.

بامتياز، استغل  إعالميةإن هذا النوع من النخب المزورة التي وجدت نفسها نخبة بالصدفة هو صناعة 
مادية والمعنوية، للبروز وكسب الشهرة وتحقيق بعض المكاسب والمنافع واالمتيازات ال اإلعالميالفضاء 

يحدث كل ذلك على حساب النخب المثقفة الحقيقية التي انعزلت وآثرت الصمت بعيدا عن الصخب 
اإلعالمي، أو تم إبعادها وتهميشها بسبب خطابها المزعج الذي ال يتماشى مع السياسة اإلعالمية للوسيلة 

 اإلعالمية.

المفتوح الذي ينشر فيه من يشاء ما يشاء ضمن الفضاء العمومي، لم يعد  االفتراضيوبالنسبة للعالم 
الكالم والنقاش حول القضايا العامة حكرا على النخب المثقفة، بل اتسع مجاله ليشمل حتى أولئك الذين 
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لهم مستوى ثقافي وتعليمي محدود، وفي هذا الصدد يقول المفكر والفيلسوف اإليطالي "امبرتو ايكو" قولته 
فايسبوك تمنح حق الكالم لفيالق من الحمقى، ممن كانوا يتكلمون في  و الشهيرة: "إن أدوات مثل تويتر

البارات فقط بعد تناول كأس من النبيذ، دون أن يتسببوا بأي ضرر للمجتمع، وكان يتم إسكاتهم فورا، أما 
 .1هاء"اآلن فلهم الحق في الكالم مثلهم مثل من يحمل جائزة نوبل، إنه غزو البل

أ:االنتلجنسيأتصالنماطأاإلأأ

أإتصالأالمثقفأبخالقه:أأ-2

ما قيمة الثقافة والفكر والمعرفة إذا كانت سببا في أن يقطع المثقف اتصاله بخالقه؟ لألسف هذا هو حال 
بعض المثقفين العرب الذين يزعمون بأنهم من دعاة الحداثة والمعاصرة، وأن سبب تخلف الشعوب مرده 

البالية المستمدة من الفلسفة الالهوتية، وأن الدين هو أفيون الشعوب بما في ذلك الدين إلى األفكار 
اإلسالمي، وأنه إذا أرادت الشعوب الغارقة في التخلف والرجعية أن تتطور عليها أن تقطع صلتها باألديان 

ة والمعرقلة والكابحة وبالديان، فالدين حسب زعمهم معاد للحداثة وقاتل لإلبداع، وهو أحد األسباب المثبط
لألمم والشعوب في سعيها نحو التحديث والتطور، فهم ينظرون إلى الدين وتعاليمه نظرة ازدراء وسخرية، 
وقد أثبتت بعض الدراسات التي تناولت العالقة بين المستوى التعليمي والدين أنه كلما ارتفع المستوى 

ولكن يبقى هذا حال بعض المثقفين الذين  صحيح،التعليمي ازداد اإلنسان تحررا من األديان والعكس 
يمتلكون ثقافة سطحية ومعرفة هزيلة جعلتهم من دعاة اإللحاد والالدينية وقطع أي اتصال بالسماء، أو 

وأحد  ألمانيعلى األقل من دعاة العلمانية، وفي هذا الصدد يقول "فيرنر هايزنبيرغ" وهو رياضي وفيزيائي 
: "الجرعة األولى من العلم قد تقودك إلى اإللحاد، ولكن في قاع 7117الحائزين على جائزة نوبل سنة 
 ذلك الكأس ستجد اهلل ينتظرك".

إن أرقى أنواع االتصال على اإلطالق هو أن يتصل اإلنسان بخالقه، وأرقى المعارف على اإلطالق 
خب الفكرية أكثر معرفة هلل وبالتالي أكثر اتصاال به وليس معرفة اهلل تعالى، فالمفترض إذن أن تكون الن

 العكس.

 

                                                           
، شركة الزيت 7، العدد 87حمد بن ناصر الموسى، أهو "غزو الحمقى" كما يقول أمبرتو إيكو؟، مجلة القافلة، المجلد  1

 .75، ص7478العربية السعودية )أرامكو(، الظهران، أفريل 
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أالمثقفأبذاته:أإتصالأ-1

الذاتي بأنه محاورة اإلنسان لنفسه ومخاطبتها بهدف معرفتها ومحاسبتها  يعرف علماء اإلتصال
اصله ومساءلتها، وهو ما يعرف في علم النفس بمنهج اإلستبطان "اعرف نفسك بنفسك"، والمثقف قبل تو 

مع اآلخرين يحتاج إلى اإلختالء بنفسه من أجل محاورتها ومساءلتها بعيدا عن المؤثرات الخارجية وأفكار 
اآلخرين حتى يتمكن من التفكير بشكل سليم بناء على قناعاته الشخصية، وفي هذا الصدد وردت اآلية 

، وال يتحقق هذا النوع من اإلتصال 1ا"الكريمة "قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا هلل مثنى وفرادى ثم تتفكرو 
إال إذا انعزل المثقف عن اآلخرين وتأثيراتهم وأفكارهم، فإذا أراد المثقف أن يتصل بذاته عليه أوال أن يقطع 

 اتصاله باآلخرين مؤقتا من فترة ألخرى.

أ:إتصالأالمثقفأبأصحابأالقرارأ-3

اتصال االنتلجنسيا بصناع القرار مكثفا ضمن الفضاء أن يكون فعاال إال إذا كان  ال يمكن للحراك النخبوي
العمومي، وأن يسخر فكره للعقل الجمعي أو كما سماه "هابرماس" بالعقل العمومي، من أجل تقديم النصح 

بداء الرأي إزاء القضايا المتعلقة بالشأن العام، وهذا النوع من اإلتصال الذي تمارسه النخب  والمشورة وا 
هدف الصالح العام يدخل ضمن ما يسميه الباحثون ب "اإلتصال العمومي"، وينبغي أن المثقفة والذي يست

ال يكون هدف المثقف من اتصاله بأصحاب القرار على كل المستويات )السياسية، اإلدارية، المالية، 
األكاديمية ...( تحقيق مصالحه الشخصية، سواء كان ذلك على المستوى المحلي )رئيس البلدية، رئيس 

لدائرة، الوالي(، أو على المستوى الوطني)الوزراء، نواب البرلمان، رئيس الجمهورية(، أو على المستوى ا
)جامعة الدول العربية، اإلتحاد اإلفريقي، منظمة التعاون  اإلقليميةاإلقليمي مثل صناع القرار في الهيئات 

 المنظمات الدولية.اإلسالمي...(، أو حتى على المستوى الدولي مثل الهيئات األممية و 

أاإلتصالأالبينيأداخلأالنخبأالمثقفة:أ-3

تستمد أي جماعة قوتها من تماسك أعضائها وتواصلهم المستمر مع بعض، ولعل أهم األسباب التي أدت 
إلى ضعف النخب المثقفة وهامشيتها وعدم أداء دورها الطالئعي كما يجب في صناعة التغيير نحو 

باعد أعضائها وانقطاعهم عن بعضهم البعض، فالكثير من المثقفين األفضل هو تفكك عناصرها وت
يجهلون بعضهم البعض فضال عن التواصل فيما بينهم، ألنهم معزولون عن بعضهم، وال يوجد اتصال 

                                                           
 .48الكريم، سورة سبأ، اآلية  القرآن1
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ن وجد فهو ضعيف، غير أن تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال قد أتاحت اليوم فرصا ثمينة أمام  بينهم، وا 
واآلراء ووجهات النظر حول مختلف  األفكارها ديمومة اإلتصال من أجل تبادل النخب المثقفة تضمن ل

القضايا واألحداث سواء تعلق األمر بالنخب المحلية أو الوطنية أو االقليمية أو حتى الدولية، حيث فتحت 
العالم،  هذه التكنولوجيات الجديدة آفاقا واسعة للتبادل الثقافي والحضاري بين النخب المثقفة على مستوى

أو ما يعرف بالتثاقف ضمن ما يسمى حوار الثقافات والحضارات، ومن شأن هذا اإلنفتاح على الثقافات 
العالمية أن يوسع ويثري الحراك الثقافي لألنتلجنسيا، ويحقق اإلبداع الفكري والرمزي، وأن يساهم في إنتاج 

 المعرفة الخالقة.

أ:االنتلجنسياأبالعامةأإتصالأ-4

يجب على االنتلجنسيا أن تكون أكثر اهتماما من غيرها بالقضايا واألحداث المتصلة بالشأن العام، وأن 
لمامتكون على دراية  بحياة العامة وأوضاعها وتطلعاتها ومشاكلها وآالمها وآمالها، وفي هذا اإلطار  وا 

 يستهدف اتصال االنتلجنسيا بالعامة هدفين أساسيين:

أالرمزهو اإلتصال بالعامة من أجل  ولالهدفأالأ - من خالل معاينة وضع الجماهير  صناعة
ومعرفة واقعها على حقيقته، بعيدا عن اإلغراق في التنظير والفكر المجرد والطوباوي أحيانا، 
فالمثقف أو المفكر ال يعيش في جزيرة معرزولة عن محيطها، فهو يحيا وسط مجتمع، يهتم 

اعه وتغييرها نحو األفضل، بدءا من الحي الذي يقطن فيه، إلى بشؤونه، ويسعى إلصالح أوض
المدينة التي تحتضنه، إلى الوطن الذي يعيش فيه، إلى األمة التي يشعر بانتمائه إليها، إلى العالم 

 بأسره الذي يعنى بقضاياه الكونية مثل اإلحتباس الحراري وقضايا البيئة.
، فبعد التمكن من معاينة وضع العوام نشرأالرمز هو اإلتصال بالعامة من أجل الهدفأالثاني -

ودراسته بطريقة علمية وموضوعية ومعرفة مكامن الخلل ومواطن القصور واالعوجاج، يقدم أفكاره 
الخالقة على شكل اقتراحات ومشورات لتنوير الرأي العام وتقويم اإلعوجاج وتصحيح اإلختالالت، 

 حياة العامة وتخفف من معاناتها اليومية.واقتراح الحلول التي من شأنها أن تحس ن 
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أاالنتلجنسي أشكاال متعددة نذكر منها: يأخذ اإلتصالأاالنتلجنسي:أأشكالأاإلتصال

 :الصمت -7
يعتبر الصمت شكال من أشكال اإلتصال الذي تستخدمه النخب المثقفة، وهو ما يسمى باإلتصال 

ذاتية أو لظروف موضوعية، كما يمكن أن  الصامت، ويمكن لصمت المثقف أن يكون مؤقتا ألسباب
يكون صمتا مزمنا يلزمه المثقف والمفكر طوال حياته ليس لعجز عن التعبير والتواصل، أو لعدم وضوح 

نما هو سلوك المثقف نابعة إما من سخطه على  اتصالي يعبر عن حالة نفسية يشعر به الرؤية لديه، وا 
د أن يسمعها، أو بسبب الخوف إما من المجتمع أن ينبذه بسبب المجتمع الذي ال يسمع ألفكاره أو ال يري

جرأته الفكرية والرمزية، أو خوفه من أن يطاله عقاب السلطة بسبب مواقفه وآرائه المزعجة لها، وقد يؤثر 
المثقف الصمت ويفضل العزلة بسبب تميز رأيه عن بقية اآلراء وخروجه عن المألوف وتمرده على عادات 

 ليده أو يأسه من صناعة التغيير.المجتمع وتقا
اإلستالب التي تسلب المرء إرادته وحريته أو هويته وثقافته، يجد المثقف نفسه أمام  فحيال وضعية     

خيارين: إما أن يسعى بفكره ومواقفه إلى تغيير واقع الحال كما يفعل عادة الدعاة والمنخرطون في مشاريع 
ما أن يختار  العزلة لكي يمارس هامشيته وغربته إزاء ما يحدث، معتبرا أن ال مجال اإلصالح والتغيير، وا 

 1في هذا العالم لترجمة مثله وتحقيق تطلعاته

أاإلتصالأالمباشرأوجهاألوجه:أأ-1
من خالل اللقاءات المباشرة عبر المحاضرات والندوات والملتقيات األكاديمية وغير األكاديمية في مختلف 

 خاصة.الفضاءات العامة وحتى ال

أاإلتصالأعبرأوسائلأاإلعالمأالمختلفة:أ-3
من خالل كتابة المقاالت في الصحافة المكتوبة والمجالت المتخصصة، وكذا عبر البرامج اإلذاعية 

 والتلفزيونية التي تتناول بالتحليل والنقاش القضايا العامة المختلفة محليا، وطنيا، إقليميا ودوليا.

 

 

أ
                                                           

 .51علي حرب، مرجع سابق، ص  1
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 : عبرأاالنترنيت -4
اإلعالم البديل فضاء خصبا وفعاال يتواصل من خالله المثقف مع غيره من مختلف األوساط  يعتبر

عبر البريد اإللكتروني، أو من خالل إنشاء موقع إلكتروني  اإلجتماعية والثقافية واألكاديمية...، سواء
 يرها.وانستغرام ... وغ وتويتر شخصي تفاعلي، أو عبر شبكات التواصل اإلجتماعي مثل فايسبوك

 :تأليفأالكتب -7
يعتبر تأليف الكتب وسيلة هامة للتواصل بين المثقفين والجماهير العامة، وكذا فيما بين المثقفين من 
خالل نقد بعضهم البعض والرد على األفكار التي ال يتفقون معها، مما يساهم في إثراء المكتبة،كما يعد 

ن الشعوب والحضارات من خالل عملية الترجمة، وهو فضال التأليف أحد الوسائل الهامة للتبادل الثقافي بي
على ذلك أداة للتواصل بين األجيال وحفظ الموروث الثقافي، غير أنه يعاب على بعض المثقفين عدم 
اهتمامهم بالكتابة بسبب غياب ثقافة التأليف لديهم رغم امتالكهم لرصيد ثقافي هام، ورغم حيازتهم ألفكار 

يعاب على بعضهم اآلخر تأليفهم لكتب ذات طابع تجاري تسويقي محض، أو قد  إبداعية خالقة، كما
 يكون الهدف منها الحصول على ترقية أكاديمية.

أ:خاتمة

االنتلجنسي  مجرد محاولة أولية لإلقتراب من مفهوم اإلتصال الجولة البحثية المختصرة كانت هذه    
ذ نقر بالقصور ووسائله ورسائله في عصر الرقمنة، باعتباره أحد  أنواع اإلتصال القيادي أو النخبوي، وا 

االنتلجنسي والبحث فيه أكبر  والسطحية التي تعتري هذه الورقة البحثية إلدراكنا بأن تشريح واقع اإلتصال
بشكل أوسع في مؤلف ل يحدونا للتفصيل في هذا الموضوعمن أن يجمع في صفحات معدودات، فإن األم

دعوة للباحثين المهتمين لإلستفاضة والتعمق أكثر في هذا الموضوع الهام خاص، وهي في نفس الوقت 
 المتعدد المقاربات والتخصصات والرهانات.

أبيبليوغرافيا:

 الكتب:: أوال

أالقرآنأالكريم-2

بوتومور،أتر:أمحمدأالجوهريأوآخرين،أالصفوةأوالمجتمع،أدراسةأفيأعلمأاالجتماعأالسياسي،أدارأالمعرفةأأ-1
أ.2811،أاإلسكندريةالجامعية،أ



 21: العدد                                                                  .االجتماعية و اإلنسانية للبحوث" تنوير" مجلة

 

 
72 

أ.أ1002،أ2ثروتأمكي،أالنخبةأالسياسيةأوالتغييرأاإلجتماعي،أعالمأالكتب،أالقاهرة،أطأ-3

أ.3،أط1004عليأحرب،أأوهامأالنخبةأأوأنقدأالمثقف،أالمركزأالثقافيأالعربي،أبيروت،أأ-4

أأ-2 أدراسات أمركز أواإلخفاقات، أالتحوالت أفي أدراسة أالسعودية، أالنخب أصنيتان، أبن أالعربية،أمحمد الوحدة
أ.1،أط1002بيروت،أ

أثالثا:أالمعاجمأوالقواميس

أ.7،أط2882عليأبنأهاديةأوآخرون،أالقاموسأالجديدأللطالب،أالمؤسسةأالوطنيةأللكتاب،أالجزائر،أأ-

أرابعا:أالرسائلأالجامعية

أدراسةأحالةأتونسأ)أ- أالديمقراطي، أالتحول أالحاكمةأومسار أالنخبة مذكرةأأ(،1020أ-2817أسامةأمعقافي،
 .1022ماجستيرأفيأالعلومأالسياسيةأوالعالقاتأالدولية،أجامعةأالجزائر،أ

أخامسا:أالدوريات:
أي-أأأأ أكما أالمجلدأولأأمبرتوأإيكو؟قحمدأبنأناصرأالموسى،أأهوأ"غزوأالحمقى" أالقافلة، أالعددأ82،أمجلة ،أ1،

أ.1028أشركةأالزيتأالعربيةأالسعوديةأ)أرامكو(،أالظهران،أأفريل
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 .التثقيف الصحي في الوسط المدرسي وآليات تحقيقه

 -دراسة ميدانية في بعض المؤسسات التعليمية بمدينة عنابة -

 .صليحة جفال/د                                                                            

 غندور هاجر.الباحثة/                                                                             

 .ــــ الجزائر عنابةــــ  جامعة باجي مختار                                                                   
 

 الملخص:

في ظل اللحظة التربوية الراهنة التي تتسم بالتسارع على مستوى التغيرات في مجاالت التربية والتعليم 
والصحة، أضحى الطلب اإلجتماعي على خدمات المؤسسات التعليمية متزايدا وفرض عليها بصورة ملحة 

تنمية السوسيو ضرورة جعل خدماتها تستجيب لمقتضيات الجودة الشاملة ومواكبة أولويات ورشات ال
صحية وللمستجدات التربوية. حيث غدا إلزاما وأكثر من أي وقت مضى ضرورة التعمق والبحث في واقع 

ومدى قدرة مخرجاته على تكوين تالميذ مثقفين صحيا من خالل  التعليم وباألخص في الطور االبتدائي
لتعليم بالتربية الصحية للتالميذ، على مقاربة النسق التعليمي بالنسق التنموي المجتمعي عبر تحليل عالقة ا

وعلى هذا األساس فقد سعت دراستنا إلى معرفة  .إعتبار وجود عالقة عضوية بين التعليم والتنمية الصحية
 .طبيعة الدور الفعلي للمؤسسات التعليمية في مجال التثقيف الصحي للتالميذ

 المؤسسة التعليمية. يف الصحي المدرسي،الوسط المدرسي، التثق التثقيف الصحي،الكلمات المفتاحية: 

Summary: 

At the current educational moment, characterized by rapid changes in the fields of education 

and health, the social demand for educational institutions' services has become increasing, and 

the need to make their services responsive to the requirements of universal quality and to keep 

pace with the priorities of the Socio development workshops and the developments in 

education has been urgently imposed. More than ever before, the need to deepen and research 

the reality of education, especially in the primary phase, and the extent to which its output is 

capable of creating healthy educated students by approaching the educational format in the 

community development system by analyzing the relationship of education with the healthy 

education of pupils, on the grounds that there is an organic relationship between education 

and health development. On this basis, our study sought to know the nature of the actual role 

of educational institutions in the area of health education for pupils. 

Keywords: health education, school environment, school health education, educational 

institution. 
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 مشكلة الدراسة:

 المسألة الصحية أضحت من اإلهتمامات ذات األولوية في مجال التنمية لدى مختلف المجتمعات     
حد سواء، وذلك بوصفها عامال أساسيا مساهما في التنمية المتقدمة والسائرة في طريق النمو على 

مهما تعددت األساليب لتحقيقها، لهذا كانت المؤشرات ا المستدامة، وفي الوقت نفسه مطلبا ضروريا له
نما في الحقيقة هي محصلة كل  الصحية ألي مجتمع ليست نتيجة لكم ونوع الخدمات الصحية فحسب وا 

إتساع مفهوم الصحة الذي وسَّع بدوره مفهوم وأبعاد التنمية الصحية، حيث األنساق االجتماعية، نتيجة 
إنتقل من البعد الخاص بالمستوى الصحي إلى مجموع األبعاد اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية والثقافية، 

صل ويتعين التذكير على صعيد مت وال سيما األبعاد التعليمية، التي تؤثر بشكل كبير في حياة األفراد.
أن الحالة الصحية للسكان في الجزائر على الرغم من تحسنها بسبب  وعلى المستوى المحلي تحديدا

المتزايد لألمراض  إنخفاض معدل الوفيات وتحسن في ظروف المعيشة، فإن ذلك ال يغطي على الإلرتفاع
المختلفة في المجتمع الجزائري على غرار داء السكري الضغط الدموي وغيرها من األمراض.....، 
والمتسبب فيها بدرجة كبيرة تبني الفرد لنمط غير صحي في الحياة الذي يجعله أكثر عرضة لخطر 

 تنمية السلوك الصحي لألفراد اإلصابة بمثل هذه األمراض والتي يمكن تفاديها أو التحكم فيها من خالل
الذي أصبحت مسألة اإلهتمام به في تزايد مستمر نظرا لوجود عالقة كامنة بين السلوك و الصحة، 
مكانية التأثير فيها على المستوى الفردي من  والناتجة عن التحوالت الكبيرة في فهم الصحة وترقيتها وا 

وضمن هذا التصور تتبين مكانة مؤسسات  ال.خالل تفعيل جميع األنساق اإلجتماعية في هذا المج
التعليم في هذا المجال بإعتبارها مفتاح الحراك اإلجتماعي الذي يساهم في التنمية الصحية المستدامة، 
ومنه الحفاظ وترقية صحة أفراد المجتمع، وهذا من منطلق أنها تمثل من منظور المقاربة السوسيولوجية 

ة القدرات العقلية والنفسية واإلجتماعية والجسمية لألفراد، فضال عن تقديم نسقا مفتوحا ُيعنى أساسا بتنمي
رعاية صحية لهم عبر مدخل الصحة المدرسية، التي تحقق آلياتها ضمن منظور إستراتيجي أعمق 
وتكوين موارد بشرية على درجة من الوعي الصحي، ذلك أن الطريقة التي تترجم بها الممارسات التربوية 

ة إلى سلوك معين، هو في المدى البعيد أكثر من مجرد إيصال المعرفة الصحية وتراكمها عند والتعليمي
، بل تتعداها إلى ترجمة الحقائق -خاصة في األطوار اإلبتدائية  -التالميذ في مؤسساتهم التعليمية 

وية الحديثة الصحية المعروفة إلى أنماط سلوكية صحية سليمة لدى التالميذ، بإستعمال األساليب الترب
على إعتبار أن كثير من المشكالت الصحية إنما هي نتيجة لسلوك خاطئ يتحرك في ضوء ثقافة صحية 

و توجهات غير سليمة، وهو ما يتطلب في الواقع توجيه التخطيط والتنفيذ في  تشمل معارف معلومات
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والريب أن للتثقيف  .مجال التربية و التعليم لخدمة التنمية الصحية عبر التثقيف الصحي المدرسي
دورا جوهريا يمارسه في خلق الجسر الضروري بين  -كنسق فرعي من التعليم  -الصحي المدرسي هنا

التنمية الصحية المستدامة والنظام التعليمي، من خالل تنمية إتجاهات التالميذ نحو الصحة، ومساعدتهم 
عقلي، الجسمي، النفسي(، من خالل رفع على إدراك مفهوم الصحة الحديث، بكل أبعاده )اإلجتماعي، ال

الوعي الصحي لديهم قصد الحفاظ على صحتهم والتحكم في المشكالت الصحية التي تواجههم والتعامل 
 معها بإيجابية، والوصول إلى حالة صحية أفضل. 

في  ومن منطلق هذه الحقيقة، وبالنظر إلى كون المؤسسة التعليمية هي محطة أساسية لكل أفراد المجتمع
تعتبر  -وهي فترة تمدرس التالميذ -ظل وجود ديمقراطية حقيقية للتعليم فضال عن أن مرحلة الطفولة 

المنطقة الجيولوجية األعمق في النسيج المكون للوجود اإلنساني، وفي هذا التكوين تكمن ذخائر 
لطفولة بطريقة يصعب على إعتبار أن بناء الفرد وتشكل شخصيته يبدأ في مرحلة ا المجتمعات اإلنسانية،
إحداث أي تغيير أو تبديل مهما كان نوعه، كون السمات والخصائص الثقافية  معها في المستقبل

التي يكتسبها تمثل الشخصية المرجعية لوجوده ولحياته في  والروحية واألخالقية والسيكولوجية والعقلية
كتسابه للعادات العقلية والسلوكية يتحدد  مختلف مراحل حياته القادمة. فإدراك الطفل لبيئته اإلجتماعية وا 

بصورة أساسية في مرحلة الطفولة، السيما في الفترة المبكرة منها ولذلك فإن أي محاولة تنموية صحية 
مستدامة مؤسَّسة على ُبعد وقائي عبر آلية التثقيف الصحي ال تنطلق من هذا العمق اإلستراتيجي في 

في ظل اللحظة  اإلخفاق والفشل. كما ال يفارق الوعي بالحقائق السابقةالتكوين اإلنساني محكوم عليها ب
التربوية الراهنة التي تتسم بتسارع على مستوى التغيرات في مجاالت التربية والتعليم والصحة، وأضحى 
الطلب اإلجتماعي على خدمات المؤسسات التعليمية متزايدا وفرض عليها بصورة ملحة ضرورة جعل 

صحية  -ومواكبة أولويات ورشات التنمية السوسيو يب لمقتضيات الجودة الشاملةخدماتها تستج
وأكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة التعمق والبحث في واقع  وللمستجدات التربوية حيث غدا إلزاما

ومدى قدرة مخرجاته على تكوين أفراد/تالميذ مثقفين صحيا، من  -وباألخص في الطور االبتدائي -التعليم
مقاربة النسق التعليمي بالنسق التنموي المجتمعي، عبر تحليل عالقة التعليم بالتثقيف الصحي  خالل

للتالميذ، على إعتبار وجود عالقة عضوية بين التعليم والتنمية الصحية، من منطلق أن مؤسسات التعليم 
حو الصحة. وغني عن أنساق مفتوحة تعنى بتنمية اإلمكانات الذاتية لألفراد السيما تنمية إتجاهاتهم ن

البيان إذا أن كل المؤشرات تدل على أن مساهمة المؤسسة التعليمية كنسق مفتوح ودورها المحوري كفاعل 
إجتماعي في التثقيف الصحي للتالميذ والمجتمع المدرسي رهان إستراتيجي بإمتياز في ترقية صحة أفراد 
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راز دور المؤسسة التعليمية في التثقيف وعلى هذا األساس فقد سعت الدراسة إلى إب المجتمع ككل.
  يح األساليب المعتمدة عليها.الصحي لتالميذها، وكذا توض

 تساؤالت الدراسة:

 ما طبيعة الدور الفعلي الذي تقوم به المؤسسة التعليمية في مجال التثقيف الصحي؟. 
  ماهي الصعوبات/ المعوقات الوظيفية التي تواجه هذه المؤسسة في مجال التثقيف الصحي

 .للتالميذ؟
إلى إبراز دور المؤسسات التعليمية في التثقيف الصحي  وقد إقتصر هدف دراستنا الحالية أهداف الدراسة:

 عملية التثقيفية.لتالميذ المتمدرسين، واإلشارة أيضا إلى العراقيل التي تعيق من تحقيق هذه ال

  اإلطار النظري:

 تحديد المفاهيم:-أوال

عملية ترجمة الحقائق الصحية المقدمة للتالميذ وتحويلها إلى أنماط سلوكية  هو أ*التثقيف الصحي:   
على مستوى الفرد والمجتمع، وذلك بإستخدام األساليب التربوية الحديثة بهدف رفع مستوى الوعي الصحي 

 (.122م، ص 1002مد اهلل،)بدح أح.للتالميذ

: يقصد بالوسط المدرسي ذلك الفضاء الذي يعيش فيه المتعلمون حياتهم المدرسية ب*الوسط المدرسي   
 -األقسام –طعام، والفصولو يتضمن جميع األوقات واألماكن المدرسية كأوقات الدرس واإلستراحة واإل

التربوية....الخ، قصد تربيتهم وتهذيبهم وتعليمهم  الخرجاتعب الرياضية، ومواقع الزيارات و والساحة والمال
وتأهيلهم باألنشطة الدينية والتربوية والتكوينية المبرمجة التي تراعي الجوانب المعرفية والوجدانية والحسية 

)متعلمون، مدرسون، الحركية من شخصياتهم مع ضمان المشاركة الفعلية والفعالة لكافة الفرقاء المعنيين
م، 1022)جميل حمداوي، (..ربوي، أولياء، شركاء المؤسسة...ة، أطر التوجيه واإلرشاد التإدارة تربوي

 (22ص

مجموعة من المفاهيم والمبادئ واألنظمة والخدمات التي تقدم وهو  ج* التثقيف الصحي المدرسي:  
التثقيف  ثليتم.كما زيز صحة المجتمع من خالل المدارسلتعزيز صحة التالميذ في السنوات الدراسية وتع

في التعليم المنظم والموجه للمدرسة نحو تحقيق المكونات التربوية الثالث: المعرفة،  الصحي المدرسي



 21: العدد                                                                  .االجتماعية و اإلنسانية للبحوث" تنوير" مجلة

 

 
77 

)زياد علي الجرجاوي، محمد هاشم "ة، للحفاظ على الصحة والنهوض بهاوالمهارات واإلتجاهات الضروري
 (.2120م، ص1022آغا،

ظيما إجتماعيا يتضمن مجموعة من الفاعلين على أنها تمثل تنتعرف  د* المؤسسة التعليمية:
اإلجتماعيين يستغلون مراكز  تحدد الدور المنوط بكل واحد منهم، وتعمل على تقديم خدمة تعليمية 
وتثقيفية، ترتكز على تنمية الجوانب العقلية والنفسية والجسمية واإلجتماعية للتالميذ، وبالتالي تدريبهم على 

لحياة اإلجتماعية في ظل المنظومة الثقافية والقيمية التي تؤطر المجتمع الذي تلبية حاجياتهم وتأهيلهم ل
  ينتمون إليه.

 أسس و مقومات التثقيف الصحي بالمؤسسة التعليمية: -ثانيا

إنطالقا من وصف المؤسسة التعليمية على أنها مصدر للتثقيف والترقية الصحية ُتمَّكن التالميذ من 
بإتخاذ قرارات صائبة في مجال الصحة وتخلق لديهم عادات صحية سليمة، إكتساب معارف تسمح لهم 

فإن عملية التثقيف الصحي ليست مجرد معلومات أو معارف تلقن، ولكنها عملية تكتسب مدلولها 
الصحيح وفاعليتها الحقيقية، عندما تتوفر لها جملة من  الجوانب الحيوية التي نحاول الوقوف على أهمها 

 فيما يلي:

ستعداداته النفسية  -2 أن تكون النشاطات التثقيفية مركزة أساسا على المتعلم، ومكيفة حسب قدرته وا 
والحركية، لكونه محور إهتمام عملية التثقيف الصحي في الوسط المدرسي، وبالتالي تتم فيها مراعاة 

م بالسلوك الصحي شروط التعليم وقوانينه كالنضج والممارسة والدافعية، مع ضرورة ربط دوافع المتعل
)عبد العالي .ودراسة حاجاته وتحريك حوافزهم وتحديد هذا السلوك الصحي السوي إلشباع هذه الحاجات

 (221م، ص1022دبلة،

وفق جدول أولويات األهم فالمهم، شريطة  أن يتم التطرق للمشكالت الصحية المحلية الموجودة فعال-1
لتامة لدى الملتقى، و حتى يتحقق التأثير وتحدث القناعة ا أن ترتبط المعلومة الصحية باألسلوب المناسب

)نجيب  إلى األسرة والمجتمع وتنتقل سلوك وممارسة على صعيد المدرسة إلى المعلومة تتحول هذه

من خالل إعطاء األولوية في إختيار النشاطات الصحية إلى تطوير السلوك  ،(221م،ص1021الكيالني،
يقاظ اإلهتمام وال تكون مجرد مادة إعالمية صرفة، حتى تؤدي المعرفة المقدمة في إطارها دورا قاعديا  وا 

كتساب المهارات.  في بناء سلوك المتعلم وا 
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يجب على المثقف الصحي )حامل الرسالة الصحية( دراسة ميول التالميذ في المراحل المختلفة  -2
 ع التي تؤثر في تفاعالت التالميذ وتكون دافعا في للتعليم، وكذلك الظروف البيئية للتعرف على أهم الدواف

 (221مرجع سابق، ص فضيلة صدراتي، .)عبد العالي دبلة،السلوك الصحي المرغوب فيه

 أن يكون المثقف الصحي قدوة فيما يقول أو يأتيه من تصرفات، ألن عين التلميذ ترصد كل شيء بدقة-1
 األقوال.واألعمال أشد رسوخا في ذهنه وسلوكه من 

عدم اإلكتفاء باألساليب التقليدية في التوعية، فليست اإلرشادات المكتوبة أو المسموعة هي الوسيلة -2
الوحيدة لذلك، وال شك أن إستخدام وسائل التوعية األخرى كاألفالم واألناشيد والفنون التشكيلية والتمثيليات 

والعقل معا، وتسهم في تجسيد وتشخيص  تؤدي دورا مؤثرا في هذا المجال، ألنها تخاطب الوجدان
 (23 -22)نجيب كيالني، مرجع سابق، ص ص.المشكالت المطروحة، واألسلوب األمثل لحلها

حتى يسهم  ) التليفزيون واإلذاعة والصحف(،التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات اإلعالمية -3
برامج الثقافة الصحية الموجهة أساسا لفئة  التربويون المتخصصون بأسلوبهم ودراساتهم في تطوير

 .(23)نجيب كيالني، مرجع سابق،األطفال

 :التثقيف الصحي المدرسي في تفعيل التنمية الصحية أهمية -ثالثا

أن األولى مهتمة  لقد إتفقت هيئة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بإعتبار
بالشؤون الصحية، والثانية مختصة في شؤون التربية على أن التثقيف الصحي في المؤسسات التعليمية 
يعتبر جزءا هاما من التربية العامة، كما يعد وسيلة حيوية تقدمها هذه المؤسسة لحل العديد من المشكالت 

)سحر جبر وأمراض الفم واألسنان ذية،وسوء التغ الصحية كاإلصابة باألمراض المعدية والمزمنة،

أن التثقيف الصحي المدرسي آلية  على الحديثة التربية كما أكدت أيضا،(22م،ص10221/1021فضة،
 وجب هنا ومن ككل. العامة للمجتمع الصحة تحقيق سبل أهم أهدافه، فضال عن كونه من التعليم لبلوغ

ذا وتنفيذا تخطيطا به اإلهتمام فرد )كما سبقت  الصحي ضروريا ومهما لكل التثقيفكان  ومتابعة. وا 
 أهمية وذا ضروريا بهذا يصبح التثقيف الصحي المدرسيو  .أكثر ضرورة و أهمية اإلشارة إليه( فلتالميذ

خاصة، فكل طفل بلغ السادسة من عمره يلتحق بهذه المؤسسة ويستمر فيها لمدة ست أو خمس سنوات، 
)عبد العالي كرة بتلقين الطفل قواعد التربية الصحية السليمة منذ الصغرويمكن إستغالل فترة الطفولة المب

يرجح كذلك إمكانية نقل الوعي الصحي من هذه المؤسسة  ، ما(202مرجع سابق،ص دبلة، فضيلة صدراتي،
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إلى األسرة والمجتمع بفعل العامل اإلرتدادي لعملية التثقيف الصحي من خالل تأثر األولياء بسلوك أبنائهم 
 لصحي، كما يمكن لهؤالء األولياء المساهمة في هذه العملية )عملية األثر الرجعي(.ا

* إن تكوين العادات الصحية يحتاج إلى التكرار ويمكن أن يتحقق ذلك في البيئة المدرسية، التي تتوفر    
على الكثير من التسهيالت التي تسمح بعملية التثقيف الصحي، مثل توفر المدرسين، موظفي الصحة 

 (202)مرجع نفسه،ص.المدرسية، المناخ التربوي وغيرها

الذي يقضيه التلميذ بالمؤسسة التعليمية، ألنه يصل حتى إلى ست ساعات  *إستثمار عامل الوقت    
خمس سنوات، من خالل العمل على توعيته في العديد من المسائل الصحية السيما  تقريبا يوميا ويستمر

 غرس اإلتجاهات اإليجابية و مراقبة ممارساته السلوكية و توجيهها توجيها صحيحا.

يستمد التثقيف الصحي المدرسي أهميته من أهمية السالمة الصحية للتلميذ في عملية التعلم، ألن *    
العقل السليم في الجسم السليم، فالتلميذ الذي يتمتع بالصحة الجيدة بكل أبعادها البدنية، العقلية، النفسية، 

برات التعليمية التي تهيؤها له اإلجتماعية، أكثر قدرة و إستعدادا للتحصيل العلمي وأكثر إكتسابا للخ
 المؤسسة التعليمية.

*خصوصية السن المدرسية التي يتميز بها التلميذ من سعة اإلستيعاب وسهولة التأثر بما حوله في هذه 
يجعل منه مستقبال مفضال للمعلومة  ما ،(202مرجع سابق،ص عبد العالي دبلة، فضيلة صدراتي،)البيئة التربوية

ار أن عملية التثقيف الصحي مشتقة من بيئة التلميذ ومتصلة بواقع حياته ما يزيد من الصحية، على إعتب
ستجابته لها. هذه أهم األسباب التي تستدعي ولعل  تأثيرها على عواطفه ومشاعره، وبذلك يسهل تقبله وا 

 اإلهتمام أكثر بعملية التثقيف الصحي بالمؤسسة التعليمية.

: تتسع برامج التثقيف الصحي المدرسي لتشمل العديد التثقيف الصحي بالحقل التعليمي مجاالت -رابعا
من المواضيع الصحية التي قد تختلف من مجتمع مدرسي إلى آخر تباعا الحتياجات أفراده، والتي يمكن 

 أن نقف على أهمها في ما يلي:

 الجسم والطعام والشراب والملبس  النظافة الشخصية للتلميذ وما يدخل في إطارها من توعيته بنظافة
 السيما تنظيف الفم واألسنان، والعادات الصحية السليمة المتعلقة بها.

  التحسيس بأهمية التطعيم ضد األمراض المعدية كالدفتريا، التتانوس، وغيرها من أمراض الطفولة
خرين وحماية اآل فضال عن اإلجراءات التوعوية األخرى كالعزل الصحي والعالج والتعقيم والتطهير
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ويتم من خالل تنمية الوعي الغذائي للتالميذ، من حيث  الوضع الغذائيوكذا  من انتقال العدوى إليهم.
 ..إلخ...من التلوث، وأهمية المضغ الجيد، النوعية والكمية والحماية

 ز المعنوية أو التثقيف حول حماية البيئة المدرسية ونظافتها، بمشاركة التلميذ مع تشجيعه وتقديم الحواف
 غيرها.

  التوعية حول الخدمات الصحة المدرسية الشاملة وأبعادها وأثارها اإليجابية، ما يجعل منها ممكنة
فحص، وخدمات المختبر التطبيق عمليا، وخاصة فيما يتعلق بخدمات التطعيم، وصحة األسنان، وال

 غيرها.الدورية...و 
  أهميته في ممارسة النشاط البدني بإنتظام و  غرارتثقيف التلميذ حول نظام الحياة الصحي على

لضوابط المحافظة على صحته من خالل تنمية رغبته في األلعاب الرياضية، والترفيه في نطاق ا
 .الصحية

   .المتعارف عليها، مع تجنب اإلجهاد والتوتر بتنظيم ساعات النوم والراحة 
  أهمية مراجعة الطبيب دون حسيسهم بضرورة و لية المبسطة مع تتدريب التالميذ على اإلسعافات األو

 خوف، وتحسين الصورة الكامنة لديهم عن الطبيب والعالج.
  توعية التلميذ حول كيفية و أهمية اكتشاف أي انحراف صحي يصيبه من خالل تشجيعه على التعبير

 )نجيب.عن شكواه، وما يشعر به من آالم أو تغيرات غير طبيعية تؤثر على سالمته الصحية

وبالطبع فان أولويات المجاالت التثقيفية، قد تختلف من سنة .(20 -12الكيالني،مرجع سابقن ص ص
دراسية إلى أخرى، ومن مستوى تعليمي إلى آخر، و تعدل وفقا لما يجد من أحدات و متغيرات تطرأ 

تثقيفية على صحة أفراد المجتمع المدرسي وخاصة التالميذ، ومن ثم يصبح سلم أولويات المواضيع ال
 الصحية مكيفا حسب البعد المكاني والزمني للبيئة المجتمعية للمؤسسة التعليمية.

 اإلطار الميداني:

 اإلجراءات الميدانية للدراسة: -أوال

 :يلي فيما الحدود هذه وتتمثل :البحث حدود -2

في مدينة عنابة، تحديدا في إقليم بلدية عنابة، نظرا لإلحتاللها : وتم إجراء الدراسة المجال المكاني -   
 والئيا من حيث تواجد المؤسسات التعليمية. 02المرتبة 
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التثقيف الصحي في الوسط المدرسي وآليات إن الموضوع المبحوث حول " المجال البشري: -   
تمع البحث المشكل في إطاره العام المتمثل في مجا تحديدا نوعيا للمجال البشري، و يفرض علين .تحقيقه"

التي سيقتصر بة، وتحديدا باختيار عينة منهم و مديري المؤسسات التعليمية )االبتدائيات( ببلدية عنا من
 مدراء اإلبتدائياتالبحث فيها. وقد فضلت الباحثتين في هذا اإلطار اإلتصال وجمع المعلومات من 

لخارجية، المؤسسة واألكثر إطالعا على تنظيمها وعالقاتها امباشرة إنطالقا من أنهم المسؤولون عن هذه 
 المعلموننشاطاتها ال سيما فيما يتعلق بالتثقيف الصحي للتلميذ. كذلك تم إختيار وكذا مختلف فعالياتها و 

من الطور االبتدائي ببلدية عنابة كعينة للبحث. حيث عمدت الباحثتين في تحصيل البيانات الميدانية من 
هذه الفئة )المعلمون(، بإعتبار أنهم طرف فاعل بالمؤسسة التعليمية، وعلى دراية تامة بمختلف نشاطات 

ئمة لهم. أما الفئة األخرى فكانت المؤسسة التعليمية في مجال التثقيف الصحي للتالميذ بحكم مرافقتهم الدا
وذلك بأخذ عينة  ،1022/1021المسجلين بإبتدائيات بلدية عنابة خالل السنة الدراسية  فئة التالميذ

بحث منهم ويمثلهم أولياؤهم نظرا للفترة العمرية للتالميذ التي يصعب إستجوابهم للحصول على البيانات 
ى هؤالء المبحوثين بإعتبارهم يمثلون في النهاية الفئة المستهدفة من الميدانية المطلوبة، وقد تم االعتماد عل

نشاط المؤسسة التعليمية في مجال التثقيف الصحي، و ألنهم كذلك طرف أساس في دعم نشاطات هذه 
 الفاعلين في لجان الصحة المدرسية والتابعين للقطاع الصحيالمؤسسة و زيادة فعاليتها. وأخيرا بعض 

وهو ما يمكن أن يفيد  وذلك على سبيل اإلسترشاد بآرائهم في عمليتي التحليل والتفسير، ببلدية عنابة،
أيضا من الناحية المنهجية والمعرفية في اإلقتراب العلمي أكثر من الموضوع، واستقراء أوسع للواقع 

 الميداني المرتبط بالتثقيف الصحي للتالميذ في الوسط المدرسي.

تيار مدينة عنابة وبالتحديد بلدية عنابة لكونها تحتل المرتبة األولى من حيث وقد تم إخ:البحث مجتمع -1
خاصة في الطور اإلبتدائي. لهذه األسباب تم إختيارها كمجال مكاني للدراسة  تواجد المؤسسات التعليمية

 . إبتدائية 21الميدانية بإعتبارها المجتمع الكلي لدراسة الحالة، الذي يصل حجمه 

بن عميور عبد القادر  نذكرها: زنين العربي، ةإبتدائي 22من العينة هذه تتكونو  :حثعينة الب -2
بد الحميد، ع، أبو بكر الصديق، عائشة أم المؤمنين، فريخ سحاري علي واد الفرشة )ج(، المختلطة

كما البد من اإلشارة أنه قد تم مدرسة الشهاب، اإلخوة عياط، أحمد زبانة، بزري صالح، رفاس زهوان. 
إختيار عينة الدراسة عن طريق المسح بالعينة غير اإلحتمالية وهي العينة المتوفرة أو المالئمة أو 

عطاء. العرضية منذر عبد الحميد ).المعلومات فقمنا بدراسة هذه العينة كونها موجودة وراغبة في التعاون وا 
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إقتصرت على هذه اإلبتدائيات دون المؤسسات التعليمية في أن دراستنا كما .(222م،ص1002الضامن،
التثقيف مرده باألساس طبيعة موضوع الدراسة التي تدور حول )االكماليات والثانويات(،المستويات العليا

 . على إعتبار أن المرحلة اإلبتدائية هي المرحلةللتالميذ و دور المؤسسة التعليمية في ذلك الصحي
باإلضافة إلى أن  .التلميذ والتي يكون فيها في أمس الحاجة إلى المعلومات الصحيةاألساسية في حياة 

تهدف إلى إيصال المعرفة فقط و إنما إلى  العملية التثقيفية الصحية هي في جوهرها عملية تربوية ال
كرة تعتبر من فإن المرحلة العمرية التي يتميز بها تالميذ الطور اإلبتدائي وهي الطفولة المب. تغيير السلوك

أفضل المراحل التي يتلقى فيها التالميذ التربية الصحية الالزمة لنموهم من كافة الجوانب، من خالل 
ة إكتسابهم للسلوكات الصحية وتغيير ما هو غير سليم لتصبح عادات صحية لديهم، أين تكون قدر 

رية في األطوار التعليمية األخرى اإلكتساب لديهم في أعلى مستوياتها، مقارنة بالمراحل العماإلستيعاب و 
 التي تكون دائرة المعارف بها أكثر إتساعا وتنوعا. 

المالحظة،  نذكر منها: اإلستعانة بمجموعة من األدوات الدراسة تم هذهوفي  أدوات جمع البيانات: -1
 المقابلة، إستمارة المقابلة.

 دراسة الحالة، منهج المسح بالعينة.منهج ولقد إعتمدنا في دراستنا على: منهج الدراسة:  -2

 خصائص مفردات البحث: -3

نالحظ أن غالبية عينة الدراسة من المدراء هم الذكور والذي سجل  خصائص مفردات عينة المدراء: -أ
، وهذا بحكم أن 18%فقط بنسبة  01، في حين نجد اإلناث عددهم قليل 82%بنسبة 02عددهم 

 للمدراء ممثلة أصال بالثلثين من الذكور.التركيبة الهرمية العامة 

نالحظ أن غالبة جنس المعلمين هم من اإلناث والذي قدر  خصائص مفردات عينة المعلمين: -ب 
. بحكم أن 18%معلمين وبنسبة 01، في حين قدر عددهم من الذكور 82%وبنسبة 21عددهم معلمة

 غلبها من اإلناث.التركيبة الهرمية العامة للمعلمين في الطور االبتدائي أ

ولية  222نالحظ أن أغلبهم من اإلناث إذ قدر عددهم  ئص مفردات عينة أولياء التالميذ:خصا -ج   
بحكم تواجد األمهات  ،%22وليا بما نسبته  102من أفراد العينة المدروسة، في مقابل   %32بما نسبته 

أنهن األكثر قياما على شؤون أبنائهن، و  أكثر من اآلباء على مستوى المؤسسات التعليمية، على إعتبار
 األكثر دراية و متابعة لهم في مسارهم الدراسي.
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 عرض نتائج الدراسة وتحليلها وتفسيرها ومناقشتها: -ثانيا

 طبيعة الدور الفعلي الذي تقوم به المؤسسات التعليمية في مجال التثقيف الصحي للتالميذ: -2

مدى وجود تنسيق فعلي بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات / الهيئات /  (:يرصد02الجدول رقم)
وكذا طبيعة هذه األخيرة واألسباب من وجهة  التنظيمات األخرى في مجال التثقيف الصحي للتالميذ،

 نظر أولياء التالميذ والمعلمين.

 (.02( والمعلمين )السؤال: رقم 03إستمارتي البحث الخاصتين بأولياء التالميذ )السؤال رقم: المصدر:  بيانات 

نالحظ أن أغلب المبحوثين سواء من جانب أولياء ( 02)من خالل معطيات الجدول أعاله رقم       
أو من جانب المعلمين المدرسين  (،% 32ولي بما نسبته  230مبحوث من بين  231)التالميذ 
أجابوا على أنه يوجد هناك على العموم  (% 22معلم بما نسبته  11مبحوث من بين  22)للتالميذ 

تنسيق بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات أو الهيئات أو التنظيمات األخرى في مجال التثقيف الصحي 
 تي تنسق معها المؤسسات التعليميةت األخرى الوبخصوص المؤسسات أو الهيئات أو التنظيما للتالميذ.

، وهو متنظرا منها بالمؤسسة الصحيةفي مجال التثقيف الصحي للتالميذ، فهي منحصرة في المقام األول 
لكونها تنشط في إطار برنامج الصحة المدرسية المسطر لها تلقائيا وفق أهداف المنظومة التعليمية 

 11تكرار بما نسبته  231)ياء التالميذ الذين قالوا بوجود هذا التنسيق الجزائرية، وذلك بحسب إجابات أول
، وكذلك بحسب إجابات المعلمين الذين قالوا بوجود هذا التنسيق من مجموع التكرارات في اإلجابات( %
وفي المقام الثاني من التنسيق معها  من مجموع التكرارات في اإلجابات(. % 22تكرارات بما نسبته  20)

وذلك بحسب  ،المؤسسة التربوية التعليمية )األخرى(مجال التثقيف الصحي للتالميذ تأتي أيضا في 
وكذا بحسب  من مجموع التكرارات في اإلجابات(، % 22تكرار بما نسبته  20)إجابات أولياء التالميذ 

الموقف من 
 وجود التنسيق

 المعلمون أولياء التالميذ الفئات المعلمون أولياء التالميذ

 % ت % ت نوع المؤسسات  % ت  % ت
  22 22 32 231 يوجد

 يوجد
 22 20 11 231 مؤسسة صحية

 22 1 2 10 جمعيات 12        02 22 223 ال يوجد
 230 المجموع

 
 1 2 22 20 تربوية تعليمية مؤسسة %100 111 %100

 100% 22 100% 121 المجموع
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مقام الثالث وفي ال من مجموع التكرارات في اإلجابات(. % 01تكرار بما نسبته  02)إجابات المعلمين 
بحسب إجابات أولياء  الجمعياتواألخير من التنسيق معها في مجال التثقيف الصحي للتالميذ تدرج كذلك 

، وأيضا بحسب إجابات من مجموع التكرارات في اإلجابات( % 02تكرار بما نسبته  10)التالميذ 
وال شك أن وجود تنسيق في من مجموع التكرارات في اإلجابات(.  % 22تكرار بما نسبته  01)المعلمين 

مجال التثقيف الصحي للتالميذ بين المؤسسات التعليمية وتلك المؤسسات / الهيئات / التنظيمات األخرى 
أمر مهم جدا، لكون أن هذه األخيرة تعد من بين الوحدات اإلجتماعية  لمشار إليها من قبل المبحوثين هوا

األكثر فاعلية، والتي لها تأثيرات ومسئوليات متداخلة فيما يتعلق بتنشئة األطفال وتعليمهم  األساسية
وتثقيفهم صحيا. ومن المنطقي جدا أنه في حال ما إذا تم هذا التنسيق في جو من التفاهم والتعاون وتبادل 

ة ما وتكاملها من أجل الخبرات واألفكار وتقاسم المعارف وتعزيز الثقة، قد يصل بها إلى إندماج أنشط
البعض اآلخر  يذ. وأمافي مجال التثقيف الصحي للتالم إيجاد عالقات تعاونية فعالة تحقق الشراكة الكاملة

ولي بما  230مبحوث من بين  223)من األفراد المبحوثين المتبقين سواء من جانب أولياء التالميذ 
معلم بما نسبته  11مبحوثين من بين  02) أو من جانب المعلمين المدرسين للتالميذ (% 22نسبته 

، فإنه يصرح بعدم وجود تنسيق بين المؤسسات التعليمية )والمؤسسات أو الهيئات أو التنظيمات (% 12
األخرى في مجال التثقيف الصحي للتالميذ، ومرد ذلك باألساس في تقديرهم إما إلى أن االنشغال األولي 

يمية هو منصب على تحسين مستوى الخدمة التعليمة المتردي حاليا الملح للقائمين على المؤسسات التعل
من مجموع  % 22تكرار بما نسبته  220)في المؤسسة التعليمية، وهذا بحسب إجابات أولياء التالميذ 

من مجموع التكرارات في  % 33تكرار بما نسبته  03)، وأيضا إجابات المعلمين التكرارات في اإلجابات(
إلى أن هناك نقص وعي لدى الفاعلين اآلخرين )المؤسسات / الهيئات / التنظيمات( ، أو اإلجابات(

بأهمية النشاط الثقافي الصحي بالوسط المدرسي وانعكاساته على المحافظة على صحة أفراد المجتمع 
المدرسي وخارجه. وغياب هكذا تنسيق ضروري في الجهود بين المؤسسة التعليمية ومختلف األطراف 

في الحقل الثقافي الصحي ال يساعد على رفع كفاءة األداء في هذا العمل والتوازن في الجهود،  الفاعلة
األهداف التنظيمية بكفاءة عالية وفعالية، كما ال يحقق قدرا كبيرا من االنسجام  وبالتالي عدم تحقيق

ميذ، وذلك لغياب والتناغم في أداء النشاطات المتماثلة أو المتشابهة في مجال التثقيف الصحي للتال
المفاهيم واألسس التي من شأنها توجيه الجهود المبذولة نحو تحقيق أهداف محددة، وهنا تطرح بقوة ومن 
ناحية ابستمولوجية باألساس ،اإلشكالية المفتوحة دوما حول إمكانية وجود مرجعّية واحدة تتوّلى عملية 
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المعنّية التي تتعهد العمل في مجال التعليم، الثقافة، التنسيق أو توزيع األدوار بالحّد األدنى بين الجهات 
 الصحة وتنمية الموارد البشرية.

(: يوضح فيه مدى قيام المؤسسات التعليمية )مجال الدراسة الميدانية( بنشاطات 01الجدول رقم)
تربوية تثقيفية لصالح التالميذ في المجال الصحي وكذا طبيعتها من وجهة نظر أولياء التالميذ 

 والمعلمين.

 المعلمون أولياء التالميذ الموقف من إعداد  النشاطات وطبيعتها
 % ت % ت % ت % ت طبيعة النشاطات

 33 01 12 03 12 202 11 212 نشاطات تربوية تثقيفية صحية منتظمة نعم
نشاطات تربوية تثقيفية صحية غير 

 منتظمة
23 22 03 12 01 21 

 200 03 / 200 212 / المجموع
  22 23  21 122 ال          
  200 11 200 230 المجموع           

 (.01( والمعلمين )السؤال: رقم 02المصدر:  بيانات استمارتي البحث الخاصتين بأولياء التالميذ )السؤال رقم: 

 122يتضح أن أغلب المبحوثين من أولياء التالميذ ) (01)من خالل معطيات الجدول أعاله رقم     
 11مبحوث من بين 23)وكذا المعلمين المدرسين لهم  (% 21ولي بما نسبته  230مبحوث من بين 
بنشاطات تربوية تثقيفية لصالح التالميذ  ون بعدم قيام المؤسسات التعليميةيصرح( % 22معلم بما نسبته 

مكونات العمل في المجال الصحي، على الرغم من أن هذه األخيرة تشكل عمليات وظيفية مندمجة في 
المدرسي تساعد التالميذ على تنمية مهارات الحياة الصحية. ويرجع ذلك في تقديرهم إلى نزوع المؤسسة 

نحو اإلشتغال بالدوري التعليمي التقليدي الذي مارسته من قبل،  -وباألساس القائمين عليها -التعليمية 
لتالميذ إستعدادا لإلمتحان تنفيذ للتعليمات والمتمثل في تلقين المعارف والمعلومات النظرية الجاهزة ل

الرسمية وتقيدا جامدا بالبرنامج التعليمي أكثر مما تعدهم وتؤهلهم للحياة عبر تطوير قابليات التعلم والعمل 
فضال عن  وتوفير مناخ سليم يساعدهم على إكتساب قيم وسلوكات إيجابية في المجال الصحي وغيره.

أرجعوا أيضا  معلم( 23ولي تلميذ و  122)اد المبحوثين المشار إليهم سابقا ذلك فإن كال من فئتي األفر 
عدم قيام المؤسسات التعليمية بنشاطات تربوية تثقيفية لصالح التالميذ في المجال الصحي إلى سيادة 
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كثافة البرامج )المقررات، المواد الدراسية( المخصصة لهم، مع عدم تناسب الحجم الساعي المخصص 
رتفاع أيضا عدد التالميذ بالقسم ذاته ذ لها.    لك أن كثافة البرامج الدراسية في ظل حجم ساعي ضاغط وا 

التي ترغم كل من المعلم والتلميذ على  -تلميذ بالقسم الواحد(، وكذا المتابعة باالمتحانات  04) بمعدل 
التحصيل الفعلي مستوى إنهاء الدروس في فترة زمنية محددة بما يترتب عن ذلك حتى حدوث تفاوت بين 

في المقابل ذلك هناك من  .الخ، كل ذلك ال يسمح عمليا بالقيام بمثل هذا النوع من النشاطات..للتالميذ .
وكذا من المعلمين  (% 11ولي بما نسبته  230مبحوث من بين  123)المبحوثين من أولياء التالميذ 

من صرحوا بقيام المؤسسات التعليمية  (%27معلم بما نسبته  11مبحوثين من بين 3)المدرسين لهم 
)مجال الدراسة الميدانية( بنشاطات تربوية تثقيفية لصالح التالميذ في المجال الصحي، وذلك سواء في 

 202التالميذ )بحسب تصريحات بعض من هؤالء أولياء  نشاطات تربوية تثقيفية صحية منتظمةشكل 
مبحوثين من  01)أيضا بعض من هؤالء المعلمين ، و (% 12ولي بما نسبته  123مبحوث من بين 

بحسب  نشاطات تربوية تثقيفية صحية غير منتظمةأو في شكل  (.% 33معلمين بما نسبته  03بين 
، (% 22ولي بما نسبته  123مبحوث من بين  23تصريحات البعض كذلك من هؤالء أولياء التالميذ )

. ويقدر المبحوثين (% 21معلمين بما نسبته  03مبحوثين من بين  01)والبعض من هؤالء المعلمين 
أن تقديم هذه النشاطات التثقيفية، السيما المنتظمة منها، مرده أساسا إلى أن ثمة وعي جذري أخذ يتبلور 
لدى الفاعلين بالمؤسسات التعليمية، وبخاصة لدى بعض المسيرين الجدد، على ضرورة أن تتجاوز 

ي المشار إليه سابقا لتكتسب دورا تعليميا وتربويا وتنشيطيا تتحقق معه المؤسسة التعليمية دورها التقليد
وفي سياقه مفاهيم تعزيز الصحة في المدارس، وتعزيز صحة المجتمع من خالل المدارس، وكذلك إلى 
الدعم والمرافقة والمساهمة اإليجابية التي تقدمها بعض جمعيات أولياء التالميذ في هذا المجال بفعل 

تخاذكآلية فعالة للتشاور والتنسيق و ة الحاصلة بينها وبين المدرسة ـ التواصلي  القرارات وفق مقاربة تشاركية ا 
ذ والنهوض بصحة هذه ميتسمح بتدبير قضايا تعليمية وتربوية هامة، كقضية التثقيف الصحي للتال

 الشريحة لتحسين نوعية حياة  الفرد والمجتمع.

 

 

 

http://www.oujdacity.net/regional-article-7406-ar/regional-article-7406-ar.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-7406-ar/regional-article-7406-ar.html
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(:يبين نوعية النشاطات التربوية التثقيفية الصحية المعدة من طرف المؤسسة التعليمية 02الجدول رقم)
 التي ينتمي إليها كل من أبناء أولياء التالميذ و المعلمين المبحوثين.

 المعلمون التالميذأولياء  الفئات النشاطات

  % ت  % ت

 32 3 22 220 زيارة طبيب من مصلحة الصحة المدرسية طبيعتها
 %22 2 %12 22 نشاط تربوي صحي يقدم من طرف المعلم )ضمن البرنامج(

 %200 2 %200 212 المجموع

 %22 3 %10 21 مرة في السنة عددها
 %12 1 %10 12 مرتين في السنة

 %200 1 100% 212 المجموع

 %21 3 %22 203 صحة الفم و األسنان مواضيعها
 %13 2 %12 12 النظافة الشخصية
 %12 1 %22 21 التربية الغذائية

 %12 1 %22 21 األمراض المعدية
 %200 22 %200 202 المجموع

 %10 3 %10 21 دقيقة 22 مدتها
 %10 1 %10 12 دقيقة 12

 %200 1 %200 212 المجموع

 .(02المعلمون )السؤال رقم و  (01ستمارتي البحث الخاصتين بأولياء التالميذ )السؤال رقم بيانات إالمصدر: 

يمكن القول أن أغلب المبحوثين سواء من جانب أولياء ، (02)من خالل معطيات الجدول أعاله رقم    
أو من جانب المعلمين المدرسين ، (%22إجابة لولي بما نسبته  212مبحوث من بين 220)التالميذ 
أكثر األنشطة التربوية ، أن (%32إجابات من المعلمين بما نسبته  2مبحوثين من بين  3)للتالميذ 

في الزيارات الدورية التي يقوم بها طبيب من مصلحة  :متمثلة التثقيفية التي تعدها المؤسسة التعليمية
الصحة المدرسية في إطار إجراءات برامج المتابعة للصحة المدرسية التي تشمل مستويات دراسية معينة 

وهذا ما يؤكده التقارب من حيث النسب الممثلة إلجابة كال الفئتين من  .وفق تخطيط الهيئة المسؤولة
، لكن فيما يخص النشاط المقدم من طرف المعلم نالحظ فارق نسبي اء تالميذ()معلمون وأوليالمبحوثين 
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 212مبحوث من بين  22بين أجوبة المعلمين وأولياء التالميذ، ويمكن فهم هذا الفارق في النسب )
إجابات معلمين بما نسبته  2مبحوثين مبحوثين من بين  2، و%12إجابة لولي تلميذ بما نسبته 

ى إطالع المعلمين على المنهاج الدراسي وما يتضمنه من مفردات تكوين تعنى ، بالنظر إل(22%
أما بالنسبة الشخصية، التغذية الصحية وغيرها. بالتثقيف الصحي للتالميذ كالمفاهيم المتعلقة بالنظافة 

ة في ، فكانت أغلب أجوبة المبحوثين تؤكد على أنها تقدم مر ةلوتيرة القيام باألنشطة التربوية التثقيفي
مبحوثين  1مبحوثين من بين  3، و%10إجابة لولي تلميذ بما نسبته  221إجابة من بين 21)السنة 

جابتين لمعلمين بما  %10إجابة لولي تلميذ بما نسبته  12) ما يقابله( %22من المعلمين بما نسبته وا 
يدعم التصور  ما يعني أن هذه النشاطات تكون منتظمة سنويا بصفة دورية، وهذا ما (،%12نسبته 

الخاص بأن هذه النشاطات تدخل ضمن اإلجراءات الخاصة بالمتابعة الصحية للتالميذ من خالل برنامج 
النظري الزيارات الطبية لمصالح الصحة المدرسية للمؤسسات التعليمية كما سبقت اإلشارة إليه في الجزء 

يبدو أن  تناولتها األنشطة التربوية التثقيفيةبالمواضيع التي وفيما يتعلق حول خدمات الصحة المدرسية.
 202مبحوث من بين  203)إجابات المبحوثين تمركزت بدرجة أولى حول مواضيع صحة الفم واألسنان 

، تليها بدرجة (%21إجابة لمعلم بما نسبته 22مبحوثين من بين  3و  %22إجابة لولي بما نسبته 
مبحوثين من بين  2و  %12إجابة لولي بما نسبته  202مبحوث من بين  12)قل النظافة الشخصية أ

فيما تأتي المواضيع الخاصة بالتربية الغذائية واألمراض المعدية في  (،%13إجابة لمعلم بما نسبته 22
مبحوثين  1و  %22إجابة لولي بما نسبته  202مبحوث من بين  21)الدرجة الثالثة برتبة متساوية 

، كما لمسنا تقارب جد كبير في أجوبة كال الفئتين من (%12 إجابة لمعلم بما نسبته22من بين 
السياسة الصحية المدرسية و ال شك أن ذلك مرتبط بمعلمون وأولياء التالميذ(. المبحوثين )ال

عتبار أن تردد أطباء األسنان على ، وفحص صحة الفم واألسنان(، على إ)الفحص الطبي الشاملالمتبعة
ل زيارات الفحص والمتابعة أكثر منها مقارنة بزيارة األطباء العامُّون حسب المؤسسات التعليمية، من خال

مبحوث(، باإلضافة إلى ذلك أن تدخالت الطبيب العام ال 11ما أكد عليه كل المبحوثين من المدراء )
لبعض األمراض ليتم توجيهها إلى  (Dépistage précosse)أغلبها عملية فحص واكتشاف مبكر تتعدى في

كتشاف حالة تستدعي ذلك، كما تتخللها أحيانا توجيهات سريعة في حالة ما إذا تم إ المصالح المتخصصة
وحسب ما صرح به العديد من وتجدر اإلشارة أيضا . ال ترقى إلى كونها نشاط تثقيفي صحي مبرمج

وقائية إرشادية تحمل في مضمونها عموما مواضيع  أنه يتم إرسال نشريات معلم( 21)المعلمين المبحوثين
مثل: كيفية التعامل مع الكيس المائي تزامنا مع عيد األضحى والتي يتوجب على المعلم تقديمها  سبةمنا
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إلى جانب كل ما سبق ذكره وضمن السياق نفسه فإن النشاطات التثقيفية .للتالميذ كرسالة تثقيفية صحية
، حيث كان هناك إجماع عند دقيقة 22دقيقة وال تقل عن  12تتعدى  كحد أقصى ال مدتهاالصحية 

إجابة من  21)دقيقة 11المبحوثين من كال الفئتين حول مدة النشاط التثقيفي الصحي بأنه ال يتعدى 
إجابة لمعلمين بما نسبته  1إجابات من مجموع  3و  %10إجابة لولي بما نسبته  212مجموع 

عتبارا لطبيعة النشاط في حد ذاته إ دقيقة 12، في حين فئة قليلة منهم قدرت بأن مدة النشاط هي (10%
إجابة من  12)دخل ضمن البرنامج المدرسي الرسميالمتمثل في النشاط المقدم من طرف المعلم الذي ي

ه إجابات بما نسبت1و إجابتين لمعلمين من مجموع  %10إجابة لولي بما نسبته  212مجموع 
تجاهنا السابق كون النشاطات التثقيفية الصحية هي مجرد زيارات إعليه فإن هذه النسب تدعم ، و (10%

 لكل مادة تربوية دقيقة 12طبية لمصالح الصحة المدرسية أثناء الحصص الدراسية التي تستغرق عادة 
على  عليها باألنشطة حسب المنهاج المدرسي الجديد الذي يضم العديد من المواد الدراسية أو ما يصطلح

 .وغيرها في إطار المقاربة بالكفاءات ، نشاط اللغة العربيةاإلسالميةنشاط الرياضيات، نشاط التربية غرار 

يعتبر من القضايا المحورية التي المدرسي في المجتمع  الصحيةلقد سبقت اإلشارة إلى أن نشر الثقافة 
، نظرا مهتمة بالمجال الصحي السيما المؤسسة التعليميةالمؤسسات االجتماعية النالت اهتمام الكثير من 

لتنمية الوعي الصحي و من أهمية بالغة في السعي قدر اإلمكان لدى التالميذ لما يمثله نشر هذه الثقافة 
بيد أن هذه القضية .صحتهم وصحة أفراد مجتمعهمتغيير السلوكات والممارسات السلبية في التعامل مع 

في المجتمع فحسب، بل تمتد إلى كافة الفاعلين اآلخرين  المؤسسة التعليميةليست من اختصاص 
دور بارز في هذا  ممن المنتظر أن يكون له المدرسي، خاصة الفاعلين في جمعية أولياء التالميذ، و

كطرف مؤثر في هذه القضية، ال تستطيع تحقيق  المؤسسة التعليميةولذلك فإن (.التثقيف الصحيالمجال )
و القطاع الصحي  جمعية أولياء التالميذى ذلك من خالل التنسيق مع تلمسعى بمفردها، إنما يتأهذا ا

حتى يحدث نوع من التفاعل اإليجابي بينها في هذا المدرسي، فضال عن المؤسسات التعليمية األخرى، 
 وتجسد هذا التكامل من عدمه. المجال،
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 في مجال المحاضرات ومواضيعها تقديمبمدى قيام المؤسسات التعليمية  يبين فيه (:01)جدول رقمال
 :لتالميذ من وجهة نظر أولياء التالميذ والمعلمينلالصحي  التثقيف

 .(21( والمعلمون ) السؤال رقم 22ستمارتي البحث الخاصتين بأولياء التالميذ) السؤال رقم إنات المصدر: بيا

بشكل أن أسلوب المحاضرات ليس معتمد  يتضح لنا (01)من خالل معطيات الجدول أعاله رقم   
ب ذلك حسب تصريحات أساسي عند أغلب المؤسسات التعليمية التي ينتمي إليها المبحوثين، ويرجع سب

)طبيبة على مستوى مصلحة المتابعة للصحة المدرسية( إلى أن االعتماد على المحاضرات أحد المبحوثات
ما بين عادة ي تنحصر أعمارهم تالهذه الفئة تناسب وسن يال كمسلك تثقيفي للتالميذ في المجال الصحي 

ا أكثر فاعلية ذه المؤسسات بالتنسيق مع مصالحنا تتبنى أساليب أخرى تجدهسنوات، فه 14إلى  1
 أن(22مدراء من مجموع 2)، ومن جهة أخرى أوضح بعض المدراء المبحوثين، هذا من جهةومالئمة

ال تتوفر على اإلمكانيات المادية التي تسمح بتقديم محاضرات السيما المسمعات )قاعات  مؤسساتهم
هناك نسبة  ذلك بالمقابل "(. DATA SHOW مخصصة للمحاضرات والمجهزة سمعيا وبصريا مثل: "

 %10ولي بما نسبته  230مبحوث من مجموع  111)معتبرة لكن أقل من سابقتها من المبحوثين قدرت
أكدوا بأن مؤسستهم تجتهد في تقديم ، (%23من المعلمين بما نسبته  11مبحوثين من مجموع  1و 

لبعض المدراء  التصريحات الضمنية ويرجع ذلك حسبمحاضرات في مجال التثقيف الصحي للتالميذ، 
خاصة على غرار أن هناك مؤسسات تعليمية لها امتيازات إلى (22مدراء من مجموع  1)المبحوثين

الموقف من تقديم 
 المحاضرات

 المعلمون أولياء التالميذ مواضيعها المعلمون أولياء التالميذ

 % ت % ت % ت % ت
 21 2 22 11 التربية الغذائية 23 1 10 111 تقدم

 22 21 12 20 صحة الفم واألسنان
 10 2 11 21 النظافة الشخصية

 22 2 11 21 التربية البدنية
 1 2 20 11 الصحة النفسية

 200 23 200 111 المجموع
 / 31 21 30 223 ال تقدم

 / 200 11 200 230 المجموع
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 مله الذين يسخرونالفاعلين في المجال الثقافي والصحة المدرسية مع لمدراء ل استثمار الرأسمال العالئقي
من أطباء و أساتذة باحثين وغيرها من  محاضرين مسمعات، )قاعات، بشرية ومادية اإلمكانيات الالزمة

إلى تزويد أفراد المجتمع المدرسي والتالميذ بالمعارف الضرورية حول ( لتقديم محاضرات تهدف الموارد
ي عدة الوضع الصحي وتنمية اتجاهاتهم نحو الصحة والمحافظة عليها، حيث تبحث هذه المحاضرات ف

حسب إجابات "صحة الفم واألسنان" المتعلق بـ  ولى حول الموضوعمواضيع تركز فحواها بدرجة أ
إجابة  23إجابة من مجموع  21و %12إجابة لولي بما نسبته 111إجابة من مجموع 20)المبحوثين 

إلى طبيعة الموضوع باعتباره يكتسي أهمية وأولوية قصوى  ويرجع ذلك (،%22للمعلمين بما نسبته 
وكات والعادات غير السليمة المتعلقة بنظافة الفم عن السلوهي ناجمة للوقاية من أمراض الطفولة 

واألسنان والعناية بهما من طرف األفراد وهنا التالميذ، وفي هذا الصدد سعت المؤسسات التعليمية إلى 
 تنظيم المحاضرات التي تركز على تثقيف هذه الفئة في هذا المجال تحديدا.

إجابة  111إجابة من مجموع  21)جوبون من خالل إجاباتهم المقدرةمن جهة أخرى فقد اعتبر المست
أن إهمال  (%10إجابة للمعلمين بما نسبته  23إجابات من مجموع  2و %12لولي بما نسبته 
)خاصة غسل األيدي كونه المسبب الرئيسي لنقل األمراض( له انعكاسات صحية سلبية النظافة الشخصية

همية المؤسسة التعليمية على تقديم محاضرات تهدف إلى توعيتهم بأعلى صحة التالميذ، لذلك عملت 
ر اإلشارة إلى أن هذه وضمن السياق نفسه، تجد إلى جانب هذا كله االعتناء بالنظافة الشخصية.

إجابة لولي بما نسبته  111إجابة من بين 21)المحاضرات إهتمت أيضا حسب إجابات المبحوثين
، "التربية البدنية"بالتثقيف حول  (%22إجابة للمعلمين بما نسبته  23إجابات من بين  2و 11%

حيث أبرزت من خالل هذه العملية أهمية ممارسة النشاط البدني للتلميذ في المحافظة على الصحة العامة 
قيفية المتعلقة بـ له وتأثيراتها االيجابية على تحصيله الدراسي، فضال عن اهتمامها ببعض المفردات التث

كالسالمة الغذائية، واألنظمة الغذائية السليمة والغذاء الصحي وغيرها من المعلومات  "التربية الغذائية"
ذا اإلطار قدرت إجابات الصحية التي يحتاجها التلميذ لنموه الجسمي والعقلي السليمين، وفي ه

إجابة  23إجابات من بين  2و %22إجابة لولي بما نسبته  111إجابة من بين 11)المبحوثين
وبالنظر إلى أهمية الصحة النفسية في حياة التلميذ الدراسية كذلك  (.%21للمعلمين بما نسبته 

ات المبحوثين على الرغم واالجتماعية )بما في ذلك توازنه النفسي( قامت المؤسسات التعليمية حسب إجاب
إجابة  23إجابات من بين  2و %20إجابة لولي بما نسبته  111إجابة من بين 11)من قلتهم

ولو بصورة محتشمة حول توعية التالميذ واألفراد المحتكين بتنظيم محاضرات  (%1للمعلمين بما نسبته 
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بهم في المجتمع المدرسي بالمشكالت النفسية واالجتماعية التي يمكن أن يتعرضوا لها وضرورة اإلفصاح 
وهذا من منطلق أن السالمة النفسية للتلميذ مكون أساسي  أو التبليغ عنها لتتم معالجتها قبل تأزمها،

لصحته العامة، وتمثل أحد األبعاد األربعة التي يقوم عليها مفهوم الصحة من منظور منظمة الصحة 
أما عن الدور الذي يمكن أن  .كانت هذه المواضيع الصحية التي تطرقت إليها هذه المحاضرات، و العالمية

مبحوث  111مبحوث من مجموع 210)صحية لدى التالميذ، أكد أغلب المبحوثين تلعبه في ترسيخ ثقافة
مبحوثين من المعلمين بما نسبته  1مبحوثين من مجموع  3و %10من أولياء التلميذ بما نسبته 

من بين الذين أقروا بتنظيم هذه المحاضرات أنها ساهمت في تحريك الفعل الثقافي الصحي في ( 12%
 تنتمي إليه المؤسسات التعليمية. الذيالمجتمع المدرسي 

الصحي  التثقيف المؤسسات التعليمية في مجال الوسائل التي تستخدمهايبين فيه  (:02الجدول رقم)
 لتالميذ من وجهة نظر أولياء التالميذ والمعلمينل

الموقف من 
 وجود الوسائل

 المعلمون أولياء التالميذ الوسائل المعلمون أولياء التالميذ

  % ت % ت  % ت  % ت
 %11 2 %22 20 مجالت حائطية %21 2 %22 221 يوجد

 %1 1 %2 23 كتيبات
 %23 1 %21 10 دالئل
 %11 21 %31 201 نشرات

 %0 0 %0 0 أشرطة فيديو
 %0 0 %0 0 مواقع الكترونية

 %200 12 %200 221 المجموع
 / %31 22 %32 213 ال يوجد

 / %200 11 %200 230 المجموع

 (12( و المعلمون )السؤال رقم 11المصدر: بيانات استمارتي البحث الخاصتين بأولياء التالميذ )السؤال رقم 

البيانات الواردة أعاله تؤكد أن أغلب المستجوبين نالحظ أن  (02)من خالل معطيات الجدول أعاله رقم 
معلم بما نسبته  11مبحوث من مجموع  22و %32بما نسبته ولي  230مبحوث من مجموع  213)

عالمية معينة لعدم امتالكها،  (31% التي  و اعتبروا أن مؤسستهم التعليمية ال تستخدم وسائل تربوية وا 
 مدراءالتصريحات ، ويرجع ذلك حسب تسمح لها بأداء دورها التثقيفي للتالميذ في المجال الصحي



 21: العدد                                                                  .االجتماعية و اإلنسانية للبحوث" تنوير" مجلة

 

 
93 

من التقشف لتغطية النفقات الضرورية  تمارس نوع هممؤسساتأن  (22مجموع مدراء من  1)المبحوثين 
ال تتناسب حتى مع المنهاج  ، التيوبالوسائل التربوية التقليدية لضمان السير الحسن للعملية التعليمية

 األجهزة حواسيب،كالتكنولوجية حديثة تعليمية وتعلمية و االستعانة بوسائل  تطبيقهالجديد الذي يستدعي 
، وهي غير متوفرة لديهم وغيرها ، أدوات تقنية إلجراء التجارب العلميةDATA SHOWالكاشفة مثل

 لتجويد، ومن ثمة تتطلع العمل على تحسينها كأولويةو الخدمة التعليمية تجتهد ألداء دورها في تقديم و 
لكن بالمقابل هناك  بتضمينها ممارسات تثقيفية صحية للتالميذ مستخدمة وسائل فاعلة في ذلك. تهاخدم

 2و %22ولي بما نسبته  230مبحوث من مجموع  221)تقريبا من المبحوثين وهم أقل من الثلث
 تستخدم وسائل تثقيفيةأقروا بأن مؤسستهم التعليمية ( %21معلم بما نسبته  11مبحوثين من مجموع 

إجابات المبحوثين تذهب أغلب ، حيث من صنف المطبوعاتفي مجملها  صحية في المجتمع المدرسي
 12إجابة من مجموع  21و  %31إجابة لولي بما نسبته  221إجابة من مجموع  201المقدرة )

كما هو "نشرات تثقيفية" إلى التأكيد بأن هذه الوسائل هي عبارة عن  (%11إجابة لمعلم بما نسبته 
إجابة من مجموع  20)تهمن الذين قدرت إجاببالنسبة للمبحوثي "للمجالت الحائطية"الحال على السواء 

، وال (%11إجابة لمعلم بما نسبته  12إجابات من مجموع  2و  %22إجابة لولي بما نسبته  221
شك أن هذين الوسيلتين )المجالت الحائطية والنشرات( تعتبران من الوسائل اإلعالمية التربوية الهامة في 

لها التالميذ في مجتمعهم المدرسي وحياتهم مجال التوعية بالمشكالت الصحية المختلفة التي قد يتعرض 
وأيضا التعريف و اإلعالن عن مختلف الفعاليات والنشاطات  االجتماعية، من خالل المقاالت المعروضة

التي تنظمها المؤسسات التعليمية )ندوات، محاضرات، معارض وغيرها ( في مجال نشر الوعي الصحي 
 .لمشكالت الصحية اآلنية و تقديم مقترحات عالجية لحلهابالوسط المدرسي، فضال عن إثارتها لبعض ا

، وتحاول من مشكلة التدخين، السمنة، انتشار داء السكري -على سبيل المثال ال الحصر -نذكر منها 
السالمة الغذائية، إرشادات خالل الوسيلتين السابقتين إرسال رسائل وقائية تتضمن عدة مواضيع مثل: 

 وغيرها. ...السلبي،عامة حول التدخين 

 221إجابة من مجموع  10)إلى جانب هذا وضمن السياق نفسه فقد ذهبت إجابات المبحوثين المقدرة بـ 
على التأكيد ( %23إجابة لمعلم بما نسبته  12إجابات من مجموع  1و  %21إجابة لولي بما نسبته 

ع األمراض المعدية في حالة ظهورا، توضح كيفية التعامل م"دالئل" على أن مؤسستهم التعليمية تستخدم 
الطرق الصحيحة للعناية بالنظافة الشخصية، وخاصة نظافة الفم واألسنان، ويدخل ذلك في إطار تنمية و 

ي الحفاظ على الوعي الصحي للتالميذ وتحسيسهم بأهمية السلوكات والممارسات الصحية السليمة ف
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عالوة على هذا فقد أكدت إجابات المبحوثين على الرغم من قلتها بنسبة مقدرة صحتهم وصحة مجتمعهم. 
جابتين من مجموع  %2إجابة لولي بما نسبته  221إجابة من مجموع  23) إجابة لمعلم بما  12وا 

تعنى بالصحة ال سيما العادات المعززة للحفاظ  "كتيبات"أن مؤسستهم التعليمية تستخدم  (%1نسبته 
في  تيب العناية بصحة الفم واألسنان والتعامل السليم مع بعض أمراض الطفولة وغيرها.عليها مثل ك

إجابة لولي بما نسبته  221إجابة من مجموع  0)إن جميع المبحوثين وحسب إجاباتهممقابل كل ذلك ف
أكدوا عدم استخدام مؤسستهم التعليمية  (% 0إجابة لمعلم بما نسبته 12و إجابة من مجموع  0%

طة فيديو كوسائل تربوية تثقيفية صحية، فضال عن عدم توفرها على مواقع انترنيت تسمح بإبراز ألشر 
نشاطاتها في هذا المجال، وتوسيع من دائرة استقطابها الذي تطمح إليه على مستوى النسق التعليمي 

 والنسق االجتماعي العام. 

من طرف هذه المؤسسات المعتمدة  على كل فإنه على الرغم من توفر بعض الوسائل التربويةو     
 شك من أن هذه الوسائل تعتبر إال أنهال التعليمية مقتصرة على وسائل إعالمية من صنف المطبوعات

من الوسائل الهامة والتي ال يمكن االستغناء عنها في مجال التوعية بالمشكالت الصحية المختلفة التي قد 
مكانية وقايته منها، إال أنها تبقى غير كافية  وفي ظل حجم الرسالة التوعوية والدور يتعرض لها التلميذ وا 

الغياب التام للوسائل اإلعالمية  كذلكفي ظل و  ة في هذا المجال،المتوقع من هذه المؤسسة التعليمي
المسموعة السيما أشرطة الفيديو ومواقع االنترنت التي من شأنها إضفاء أكثر فاعلية للعملية التثقيفية 

مبحوث من  122)مثلما أكده أغلب المبحوثين (،التالميذ)الصحية نظرا لخصائص الفئة المستهدفة 
مبحوث من المعلمين بما نسبته  22و %21ث من أولياء التالميذ بما نسبته مبحو  230مجموع 

13%) 
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في مجال التثقيف الصحي المعوقات الوظيفية التي تواجهها المؤسسات التعليمية الصعوبات/-1
 :للتالميذ

 التثقيف المؤسسات التعليمية في مجالطبيعة الصعوبات التي تواجهها يبين فيه  (:03)رقم  جدول
 :لتالميذ من وجهة نظر أولياء التالميذ والمعلمينلالصحي 

 نوالمعلم أولياء التالميذ طبيعة الصعوبات

  % ت % ت

المادية
 

 %12 2 %22 222 ليةنقص اإلعتمادات الما

 %12 2 %22 212 عدم االستفادة من قاعات لتنظيم النشاطات التربوية
 %12 2 %21 222 نقص في إمكانات السحب

 %200 12 %200 102 المجموع

غير مادية
 

 %20 1 %22 32 للفعاليات التوعوية الصحية برمجة غير المناسبة
 %22 2 %21 232 نقص في تكوين الفاعلين في مجال التثقيف الصحي

 %10 1 %12 210 نقص التنسيق بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الصحية
 %22 2 %21 232 التثقيف الصحي في الوسط التعليميعدم إدراك الفاعلين ألهمية 

 %200 10 %200 212 المجموع

 (11السؤال رقم )ن موو المعل (13السؤال رقم )بأولياء التالميذ تين البحث الخاص تيستمار إالمصدر: بيانات 

 102إجابة من مجموع  212)أن أغلب اإلجابات  نالحظ(03)معطيات الجدول أعاله رقم من خالل
تذهب للتأكيد  (%10إجابة لمعلم بما نسبته  22إجابات من مجموع  2و % 22جابة لولي بما نسبته إ

"عدم االستفادة من قاعات بأن أكثر الصعوبات المادية التي تواجهها المؤسسات التعليمية تتمثل في 
الندوات، ات و وهذا ما يؤثر سلبا في تنظيم فعاليات توعوية )كالمحاضر  ،لتنظيم النشاطات التربوية"

وهو ما تمكنا من مالحظته خالل زياراتنا الميدانية إلى المؤسسات التعليمية التي والمسابقات والمعارض(،
شملتها الدراسة، بحيث الحظنا أن معظمها ال تتوفر على قاعات واسعة وال حتى قاعات لألساتذة إلجراء 

تعليمية( اللتماس المساعدة من قبل  اجتماعات الفرق التربوية. لهذا يضطر البعض منها )مؤسسات
مديرية الثقافة الستغالل دور الثقافة في تنظيم النشاطات المتعلقة بالتثقيف الصحي في الوسط 

إجابة لولي  102إجابة من مجموع  222)المدرسي.هذا وقد أكدت إجابات المبحوثين أيضا بما نسبته 
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أن المؤسسات التعليمية ( %12إجابة لمعلم بما نسبته  22إجابات من مجموع  2و %22بما نسبته 
المخصصة للمجال التثقيفي الصحي والتي قد تقلص من نشاطاتها  "نقص االعتمادات المالية"تعاني من 

في المجال الصحي التوعوي، هذا من قبل ثالث جهات مشتركة في تمويل الخدمات التعليمية )مديرية 
إضافة إلى ذلك الغياب التام للمساعدات المادية من قبل الجمعيات . مديرية الصحة( ،البلدية ،ةالتربي

 والمؤسسات الخاصة التي تنشط في الحقل الصحي.

إجابة لولي بما  102إجابة من مجموع  222)عالوة على ذلك، فقد أكد المبحوثين من خالل إجاباتهم 
التعليمية ال  اتأن المؤسس (%12ة لمعلم بما نسبته إجاب 22إجابات من مجموع  2و %21نسبته 

المساعدة على ترسيخ الثقافة الصحية  "اإلمكانات المادية الكافية لسحب الوسائل التربوية"تتوفر على 
(. حيث يرتبط هذا وغيرها الدالئل، الكتيباتالنشرات،  ،وتعزيز السلوك الصحي للتالميذ )المجالت

 اتعتمادات المالية المخصصة للمؤسسإلت خاصة المتعلق بنقص التمويل وااإلشكال بعدم توفر تجهيزا
التعليمية من قبل الجهات المختصة. كما تبين أن بعض المؤسسات تعتمد على سحب المطبوعات 

يمكن  وعلى كل حال التثقيفية انطالقا من المصادر الذاتية لبعض الفاعلين بها وباجتهاداتهم الخاصة.
تؤكد أن هناك صعوبات مادية  -على الرغم من اختالف النسب المسجلة فيها -جاباتهذه اإل أنالقول 

، فماذا إذا عن التعليمية تحول دون تفعيل دورها في التثقيف الصحي للتالميذ اتتواجهها المؤسس
 إجاباتبين  اتفاقأن هناك  كذلك من خالل بيانات الجدول أعاله، . كما يتضحالصعوبات غير المادية؟

نقص تكوين الفاعلين في "الفئتين من المبحوثين بخصوص هذا الصنف من الصعوبات حيث رجحوا 
 سببينك "عدم إدراكهم ألهمية هذه العملية في الوسط التعليمي"وأيضا  "مجال التثقيف الصحي للتالميذ

إجابة  212إجابة من مجموع  232)، حيث كانت اإلجابات متساوية لكال السببين معيقين بدرجة كبيرة
أكدوا على حيث  (،%22إجابة لمعلم بما نسبته  10إجابات من مجموع  2و  %21لولي بما نسبته 

أن عدم استفادة الفاعلين من تكوين خاص يساعدهم في عملهم التثقيفي، السيما في مجال التوعية 
، ألن نقص على أداء دورهم المتوقع -بشكل أو بأخر -الصحية المدرسية من شأنه أن ينعكس سلبا 

حول ما يحفظ صحتهم التكوين يؤدي إلى نقص الخبرات والمهارات الالزمة في مجال توعية التالميذ 
 .المؤثرة سلبا على سالمتهمتغيير سلوكاتهم وممارساتهم ويحسنها من خالل 

إجابة لولي  212مجموع  إجابة  من 210)كما الحظنا أيضا في ذات الصدد، أن إجابات المبحوثين 
تذهب للتأكيد على أن (%10إجابة لمعلم بما نسبته  10إجابات من مجموع  1و  %12بما نسبته 
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، قد يؤثر سلبا على تحديد أهداف المؤسسات الصحيةو " نقص التنسيق بين المؤسسات التعليمية"
التنظيم بين الفاعلين في بكل دقة، وكذلك يقلص نوعا ما من التعاون والمساهمة و  اتهمونشاطات مؤسس

قد ُيحدث اختالال وظيفيا في عمل ما العمل التثقيفي الصحي على اختالف انتماءهم المؤسساتي، وهذا 
ومثلما أكدته إجابات  ما سبقعالوة على و  .المؤسسة التعليمية في تنمية الوعي الصحي للتالميذ 

جابتين من مجموع  %22ه إجابة لولي بما نسبت 212إجابة من مجموع  232)المبحوثين   10وا 
، حيث ال "البرمجة غير مناسبة للفعاليات التوعوية الصحية"أن  (%20إجابة للمعلمين بما نسبته 

يساعد التالميذ على التجاوب معها بالشكل المطلوب خاصة مع ما يناسب و  نسجمتخضع إلى التنظيم الم
حتى يكون لها األثر االيجابي في إيصال  االمتحاناتوخارج فترات  في أوقات العطل المدرسية واألسبوعية

ن اختلفت إجابات المستجوبين حولها تبقي تمثل ا  وعلى كل فان هذه الصعوبات و  الرسالة الصحية.
 معوقات وظيفية تواجهها المؤسسات التعليمية عند أداء دورها المتوقع في تثقيف التالميذ صحيا.

المؤسسات التعليمية  الحلول المقترحة لتجاوز الصعوبات التي تواجهها فيهه يوضح  (:02جدول رقم)
 .لتالميذ من وجهة نظر أولياء التالميذ والمعلمينلالصحي  التثقيف في مجال

 (12السؤال رقم  المعلمون)و ( 12السؤال رقم )البحث الخاصة بأولياء التالميذ  تيالمصدر: بيانات استمار 

تمثلت اإلجابات حولها بنسب أن مجمل االقتراحات  نالحظ(، 11من خالل معطيات الجدول أعاله رقم)
راحات متقاربة جدا حسب المبحوثين سواء من فئة أولياء التالميذ أو المعلمين، والتي تؤشر على أن االقت

همية في مواجهة الصعوبات التي تعترض المؤسسات التعليمية في أداء على درجة متقاربة من حيث األ
بتكوين جميع "االقتراح الخاص للتالميذ، حيث اعتبر المبحوثين في الدرجة األولى  دورها التثقيفي الصحي

 نوالمعلم أولياء التالميذ االقتراحات

 % ت % ت
 %11 10 %10 132 المدرسية.تكوين الفاعلين في التثقيف الصحي بالوسط التعليمي: أساتذة، أطباء الصحة 

 %11 10 %12 112 المعتمدة في التثقيف الصحي وموائمتها مع الفئة العمرية للتالميذواآلليات  تنويع الوسائل
 %12 21 %12 112 تخصيص حصص تربوية تثقيفية صحية في المنهاج الدراسي

 %21 23 %21 122 الصحيتوفير اإلمكانيات المادية كما ونوعا بتخصيص ميزانية خاصة بالتثقيف 

 %22 22 %10 132 تفعيل دور جمعية أولياء التالميذ في التثقيف الصحي

 100 % 12 100 % 1212 المجمــــــوع
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ن، األطباء المعتمدين بأقسام الصحة و السيما: المعلم "الفاعلين في التثقيف الصحي بالوسط التعليمي
رقية وذلك بمساهمتهم الفعالة في ت ،المدرسية، باعتباره عامال أساسيا في تحسين أدائهم بمهنية أكثر

نشاطات المؤسسة التعليمية من خالل اعتماد أساليب علمية ناجعة في تفعيل دورها في االرتقاء بالوعي 
إجابة  1212إجابة من مجموع  112)المبحوثين  وفي االتجاه ذاته أكدت إجابات  الصحي للتالميذ.
تنويع على ضرورة " (%11إجابة لمعلم بما نسبته  12إجابة من مجموع  10و %12لولي بما نسبته 

من وموائمتها مع خصائص الفئة العمرية للتالميذ  "المعتمدة في التثقيف الصحي واآلليات  الوسائل
 خالل االعتماد على السبل التالية:

المدمجة في البرامج المدرسية الرسمية: عروض  والمدرسية لنشاطات التربويةا واستثمار االستعانة 
التي  ، األنشطة اإلعالمية وغيرها،بحوث، مسابقات تربوية، أشغال فنية أنشطة موسيقية،مسرحية، 

ال تستطيع وسائل أخرى يتم من خاللها تمرير رسائل في هذا المجال صحية  قيمتحمل في طياتها 
إيصالها بنفس الطريقة والفعالية، نظرا للتجاوب االيجابي الذي تفرضه الطبيعة اإللزامية للنشاط 

وأيضا الخصائص المؤثرة للنشاط  ف عليه الهيئة الرسمية للمؤسسة التعليمية،التربوي كونه تشر 
 .المدرسي ذاته

استغالل التطور التكنولوجي في هذا  ضرورةو الوسائل السمعية البصرية العصرية االعتماد على  
أجهزة عرض البيانات، حواسيب مجهزة ببرمجيات تثقيفية صحية  (DATA SHOWالمجال السيما )

النتباه التالميذ، وبالتالي األكثر تأثيرا إثارة الوسائل األكثر باعتبارها من ، وغيرهار توضيحية بها صو 
 .بشكل عامعلى تعزيز السلوك الصحي لديهم وتنمية وعيهم الصحي 

على العملية التثقيفية من شأنه أن يضفي تنظيم الزيارات الميدانية للتالميذ لبعض المؤسسات الصحية  
تقبُّل الرسالة على و  ترسيخ القيم الصحيةوالتي تنعكس إيجابا على  ،أكثر واقعية سيةالمدر  الصحية

 التثقيفية الصحية المرجوة من هذه الزيارات.

 1212إجابة من مجموع  112)أكدت إجابات المبحوثين عالوة على االقتراح السابق، فقد و    
على ( %12إجابة لمعلم بما نسبته  12إجابة من مجموع  21و %12إجابة بما نسبته 

من شأنه  كاقتراح آخر ،"تخصيص حصص تربوية تثقيفية صحية في المنهاج الدراسي الرسمي"
جعل العمل التثقيفي أكثر جدية والتزاما من طرف التالميذ، نظرا لكونه يدخل في صلب األهداف 

للمؤسسة التعليمية، وهي تنمية القدرات العقلية والنفسية  المنتظرة من العملية التعليمية المخولة
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 1212إجابة من مجموع  122)و قد ركزت إجابات المبحوثين ذاه واالجتماعية والجسمية للتالميذ.
من ناحية  (%21إجابة لمعلم بما نسبته  12إجابة من مجموع  23و %21إجابة لولي بما نسبته 

والتي تشترك  التعليمية اتيئات المسؤولة عن تمويل هذه المؤسسأخرى على الدعم المادي من قبل اله
توفير اإلمكانيات المادية "جل أمن البلدية،  ،مديرية الصحة ،مديرية التربيةجهات:  ةفيها ثالث

استخدام أجود ما توصل إليه التطور التكنولوجي في أجهزة من خالل  كمقترح رابع "الالزمة كما ونوعا
التعلُّمية( بتخصيص ميزانية مستقلة وموجهة خصوصا للتثقيف التعليمية و اإلعالم واالتصال والتقنيات 

وفي  خدمة التثقيفية الصحية للتالميذ.ال تجويد الصحي بالوسط التعليمي، والتي من شأنها زيادة 
 %10إجابة لولي بما نسبته  1212إجابة من مجموع  132)إجابات المبحوثين  ومن ذاتهالسياق 

تفعيل دور جمعية "ضرورة حول اتفقوا  (%22إجابة لمعلم بما نسبته  12إجابة من مجموع  22و
بالتنسيق مع الفاعلين بالمؤسسة التعليمية والناشطين في هذا  "أولياء التالميذ في التثقيف الصحي

مع لجان الصحة المدرسية، لما له من األهمية البالغة في البرمجة والتخطيط  بالخصوصالمجال و 
لمجمل النشاطات التثقيفية الصحية لتتمكن من إيصال رسالتها الصحية بالكفاءة المطلوبة، وأيضا 

ا التثقيف حولها، وكذ المفترضالمشاركة اإلستراتيجية في تحديد األولوية للمواضيع الصحية التي من 
مناقشة األساليب الخاصة والمالئمة لها، حتى يتحقق التساند الوظيفي بين الفاعلين على اختالف 
انتماءهم المؤسساتي في سبيل تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية في مجال نشر الثقافة الصحية على 

 أرض الواقع. 

من الدور الفعلي للمؤسسات من شأنه أن يؤَّ هذه االقتراحات على أرض الواقع هكذا فإن تجسيد مثل و  
التعليمية في تنمية السلوكات الصحية لدى التالميذ وتعزيز اتجاهاتهم نحو الصحة، ويحقق في الوقت 

 نفسه انفتاح المؤسسة التعليمية )كنسق مفتوح( على متطلبات التنمية الصحية للنسق العام )المجتمع(.

 قائمة المراجع:

الزرقاء في األردن من وجهة نظر مديري  محافظة مدارس في للطلبة المقدمة الصحية الخدمات برامج واقعبدح أحمد اهلل:   -2
، 01، العدد 12مجلة األبحاث والعلوم اإلنسانية،  األردن، جامعة النجاح، المجلد اإلنسانية، والعلوم األبحاث مجلةالمدارس، 

 م.1002جوان 
 م.1022األلوكة، شبكة تمنشورا المغرب،،التربية سوسيولوجيا ي:حمداو  جميل -1
زياد علي الجرجاوي، محمد هاشم آغا: واقع تطبيق التربية الصحية في مدارس التعاليم الحكومي بمدينة غزة، مجلة جامعة  -2

 م.1022، 02، العدد22األزهر، سلسلة العلوم اإلنسانية، غزة، المجلد
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 نهاية السنة الدراسية لمجال المدرسي من طرف المتمدرسينالممارس على االعنف   
 1122 /1122 

 ) دراسة حالة ( -دراسة ميدانية  بمدينة بسكرة  و ورقلة -
            كزيز أمال.  /أ         
 بغدادي خيرة. /د                                                                                      

 .الجزائر امعة قاصدي مرباح ـــ ورقلة ـــج
 

 ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى  تسليط الضوء على أحد أهم المشكالت التربوية التي بدأت تنتشر سنة          

حاولة فهمها ودراستها بطريقة علمية وممنهجة تسمح للباحثين في المجال التربوي بعد سنة دون م
، حيث يعتبر العنف الذي يمارسه هذه الظاهرة تشكيل محدداتبواالجتماعي باإلحاطة نوعا ما 

المتمدرسين نهاية السنة الدراسية على المجال المدرسي من بنية مادية ) المدرسة وما تحتويها من أقسام 
وطاوالت كراسي ومكاتب ...( ومن موارد بشرية )العاملين بالمؤسسة( من بين أهم المشكالت التي يجب 

 . من زاوية الفعل والتفاعالت االجتماعية القائمة بين الفاعلين في المجال المدرسي اإلحاطة بها
 الكلمات المفتاحية : العنف، المجال المدرسي، السنة الدراسية ، المتمدرس.

Abstract: 

          This study aims to shed light on one of the most important educational problems that 

began to spread year after year without trying to understand and study in a scientific and 

systematic way that allows researchers in the educational and social field to take a somewhat 

brief on the determinants of such phenomena, where violence practiced by teachers end of the 

school year on the field The school's physical structure (the school and its sections, tables, 

chairs, desks ...) and human resources (staff of the institution) are among the most important 

problems that must be taken. 

Keywords: violence, school, school year, teache 

 

 : تمهيد

تعتبر المدرسة مجاال للتربية والتعليم الذي يسهم في تشكيل العديد من القيم االجتماعية لدى         
المتمدرس لكن في اآلونة األخيرة أصبحت عرضة لتشكيل سلوك العنف من جهة ومن جهة أخرى مجاال 

ائق في المدارس يمارس عليه العنف،  حيث شهدت مدينة بسكرة و ورقلة )كمجالين للدراسة( افتعال حر 
وتكسير ما تحتويه األقسام) في مرحلة التعليم المتوسط خاصة( إضافة إلى رشق أبواب المدارس والعاملين 
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بالحجارة أو وصمهم ببعض الكلمات البذيئة ما أدى بتدخل رجال األمن والشرطة لصد مثل هذه األعمال 
المجتمع في حالة من الفوضى نحو وفك الحصار على بعض العاملين داخل بعض المؤسسات، ما يجعل 

هذا المجال الذي يفترض بأنه مجال تربوي تعليمي تثقيفي يعمل على تشكيل الوعي االجتماعي والقيم 
 التربوية واألخالقية.

ومن هنا باتت نهاية السنة الدراسية مؤشرا لظهور أشكال عديدة من العنف الممارس من طرف      
المتمدرسين على المجال التربوي، الذي لم يحضا مؤخرا بمكانته االجتماعية بين أفراد المجتمع، وعليه إن 

أفعال وتفاعالت  البحث عن أسباب ومؤشرات العنف الممارس على المجال المدرسي خاصة التركيز على
كل من المدرسين والمتمدرسين وحتى العاملين تعتبر بمثابة الحلقة التي يجب من خاللها إعادة إنتاج القيم 

 التربوية واالجتماعية واألخالقية نحو هذا المجال .

 وعلى هذا األساس تمحور التساؤل الرئيس للدراسة في :       
درسي؟ ولماذا يتجه المتمدرس نحو أفعال تدل على العنف ما هي تمثالت المتمدرس نحو المجال الم

 المادي والرمزي نحو هذا المجال؟.
  دراسات سابقة 

: )أثر العنف المدرسي في درجة شعور الطلبة بالقلق وتكيفهم المدرسي(،  1112دراسة أبو علياء  -
وتكيفهم المدرسي تكونت هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر العنف المدرسي في درجة شعور الطلبة بالقلق 

( طالبًا وطالبة من طلبة الصفين السابع والثامن تم تقسيمهم إلى مجموعتين 542عينة الدراسة من )
مجموعة تعرضت لعنف المعلمين ومجموعة لم تتعرض له وطبقت على عينة الدراسة ثالث مقاييس : 

 )العنف المدرسي و القلق و التكيف(

ود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعة الطلبة الذين تعرضوا للعنف وتوصلت الدراسة إلى: وج     
المدرسي ومجموعة الطلبة الذين لم يتعرضوا له في مستوى القلق والتكيف المدرسي وذلك لمصلحة 

ال يوجد فروق ذات داللة  المجموعة التي تعرضت للعنف حيث كانت أكثر شعورًا للقلق وأقل تكيفًا.
 إحصائية بين الطالب والطالبات في مستوى التكيف الدراسي .

: )أثر العنف المجتمعي في الحالة النفسية للمراهقين في سلوكهم  Defour،  2222دراسة دبفور  -
لوكهم هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر العنف المجتمعي في الحالة النفسية للمراهقين وفي سالتكيفي(، 
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( سنة ومن الصفين السابع 72 – 77( طالب تقع أعمارهم بين )731التكيفي ، تكونت العينة من )
( تم توجيه سؤال للمفحوصين عن 17( في حين كان عدد الطالبات )21والثامن وبلغ عدد الطالب )

لدراسة هي أنماط العنف الذي تعرضوا لها سواء الضرب أو التهديد وكانت المتغيرات المستخدمة في ا
عدم وجود عالقة بين  -العجز المتعلم ، تأييد العدوان ، السلوك العدواني توصلت الدراسة للنتائج التالية :

 التعرض للعنف والعجز المتعلمو  وجود عالقة بين التعرض للعنف وكل من االنحراف والعدوان .

 خفاض سلوك العنف( : )تحديد العوامل المرتبطة بان Shillinglo , 1999دراسة شلنجلو -

هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل المرتبطة بانخفاض سلوك العنف ، تكونت عينة الدراسة من  
( مراهق في وضع حرج تم تحديدهم كضحايا بالعنف األسرة أو مشاهدة العنف األسري أو كليهما. 522)

مرونة  -ن سلوك العنف وهي : اعتبرت الدراسة أن العوامل التالية من العوامل الوقائية والتي تقي م
 ،تقدات الدينية ، القدرة المعرفيةالمزاج ، المزاج اإليجابي، العالقة اإليجابية مع اآلخرين ، التعاطف ، المع

االتجاهات اإليجابية نحو المدرسة ، تقديرات الذات ، الضبط الداخلي ، توصلت الدراسة إلى أن للعوامل 
الوقائية من العنف ارتباط ذات داللة مع أدنى مستويات العنف وهي تقدير الذات المعتقدات الدينية، 

 التعاطف .

                           الجانب النظري للدراسة   

 School Violenceالعنف المدرسي   –أواًل 

تعريف: هو نمط من أنماط السلوك الذي ينبع عن حالة إحباط مصحوب بعالمات التوتر ويحتوي على  -
 (1، ص5777)شقيرات،  نية سيئة إللحاق ضرر مادي ومعنوي بكائن حي.

: هي السلوكيات الشاذة في الوسط المدرسي المتمثلة في السلوكيات اللفظية  5771 تعريف حويتي ، -
 (8، ص5771)حويتي،    وغير اللفظية .

( : هو كل الممارسات االبتدائية البدنية أو النفسية التي تقع على الطلبة من 5777تعريف )أبوعليا ،  -
 (53، ص5777)أبو عليا،  قبل معلميهم أو من بعضهم في المدرسة. 
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وعليه يمكن القول أن العنف المدرسي هو فعل ممارس من طرف المتمدرس )حسب الدراسة(          
على المجال التربوي، حيث يشكل خلال على مستوى أفعال وتفاعالت القائمين على المجال التعليمي ومنه 

 يأخذ العنف أشكاال ومظاهرا مختلفة تعبر عن الصور المادية والرمزية .

 نيا: النظريات المفسرة للعنفثا

 النظرية السلوكية : -

يرى السلوكيون أن العدوان شأنه شأن أي سلوك يمكن اكتشافه ويمكن تعديله وفقًا لقوانين التعلم،  
ولذلك ركزت البحوث والدراسات لدى السلوكيون على العدوان حين ركز على حقيقة يؤمنون بها وهي أن 

ئة ، ومن ثم فأن الخبرات المختلفة )المثيرات( التي اكتسب منها شخص ما السلوك برمته متعلم في البي
السلوك العدواني واالستجابة الضعيفة قد تم تدعيمها بما يعزز لدى الشخص ظهور االستجابة العدوانية 
كلما تعرض لموقف محيط ، وانطلق السلوكيون إلى طائفة من التجارب التي أجريت بداية على يد رائد 

يون جون واطسون وبهذا يعتبر السلوكيون أن العدوان سلوك متعلم يمكن تعديله، وكان أسلوبهم في السلوك
عادة بناء نموذج من التعلم  التحكم فيه ومنعه عن الظهور ، هو القيام بهدم نموذج التعلم العدواني وا 

 الجديد .

السلوك المثاب لدى الفرد وقد أشار "سكنر" أن اإلنسان يتعلم السلوك عن طريق الثواب والعقاب ف 
يميل إلى تكراره والسلوك المعاقب لديه ال يكرره وهذا السلوك ينطبق على العنف والعدوان، كما أن المكافأة 

، 5778)ابراهيم،  في السلوك العدواني يؤيد هذا السلوك حتى ولو كانت هذه المكافأة غير منظمة .
 (23ص

 نظرية التفكك االجتماعي : -

جتماعي مصطلح شاع استخدامه في كتابات علماء االجتماع للداللة على مفهوم عام التفكك اال 
يشمل كل مظاهر سوء التنظيم في المجتمع من الناحيتين العضوية والثقافية وقد يراد به أحيانًا عدم 

ة التي التناسق أو التوازن بين أجزاء ثقافة المجتمع وتتمثل دواعي التفكك االجتماعي في التغيرات السريع
تحدث داخل المجتمع ، فعندما يتعرض المجتمع لحالة عدم االستقرار في العالقات القائمة بين أعضائه 

 فأن الترابط االجتماعي ينعدم بين اجزائه .
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أن )دورتزسيرلين( الباحث األمريكي هو أول من أفصح عن أثر التفكك االجتماعي في أحداث  
لمجتمعات الريفية يسودها الترابط ويشعر الفرد داخلها باألمن الظاهرة اإلجرامية، عندما أوضح أن ا

 واالستقرار .

لذلك يؤكد أن التفكك االجتماعي يلعب دور باز في نمو ظاهرة السلوك المنحرف وبالتالي حدوث العنف 
 (777، صص7228)أبو ترعة،  والعدوان داخل المجتمعات .(

بة لتحليل نتائج الدراسة والتي ساعدت في جمع مؤشرات تم االعتماد على هذه النظريات كونها مناس    
 كافية حول موضوع الدراسة وأيضا مفسرة بشكل جيد لموضوع العنف في المجال االجتماعي والتربوي .

 الجانب التطبيقي للدراسة

 ةمنهج الدراس .2

يعتمد كل بحث علمي في العلوم االجتماعية على منهج يتبعه الباحث من اجل الوصول إلى نتائج      
علمية دقيقة بغرض تعميمها بما يوافق طبيعة الظاهرة المدروسة، وعليه تم توظيف المنهج الكيفي كونه 

 دها االجتماعية .يتناسب مع طبيعة الدراسة التي تعتمد على الفهم الدقيق لمجريات الظاهرة وأبعا

 . دراسة حالة 1

تعتبر دراسة الحالة أحد األساليب المندرجة تحت إطار المنهج الكيفي والتي" تقوم أساسا على         
االهتمام بدراسة الوحدات االجتماعية بصفتها الكلية ثم النظر إلى الجزئيات من حيث عالقتها بالكل الذي 

ة اجتماعية سواء كانت هذه يحتويها أي أن منهج دراسة الحالة نوع من البحث المتعمق في فردية وحد
 (712، ص5772)وجيه، الوحدة فردا أو أسرة أو قبيلة . 

إذا الغرض من إتباع أسلوب دراسة حالة جمع البيانات والمعلومات الالزمة بشكل أكثر دقة ومالئمة      
تاريخي للدراسة من خالل تحديد حالة الدراسة واإلحاطة بمجموع العناصر الالزمة سواء على المستوى ال

 للدارسة أو الجغرافي منه أو االجتماعي .
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 * المعاينة  

تم االعتماد في هذه الدراسة على اختيار المعاينة غير االحتمالية ألنها تساعد الباحث على ضبط مفرداته 
بشكل يتناسب مع طبيعة البحوث النوعية خاصة وفي اختيار حاالت الدراسة والتي تتطلب شروطا أساسية 

 منها :

 . توفر الشروط المناسبة في الحالة 
 . أن يكون عدد المفردات كافي لإلحاطة بالدراسة 

 * الحاالت التي تم االعتماد عليها 

 متمدرسين مارسوا نوعا من العنف المدرسي .  -

 . 5778/57772متمدرسين في السنة الدراسية   -

 . أدوات الدراسة 3

 Observation ..المالحظة   2.3

 Simple scientific observation. المالحظة العلمية البسيطة  

بأنها : نشاط يقوم به الباحث خالالل المراحالل المتعالددة التالي  وجيه محجوب"وتعرف المالحظة حسب "
 (777)عليان، دس، ص يمر بها في بحثه" .

والبيانالالالات  وعليالاله يعتمالالد كالالل باحالالالث علالالى المالحظالالة أداة أوليالالالة يسالالعى مالالن خاللهالالا إلالالالى جمالالع الحقالالائق
والمعلومالالات الالزمالالة حالالول الظالالاهرة والتالالي تسالالاعده علالالى وضالالع مؤشالالرات واقعيالالة كواقالالع ممارسالالة العنالالف علالالى 

 5778/5772المجال المدرسي من طرف التالميذ للسنة الدراسية 

   the interview تقنية المقابلة  .1.3

المقابلة في هذه الدراسة من بين أهم أدوات البحث كونها أداة أساسية تم االعتماد عليها وتعرف أداة 
 بأنها:  "ربحي مصطفى عليان"المقابلة حسب 
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" استبانه شفوية يقوم من خاللها الباحث بجمع المعلومات بطريقة شفوية مباشرة من المفحوص      
من في أن المفحوص هو الذي يكتب اإلجابة عن األسئلة بينما يكتب والفرق بين المقابلة واالستبانة يك

 (22، ص5775عوض، ) . الباحث نفسه إجابات المفحوص في المقابلة
إن استخدام المقابلة كأداة رئيسة كان الهدف منه جمع قدر كاف من المعلومات من حاالت الدراسة 

 للوصول إلى تمثالت التالميذ حول العنف .
 المقابلة الموجهة من طرف الباحث إلى:هدفت  -

 . جمع المعلومات والبيانات حول الدراسة 
 . مالحظة المعاني والرموز التي يعطيها المبحوث للعنف الممارس 

 .  حاالت الدراسة  4
 .. التعريف الكمي ببيانات الدراسة 2.4 

 ين( يبين جنس المبحوث12جدول رقم )                                   

 النسبة المئوية التكرار نوع الجــــــــــــــــــــــــــــــنس
 52 75 أنثى
 12 70 ذكر

 777 78 المجموع
 التعليق  -

 فهي  %52تمثل المبحوثين من جنس الذكور أما نسبة  12%يتضح من الجدول التالي أن نسبة    
 تمثل نسبة المبحوثين من جنس اإلناث، وعليه إن سلوك العنف متمركز غالبا على التالميذ الذكور .
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 ( يوضح األساليب المستخدمة في العنف على المجال المدرسي  11جدول رقم )             

 :  مؤشرات العنف  فئة الموضوع  
 النسبة  التكرار وحدات التحليل  رقم الوحدة

 11  74 تحطيم الطاوالت   12
 11  74 سرقة بعض مواد تزين القسم  11
 72  73 كسر األبواب               03
 57  74 تحطيم زجاج النوافذ  04
 52  72 تمزيق الكتب والكراسات  10

 211  11 المجموع
 التعليق 

( األساليب التي يتبعها التالميذ في القيام بأفعال العنف داخل المجال 75يوضح الجدول رقم )    
، في حين 72حول تمزيق الكتب والكراسات كما تبينه الوحدة رقم   %52المدرسي حيث نالحظ نسبة 

قسم جاءت حول إجابات المبحوثين لكل من تحطيم الطاوالت وسرقة بعض مواد تزين ال  %57نسبة 
كسر أبواب  % 72(، في حين مثلت نسبة 74. 75. 77وتحطيم زجاج النوافذ كما تبينه الوحدات )

 األقسام .    

 التأويل السوسيولوجي

نستنتج من خالل إجابات المبحوثين تركيزهم على العنق المادي القائم على تحطيم الممتلكات     
مزيق الكراسات، ما يدل على انسحاب المتمدرس المدرسية خاصة ومظاهر أخرى تحمل دالالت رمزية كت

من مجاله التربوي إلى مجال العنف حيث أصبح يمارس تلك األفعال بصورة مشتتة، تدل على فقدان 
معنى مجال التمدرس من طرف المتمدرسين وعدم وعيهم بأن المجال المدرسي بما يحويه من وسائل 

 وتجهيزات قدمت لخدمة المتمدرس أوال .
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 ( يوضح توجه المتمدرس في استخدام العنف اللفظي13جدول رقم )                   

 : العنف الفظي فئة الموضوع  
 النسبة  التكرار وحدات التحليل  رقم الوحدة

 01  72 ممارس على المراقبين  12
 31  73 ممارس على المدرسين  11
ممارس على                03

 المدير 
77  77 

 77  77 ممارس على الحارس  04
 211  21 المجموع

 التعليق 

( استخدام العنف اللفظي في المجال المدرسي خاصة نهاية السنة 73يتضح من الجدول رقم )      
، 77أن العنف متمركز على المراقبين كما هو موضح في الوحدة رقم  27%الدراسية حيث مثلت نسبة 

 % 77، في حين مثلت 75ممارسته على المدرسين كما هو مبين في الوحدة رقم  حول  %37أما نسبة 
 (.   74و 73من إجابات المبحوثين حول عنف ممارس على المدير و الحارس وهذا حسب الوحدتين )

 التأويل السوسيولوجي

نفهم من خالل المعطيات الموضحة في الجدول أعاله أن العنف اللفظي يمارس كثيرا على المراقبين      
والمدرسين رغم كونهما أكثر الفاعلين مع المتمدرسين ما يدل على وجود نوع من األنوميا على مستوى 

درسين منهما  في مجال تفاعالت المدرس والمراقبين مع المتمدرسين الذي غالبا ما يعبر عن نفور المتم
 التمدرس ككل .
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 ( يوضح األسباب والدوافع المشكلة للعنف14جدول رقم )                          

 :  سبب العنف الممارس على المتمدرس فئة الموضوع 
 النسبة  التكرار وحدات التحليل  رقم الوحدة

 31  73 ضرب المتمدرس  12
 41  74 طردهم بسبب فصات الشعر  11
 57  75 طردهم بسبب المالبس               03
 57  75 التسلط على المتمدرس   04

 211  21 المجموع
  

 التعليق

من إجابات المبحوثين حول طرد المتمدرس بسبب قصات الشعر كما تبينه   %47تمثل نسبة      
من  % 57 ( أما نسبة 77حول ضرب المتمدرسين ) الوحدة رقم  37 %، في حين نسبة 75الوحدة رقم 

إجابات المبحوثين حول كل من طردهم بسبب مالبسهم والتسلط الموجه نحوهم )شتمهم، عدم المساواة مع 
 باقي التالميذ ...(  

 التأويل السوسيولوجي

العنف نحو المجال نستنتج من خالل المعطيات الموضحة في الجدول أن رد فعل المتمدرس ب     
المدرسي هو نتيجة لمجموعة القوانين المدرسية واألساليب التي يستخدمها كل من المدرسين والمراقبين 
خاصة والتي تهمش بعض المتمدرسين وتجعلهم يشعرون بنوع من الدونية وتفضيل بعض زمالئهم عنهم. 

راد ومنه يجد في مجال التمدرس الفضاء وعليه يولد هذا ليدهم شعورا بالنقص وبضرورة معاقبة هؤالء األف
الذي يستطيع من خالله ممارسة العنف على كل من مارس العنف عليه بأشكاله الرمزية أو المادية ومن 

 هنا يسعى المتمدرس إلثبات ذاته لكن بطريقة خاطئة تتجه غالبا إلى استخدام العنف .
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 الممارسة على المجال المدرسي ( يوضح األساليب10جدول رقم )                      

 : أساليب العنف فئة الموضوع  
 النسبة  التكرار وحدات التحليل  رقم الوحدة

 0..3  73 حرق بوابات المدارس  12
 01  74 رشق البوابات بالحجارة  11
 75.2  77 سد بوابات الخروج أمام العاملين    03

          12 المجموع
/ 

211 

 التعليق

نالحظ من خالل هذا الجدول مجموعة األساليب التي يعتمدها أغلب المتمدرسين في ممارستهم العنف     
من إجابات المبحوثين بضرب ورشق بوابات  %27على المجال المدرسي خاصة حيث تمثل نسبة 
بات حول افتعال حرائق أمام بوا% 31.2، أما نسبة 75المدارس بالحجارة كما هو مبين في الوحدة رقم 

من  75.2%، في حين مثلت نسبة 77المدارس ومحاولة حرقها وحرق الجدران وهذا مبين في الوحدة رقم 
     73إجابات المبحوثين حول سد البوابات كي ال يخرج العاملين بالمؤسسة وتخويفهم وهذا مثلته الوحدة رقم 

 التأويل السوسيولوجي

يسعون إلى تخويف العاملين بالمؤسسة من خالل افتعال نفهم من خالل هذا الجدول أن المتمدرسين      
الحرائق أمام البوابات لمنعهم من الخروج، إضافة إلى رشقها بالحجارة دون خوف من إيذاء أحد العاملين 

 بالمؤسسة.

يدل هذا على أن المتمدرس بدأت تغيب فيه العديد من القيم كاالحترام والمحبة والتقدير نحو       
المدرسين ونحو مدرستهم، وعلى هذا األساس بدأت مظاهر العنف تسود خاصة نهاية السنوات الدراسية 

ؤسسات بصورة أكبر وبمظاهر عنف أكثر جعل من مؤسسات األمن تتدخل في حماية العاملين بالم
 التربوية.  كما أن وسائل التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل االجتماعي  بدأت تسلط الضوء أكثر .

 



 21: العدد                                                                  .االجتماعية و اإلنسانية للبحوث" تنوير" مجلة

 

 
112 

 ( يوضح مؤشرات العنف الرمزي10جدول رقم )                               

 :  العنف الرمزي فئة الموضوع  
 النسبة  التكرار وحدات التحليل  رقم الوحدة

 01  74 على الجدرانالكتابة   12
 10  75 شتم العاملين  11
تعليق ال فتاتا على              03

 البوابات
75  52 

 211  12 المجموع
 التعليق 

حول الكتابة على الجدران  %27يوضح الجدول التالي مؤشرات العنف الرمزي حيث مثلت نسبة      
من إجابات المبحوثين حول كل  %52، أما نسبة 77)كلمات بذيئة وشتم...( وهذا ما تمثله الوحدة رقم 

 ( .    73. 75من شتم العاملين وتعليق ال فتات تهديد على البوابات كما تبينه الوحدتين ) 

 التأويل السوسيولوجي

نستنتج من خالل معطيات الجدول أعاله أن المتمدرس يسعى إلى القيام بمجموعة من المظاهر      
الدالة على العنف الرمزي خاصة الكتابة على الجدران وشتم العاملين بألفاظ عديدة وتعليق الفتات تهديد 

لين بالمؤسسة ومن يه يسعى المدرس من خالل هذه األفعال إلى تخويف العامأمام أبواب المدارس، وعل
جهة أخرى محاولة فرض وجوده داخل مجال التمدرس لكن بطريقة سلبية تدل على غياب الوعي ونقص 

 القيم التربوية واألخالقية .

 :نتائج الدراسة 

 نستنتج من خالل تحليل البيانات والمعلومات التي تم جمعها من خالل أداة مقابلة البحث ما يلي :    

يعتبر العنف عمومًا من الظواهر المرضية في المجتمع والتي تؤثر في حياة األفراد والجماعات لما        
 يلحقه من الضرر واألذى من جراء تلك السلوكات واألفعال .
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كما يشكل أحد المظاهر السلبية التي تنعكس خاصة على العالقات االجتماعية بين األفراد      
العالقات بالتفكك والتصدع واالنهيار وهذا ما تم تفسيره في نظرية )دورتزسيرلين(  والجماعات فتصاب تلك

الباحث األمريكي فهو أول من أفصح عن أثر التفكك االجتماعي في أحداث الظاهرة اإلجرامية، عندما 
 أوضح أن المجتمعات الريفية يسودها الترابط ويشعر الفرد داخلها باألمن واالستقرار .

يعد سلوك العنف من أكثر المشكالت واألفعال البارزة فقد أشارت العديد من الدراسات والبحوث كما      
إلى زيادته بين المتمدرسين في المدارس خاصة تلك المتعلقة بنهاية كل سنة دراسية والمظاهر التي 

 تحملها من عنف  كالحرائق والشتم والرشق بالحجارة ...الخ .

ارة والمدرسين الذي قد يؤدي أيضا إلى تشكيل جيل غير قادر على حل إضافة إلى تسلط اإلد     
مشكالته وقد يتطور ذلك إلى اإلحباط وحاالت انوميا في المجال المدرسي تسهم في تشكيل مظاهر 
العنف، فإن لم تستطع المدرسة الموازنة بين قيمها التربوية والتعليمية ستسهم بذلك في تشكيل مظاهر 

 ى العنف.وسلوكات دالة عل

كما نجد أن القواعد والقوانين والتعليمات والنظم التي تتجاوز حدودها المعقولة في فرض القواعد       
والتعليمات والنظم واتبعت أسلوبًا صارما تسلطيًا ال يتفق مع الحد الطبيعي لألمور فال شك أن ذلك 

لهروب منها ثم يتبع الهروب سينعكس سلبا على المدرسة ومنه نفور المتمدرسين من المدرسة وكراهيتها وا
 الخطوة األولى في الوقوع في سلوكيات منحرفة وأكثر عنفا.

وهذا ما فسرته النظرية السلوكية حيث يرى السلوكيون أن العدوان شأنه شأن أي سلوك يمكن اكتشافه     
لعدوان فحقيقة ويمكن تعديله وفقًا لقوانين التعلم، ولذلك ركزت البحوث والدراسات لدى السلوكيون على ا

  7222اتفق هذا أيضا مع دراسة  دراسة دبفور  iيؤمنون به أن السلوك برمته متعلم في البيئة المدرسية .
Defour   ودراسة "أبو علياء" حول تأثر سلوك المتمدرس من بيئته التعليمية ومساهمتها في تشكيل مظاهر
 العنف .
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 لمجاالت التسلطية حسب تمثالت المتمدرسينيوضح دائرة نسبية حول أشكال ا 12شكل رقم  -

 

حيث نالحظ أن اإلدارة  توضح هذه الدائرة النسبية تمثالت المتمدرسين نحو مجال التمدرس      
والمدرسين هم أكثر الممارسين للسلطة التي تتجه إلى التسلط حسب اتجاهات المبحوثين والتي بدورها 

 تتجه ألن تكون أحد أسباب تشكل فعل العنف لدى المتمدرس .

 يمكن التوصل إلى : -

 . وجود خلل بين التفاعالت االجتماعية بين المدرس والمتمدرسين 
 ا تفاعل بين العاملين المشرفين التربويون والمتمدرسين .وجود أنومي 
  تسلط اإلدارة المدرسية من خالل القوانين الصارمة التي تجعل من المتمدرس ينفر من هذا المجال

. 
  رغبة المدرس في استرجاع مكانته من خالل سلوكات العنف ما يدل على غياب الوعي بالفعل

 التربوي .
  اسية مجاال مفتوحا الرتكاب أفعال دالة على العنف بكل حرية ما يدل أصبحت نهاية السنة الدر

 على انسحاب المدرسة من مكانتها التربوية إلى التعليمية فقط .
  تمزيق الكراسات والكتب التي تعتبر قيمة علمية ما يدل على بداية تشكل تمثالت رافضة للمحتوى

 والقيمة العلمية في المناهج .
 : خالصة 

خالصة القول أن العنف فعل ممارس من طرف المتمدرس نحو مجاله المدرسي، يعتمد من         
خالله المتمدرس مجموعة من األساليب التي تعبر عن العنف المادي والعنف الرمزي ) تحطيم الطاوالت 

40%

30%

30%

تسلط اإلدارة تسلط األساتذة تسلط العاملين
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لتي لها داللة رمزية واألبواب والنوافذ، كتابة كلمات بذيئة على الجدران والفتات تهديديه وتمزيق الكراسات ا
 نحو مجال التمدرس ...( . 

وعليه يجعل من المتمدرس يشعر بنوع من استرجاع حقوقه وتجاوز القوانين المدرسية بكل حرية         
ما يولد لديه شعورا بأنه مالك للسلطة في لحظة ما خاصة عندما يشعر العاملين والمدرسين بعدم وجود 

 حتجازهم بفعل الحرائق وسد مداخل الخروج والدخول عليهم .أمان في المجال المدرسي أو ا

  : في ضوء نتائج البحث يمكن تحديد بعض التوصيات وهي 
 محاولة ربط األسرة ودور التنشئة االجتماعية وتربية األبناء في محاربة قضايا العنف المدرسي .  -7
 العنف .محاولة تزويد المدارس بمرافق ترفيهية تعليمية تسهم في محاربة  -5
 إبراز دور المرشد التربوي في إعادة إنتاج الثقة بين المتمدرس ومجاله التربوي . -3
 توظيف اإلعالم التربوي للحد من مظاهر العنف المتشعبة . -4
 تشكيل دورات توعوية تثقيفية للحد من العنف . -2
 التواصل بين األسرة والمدرسة . -0

 قائمة المصادر والمراجع :

 
i2- اإلساءة اللفظية ضد األطفال من قبل الوالدين في محافظة الكرك وعالقتها (1112)شقيرات  محمد عبد الرحمن ،

 .( ، الكويت .ببعض المتغيرات الديموغرافية بالوالدين ، مجلة الطفولة العربية ، العدد )

 .، اعمال اليوم الدراسي للعنف في الوسط المدرسي ، الكشافة اإلسالمية ، فرع سكرة(.111)حويتي  احمد  -1
، أثر العنف المدرسي في درجة شعور الطلبة بالقلق وتكيفهم المدرسي ، مجلة (1112)أبو عليا  محمد مصطفى - 3

 .( ، عمان ، األردن2( ، العدد )12الدراسات ، مجلد )

سنة ، رسالة ماجستير ، جامعة عين  20 – 20، العنف كما يدركه المراهق (1112)ايمان إبراهيم جمال الدين  - 4
 . ، مصرد الدراسات العليا للطفولةشمس ، معه

: المفهوم العام والتدابير، اإلدارة العامة للعالقات  نحونالجا األحداث، (2222)أبو تونه عبد الرحمن محمد   -0
 .، طرابلس 2والتعاون ، ط

 .، األردن1، دار المناهج للنشر و التوزيع، طأصول البحث العلمي و مناهجه ،(1110)وجيه محجوب  -0
بيت األفكار الدولية،  البحث العلمي )أسسه، مناهجه و أساليبه، اجراءاته(، ،)د س(ربحي مصطفى عليان   -. 

 .األردن
 .، مطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندريةأسس البحث العلمي، (1111)عوض صابر. مرفت علي حقاجة فاطمة – 2 
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 ورقلة                     –قاصدي مرباح  جامعة                      
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 دليل مقابلة  

، أن حنيطكم علما بأن املعلومات تستخدم ألغراض اجناز دراسة حول العنف يف املدارسيسرنا وحنن بصدد 
 العلمي بكل سرية تامة ... تقبلوا مين فائق التقدير واالحرتامالبحث 

 

 
 أسئلة متعلقة بمحددات مفردة الدراسة . -   

 ................................................................................ الجنس:7

 ................................................................................. السن : 5

 ...................................................................... المستوى الدراسي : 3

 ............................................................................. مهنة األب:4

 .............................................................................. مهنة األم: 2

 ............................(. ما هي طبيعة المكان الذي تقطن فيه )حضري / شبه حضري/ تقليدي0

 

 - رق  المقابلة: ...............................................................
  ....................................................................الوق : - 
 ............... .......................................................التار  :- 
  ....................................................................الم ا  :- 
  ...................................................................: م  و ا - 

 - القس  : ....................................................................
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 سوسيوتربوية التفكك األسري نحو رؤية لبناء ثقافة التماثل األسري.

 أسمهان بلوم.د/                                                                                    

 .حنان بعجيالباحثة/                                                                                  

 جامعة المسيلة ــ الجزائر.                                                                               
 

 الملخص :

يجسد مفهوم التفكك األسري أزمة من أزمات الرابط االجتماعي باعتباره مؤشرا من مؤشرات         
االختالالت التي أضحت ميزة لسلوك العائالت الجزائرية كاستجابة للتغير االجتماعي في النسق األسري 

التفكك و فقدان التماسك و األمر الذي أدى التحول وفقدان هوية العائلة الجزائرية المثالية كونها تميزت ب
في سياق الولوج إلى التعرف على فقدان هوية األسر المتعاونة،  التضامن ، نقص الشعور باالنتماء ،

العوامل الكفيلة لظهور هذه الظاهرة وفق منظور سوسيوتربوي ومقاربات نظرية والوقوف عند أهم 
 مسبباتها.

جة في الفكر السوسيو تربوي الرامي في مضامينه العينية محاولة رائيعد وعليه إن موضوع الورقة البحثية 
لبناء ثقافة ترسيخ و وتجسيد ثقافة الثقة األسرية و تعزيز الثقافة األسرية القوية وتفعيل ثقافة الحوار 

للمجتمع الجزائري وكبح مختلف آليات  على النسق القيمي الثقافي األسرياألسري كميكانيزمات للحفاظ 
 صيل ومن ثم تحقيق آليات التماثل األسري التي تضمن لنا جودة الحياة األسرية .التغريب و التأ

 ثقافة التماثل األسري. -المقاربات النظرية  –األسرة  –: التفكك األسري الكلمات المفتاحية

 

:Abstract  

           The concept of family disintegration reflects the imbalance in the structure of the 

family, the dissolution and spacing of the family relations, as well as the crisis of the social 

link. These are all indicators of the imbalances that have become an advantage for the 

behavior of the Algerian families in response to the social change in the family structure. 

Characterized by disintegration and loss of cohesion and solidarity, lack of sense of 

belonging, loss of identity of cooperating families, in the context of access to identify the 

factors to ensure the emergence of this phenomenon according to a socio educational 

perspective and theoretical approaches and stand at the most important causes 
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Therefore, the subject of the paper entitled "Socio educational reading of family disintegration 

towards a vision to build a culture of family symmetry" is a popular attempt at socio 

educational thought, which aims at building a culture of establishing and embodying a culture 

of family trust and strengthening a strong family culture and activating the culture of family 

dialogue. To preserve the cultural and cultural value of the Algerian society and to curb the 

various of alienation and rooting and thus achieve mechanisms of family harmony that 

guarantee us the quality of family life.      

   Keywords: family disintegration - family - theoretical approaches - family symmetry 

culture.                                                                       

  تمهيد :

، خاصة في ظل التغيرات اجتماعية عرفتها جميع المجتمعات تعد ظاهرة التفكك األسري ظاهرة      
االجتماعية الراهنة ولعل تماسك األسرة يثمن بمدى نجاحها في أداء وظائفها وتفعيل مقوماتها التي تضمن 

ته الحياة األسرية فإن تفككها يقاس بمدى ما تفقده أو تتخلى عنها من تلك احياة مستقرة و جودة في ه
 ر على عالقات أفرادها بعضهم مع بعض مما يسبب انفصال و انحالل أسري الوظائف إذ يؤث

لقيمي الثقافي لألسرة يشكل معيارا ضابطا اتجاه هذه األزمات حسب مستواها الثقافي اكما أن النسق 
واالجتماعي واألخالقي فبعضها يتغلب على المشكالت األسرية وتعود األسرة إلى حالتها المتوازنة 

مما يؤدي إلى تفاقم ادة التوازن واالستقرار االسري ر ينجح نسبيًا وبعضها من يفشل في إعوبعضها األخ
 .األزمة وتضخمها

 :المحددات  المفاهيمية :أوال

 :مفاهيمية كداللة األسري التفكك -2
 علماء خاصة و الباحثين قبل من والدراسة باالهتمام حظيت التي المفاهيم من األسري التفكك مفهوم يعد

 األسري التفكك مفاهيم على سنتعرف السياق هذا وفي االجتماع

 التفكك في اللغة، فك الشيء فكًا: اي فصل أجزاءه. 

كما يعرف التفكك األسري: على أنه فشل واحد أو أكثر من أعضاء األسرة في القيام بواجباته نحوها، مما 
يؤدي إلى ضعف العالقات وحدوث التوترات بين أفرادها، وهذا يفضي إلى انفرط عقدها وانحاللها                                  

 ( liberary.islamweb.net االلكتروني  الموقع)
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ويتفق الكثير من الباحثين و المفكرين على أن األسرة المفككة أو المتصدعة أشكاال و أنماطا 
مختلفة ، يشير لها أحد المفكرين في قوله بأن التفكك األسري هو " مفهوم توصف به األسرة التي يتناقض 

إلرادية فقد تكون هجر أطرافها الثالثة بعد تكامل وتماسك بصورة إرادية أو غير إرادية ، أما الصور ا
الزوج وتركه زوجته و أوالده وبذلك يفقدون رعايته وحمايته وتوجيهه ومودته ، أو تكون بخروج الزوجة 
غاضبة من بيت الزوجية و اصطحابها لألوالد أو تركهم ألبيهم يشقى بتدبير شؤونهم وحده ، و يضاف 

ارج البالد لما تتيحه من عائد مادي كبير ، أما لهذه الصور اإلرادية صورة أخرى ، وهي العمالة الطويلة خ
فهي أربعة :   عن الصور األخرى الغير إرادية التي ال سيطرة ألحد عليها و التي ينتج عنها تفكك األسرة

والقتال   فقد تكون وفاة أحد األبوين أوكالهما ، أو تكون السجن الطويل المدة ، أو تكون التجنيد للحرب
  لوطن ، أو تكون النزوح الفجائي خوفا من األعداء المحتلين وتشتت األسرة نتيجة ذلكفي بالد بعيدة عن ا

 (12ص،  2991 ،الساعاتي )حسن                                                                        

مختص في هذا المجال ، وخاصة في مجال مدى  كما قد أشار إليها الدكتور مصطفى غالب و و
تأثير هذه الحالة المرضية التي قد تمر بها األسرة على النمو الطبيعي لشخصية الطفل ، وهي النقطة 
التي أشار إليها " مصطفى غالب " عندما حاول وضع مفهوم خاص بتفكك األسرة ، حيث يرى أن البيت 

لى أنه نقطة رئيسية في انعدام التكيف ، حيث أثبت الدراسات المفكك هو البيت الذي " عرف منذ زمن ع
المختلفة في هذا المجال أن المراهقين الذين كانوا يعيشون في بيوت مفككة ، كانوا يعانون من المشكالت 
العاطفية و السلوكية والصحية و االجتماعية بدرجة أكثر من المراهقين الذين كانوا يعيشون في بيوت 

ثبت أن غالبية المطرودين من المدرسة بسبب سوء التكيف كانوا من بين أبناء البيوت عادية ، وقد 
المفككة ، كذلك اتضح أن األطفال الذين انفصل أبواهـم أو طلقا ظهر عندهم ميل شديد للغضب ورغبة 

 حساسية للقبول االجتماعي وأقل قدرة على ضبط النفس و أكثر ضيقا  في االنطواء ، كما كانوا أقل

 (16ص،  2992 ،غالب )مصطفى                                                           

ألنه ال ينشا  تراكمات نتيجة هو بل واحدة دفعة يأتي ال انه حيث مراحل يتضمن األسري والتفكك
الطابع ببساطة نتيجة لعامل واحد، بل إنه من الثابت ونتيجة لدراسات عديدة فإن تفكك األسرة يتخذ 

 في نلخصها التدريجي ويكون محكوما بعدة عوامل متداخلة يصعب في بعض األحيان أن نفصل أحدهما
 :التالية الترسيمة
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 توضح مراحل التفكك لدى األسرة ترسيمة

 فبدءا مراحل بعدة العادة في يمر األسري التفكك أن إلى ( beck ) " "باك تشير من خالل الترسيمة التالية
 سواء فيها الخالفات و مالحظتها، يمكن ال بحيث جدا قصيرة تكون قد محدودة فترة وهي مرحلة الكمون:ب

 بواقعية. معها التعامل أو مناقشتها يتم ال كبيرة أو صغيرة كانت

 قانع وغير مهدد بأنه و االرتباك من بنوع كالهما أو الزوجين أحد يشعر وفيها مرحلة االستثارة: 
 عليه. يحصل الذي باإلشباع

 االنفعاالت تظهر حيث المترسبة، لألفعال نتيجة االنفجار أو االصطدام يحدث فيها و مرحلة االصطدام: 
 طويلة. لمدة المكبوتة

 ذلـك ويؤدي حدة، تزداد األمور فإن االنتقام في والرغبة الصراعو  التحدي زاد إذا مرحلة انتشار النـزاع: 
 االنتصار هو طرف كل هدف يكون حيث بينهما، المتبادل والنقد الزوجين بين والخصومة العداء لزيادة

 مرحلة الكمون

يالتفكك األسر  

ةمرحلة االستثار  

 مرحلة االصطدام

مرحلة البحث عن 

 الحلفاء

مرحلة إنهاء 

 الزواج



 21: العدد                                                                  .االجتماعية و اإلنسانية للبحوث" تنوير" مجلة

 

 
123 

 اإلنسان أنه على نفسه إلى منهما كل وينظر التسوية، إلى الوصول محاولة دون اآلخر الطرف على
ذا السلبي، السلوك ويزداد اآلخر، الطرف حساب على المتكامل  بناحية يتعلق البداية في النـزاع كان وا 
 المتعددة. األخرى النواحي ليغطي ينتشر ما سرعان فإنه معينة

 يساعدهما عمن يبحثان فإنهمـا بمفردهما المشكلة حل الزوجان يستطع لم إذا مرحلة البحث عن الحلفاء: 
 تيال المعايير و القيم فإن طويلة لفترة النزاع استمر إذا و ،األصدقاءو  واألقارب األهـل من ذلك تحقيق في

 خالل من إشباع على للحصول كالهما أو الطرفين أحد يلجأ قد هنا و ،مهددة تصبح األسرة بناء تحكم
 االجتماعية األنشطة في المشاركة أو ،باألطفال االهتمام على التركيز مثل البديلة األخرى المصادر
 األسرة. داخل يتحقق الذي اإلشباع حساب على العمل في النجاح على والتركيز

 مسؤولية لتحمل الرغبة و الدافعية األقل على الزوجين لدى يكون عندما وصوال الى مرحلة إنهاء الزواج: 
 للحياة أخرى مرة العودة في التفكير عدم تعني والتي ،االنفصال إجراءات تبدأ باالنفصال المتعلق القرار

  . للقضاء يلجأ و لذلك محاميا كليهما أو الطرفين أحد يوكل قد وهنا ، الزوجية

 (271 ص،  2991 ،غيث عاطف )محمد                                                          

 :األسرة كداللة مفاهيمية-1

، وتطلق على الجماعات التي يربطها أمر عشيرتهالرجل و وأهل ، الحصيناألسرة في اللغة هي الدرع 
 (11، ص2991) مصطفى الخشاب،   مشترك، وجمعها اسر.

*وكما جاء في معجم علم االجتماع أن األسرة هي عبارة عن جملة من األفراد يرتبطون معا بروابط زواج 
 (11، ص2991)زيدان عبد الباقي،  و الدم و التبني و يتفاعلون معا.

ومن جهة أخرى عرفها ، االجتماعيةرة على أنها الوحدة البيولوجية و األس هربرت سبنسر"*وقد عرف "
 ووظيفة تكاثرية  ،و تعاون اقتصادي، أنها عبارة عن جماعة إنسانية تتميز بمسكن إقامة مشترك  ميردال""

و تتكون األسرة من ذكر و أنثى بالغة وطفل سواء ، و يوجد بين اثنين عالقة جنسية يعترف بها المجتمع 
 (61، ص2999) عبد القادر القصير، بالنسل أو التبني. 

*كما تعرف األسرة على أنها إحدى المؤسسات االجتماعية التي تغرس القيم االجتماعية في نفوس األفراد 
 (291، ص2999) عبد الفتاح موسى،  من خالل التربية.
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فيكونون  ،بأنها مجموعة من األشخاص يتحدون بروابط الزواج أو الدم أو التبني" بيرجس لوك*ويعرفها "
 مستقبال و يتفاعلون في تواصلهم مع بعضهم البعض بأدوارهم االجتماعية.

 (129، ص2999) صالح علي،                                                                 

األسرة على أنها اتحاد تلقائي تؤدي علية القدرات و االستعدادات الكامنة  إلىبل و فوجل" كما قد اشارا "
في الطبيعة البشرية النازعة إلى علم اجتماع ، وهي بأوضاعها و مراسيمها عبارة عن مؤسسة اجتماعية 

 تنبعث عن ظروف الحياة و الطبيعة التلقائية للنظم واألوضاع االجتماعية . 

أن الزواج بال أطفال يكون هو األخر أسرة و األسرة  علىاويرت و وينكمان"  وفي نفس السياق يؤكدان " 
قد تكون أكثر شموال من ذلك فتشمل أفراد آخرين كاألجداد  و األفراد و بعض األقارب على أن يكونوا  

 (12، ص1116) محمد بيومي، مشتركين في معيشة واحدة مع الزوج و الزوجة و األطفال. 

تعتبر األسرة تحمل مسؤولية عظيمة تتجسد في إكساب األبناء المعرفة والمهارات والخبرات التي 
يحتاجونها في حياتهم الحاضرة والمستقبلية، باعتبارها مؤسسة من مؤسسات التنشئة االجتماعية التي تعمل 

مع بيئتهم وعلى نقل على إكساب الفرد ثقافة مجتمعه والقيم التي تحكم سلوكه وتساعدهم على التعامل 
التراث بين األجيال وكذا غرس قيم المجتمع ومعاييره في نفوسهم وعقولهم، لتمكينهم من أن يسلكوا السلوك 

 االجتماعي المقبول في مجتمعاتهم .

لجميلي في كتابه حول األسرة واالتجاهات المعاصرة لها كون األسرة دعامة اوهذا ما أكده الكاتب خيري 
 اء االجتماعي فهي منظمة اجتماعية تتركز عليها بقية منظمات المجتمع.من دعائم البن

 (21، ص2996) خيري خليل الجميلي،                                                           

االتجاهات وكافة أنماط قيم و باإلضافة إلى قيامها بالضبط السلوك وفقا لما يحدده المجتمع واكتساب ال
 (21، ص1122) محمد الشتاوي و آخرون، السليمة.السلوك 

المبلورة حول األسرة نبلور تعريفا إجرائيا فحواه إن األسرة هي ومن خالل هذه التعاريف القيمة و  وعليه
رابطة اجتماعية مكونة من أب و أم و أطفال وقد تكون اكبر من ذلك و تشمل أفراد آخرين ويشتركون في 

 دوار اجتماعية.أألطفال ويتفاعلون فيما بينهم بوامعيشة واحدة مع الزوجين 
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 :عوامل التفكك األسري في ظل التغير االجتماعي و المقاربات النظرية :ثانيا

يرجع عوامل التفكك األسري إلى عدة مقومات و مسببات مختلفة كال منها تمثل في سياقاتها المعرفية 
 :الباحثين في هذا المجال عدة عوامل أو أسباب أهمهاوعليه فقد بلور اجتماعيا يطرأ على األسرة تغيرا 

 األسباب الشخصية واالجتماعية معا ونبلور فيما يلي أهم هذه العوامل .                        

: "وترجع إلى ارتباط مجموعة من الصفات الوراثية التي تحدد ردود الفعل االنفعالية العوامل المزاجية-2
                                          والعاطفية عند الفرد. 

ولعل الصراع هنا يحدث نتيجة اختالف هذه العوامل أو تشابهها ويعتبر هذا من بين أنواع الصراع  -
التي تؤدي إلى التوتر الدائم، وقد ال تقضي في كل الحاالت إلى التفكك الكامل لألسرة ومثال ذلك 

فإن تزوج من امرأة لها نفس النزاعات فإن هذا قد يؤدي إلى الرجل الذي تكون لديه نزاعات السيطرة 
حدوث نزاع مستمر بينهما إال أن ظروف الحياة األسرية والتأثيرات العديدة التي يتأثران بها من الخارج 

 إلى جانب المسؤوليات المتزايدة كلها أمور قد تضح حدا للتصادم .
                                                             (216) عاطف غيث ،دون سنة، ص                                                      

: ويقصد بها مجموع الصفات المرغوبة عند الزوجين والتي قد ال تكون متماثلة القيم االجتماعية-1 -
نتيجة اختالف البيئة االجتماعية للزوجين أو اختالف عادات وتقاليد وقيم أسرة أحد الزوجين كفيل 
بحدوث الصراع والتوتر الذي قد يؤدي إلى التفكك األسري في نهاية المطاف بعدم حدوث توافق و 

التغير االجتماعي إذ يشير هنا إلى تغير في  نظرية التغير االجتماعيما وهذا ما أكدته تكيف بينه
 الخ . .أنماط التفاعل داخل المجتمع ، مثل التغير في العادات والتقاليد والتكنولوجيا المستخدمة..

المادي  ءكما انه ويمكن أن يشمل التغير على أي شي ابتداء من اتجاهات الناس المتغيرة نحو أي شي
 وغير المادي.

: هي المعبرة عن االستجابات المكتسبة عن طريق الفرد في وضع اجتماعي األنماط السلوكية-6 
خاص والتي يمكن أن تتعدل أو تتغير خالل فترة الزواج، ومن المالحظ أن األنماط السلوكية عند 

لباحثون في شؤون األسرة الزواج تكون قد استقرت بصورة معينة ويصعب تغييرها بعد ذلك ويالحظ ا
"أن التوترات الزوجية بسبب األنماط السلوكية المتعارضة عند الزوجين تصل إلى درجة خطيرة خاصة 
إذا تعلقت بمسائل كاألخالق االجتماعية والنظافة وطرق تربية األطفال وطرق اتخاذ القرارات ومعاملة 

  (217) عاطف غيث ،دون سنة، ص .  اآلخرين
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يختلفون في أنماطهم السلوكية وذلك تبعا لتجاربهم في أسرهم فبعض األسر مثال يكون األب فيها فاألفراد 
هو صاحب الكلمة النهائية، بينما في بعض األسر األخرى فتكون الكلمة لألم وهذا ال ينفي وجود نوع 

 ثالث تكون األسرة فيها قسمة مشتركة بين األب واألم.

قول أن األنماط السلوكية للرجل والمرأة ترجع للخبرة األولى في أسرة كال وقد أكد بعض الباحثين إلى ال 
     منهما ويظهر هذا واضحا في العالقات الزوجية خالل مرحلة الزواج .                                                                

في الفترة الحالية  اط األسرة الجزائريةأنم: من أهم التغيرات التي طرأت على خروج المرأة للعمل-1   
خاصة تغير دور مركز المرأة الجديد فقد فتحت أبواب العمل في مجاالت كثيرة أمامها "فقد صار التسليم 
بالمساواة يمس الجنسين في الحقوق والواجبات ننظر إليه على اعتبار أنه مبدأ عليه التقدم االقتصادي 

التوسع في أعمال المرأة خارج البيت قد يعكس في النهاية مشاكل ال  واالجتماعي ولكن يجب التسليم أن
                                                             (11) إقبال بشير و آخرون ،دون سنة، ص حد لها ما لم يتوفر البديل لرعاية األطفال"  

فخروج المرأة إلى العمل صحيح أنه يساهم في تنمية االقتصاد، كما يساعد أيضا على زيادة دخل األسرة 
ولكن من جهة أخرى فإن ابتعاد المرأة فترة زمنية طويلة عن أطفالها وبيتها قد تخلق لها مشاكل خطيرة 

ب يضعن مربيات يصع في المجتمع الجزائريخاصة إذا تعلق األمر باألطفال فهناك بعض النساء 
ألطفالهن متجاهلين بذلك خبرة هذه المربية في التربية وهناك أمهات يعودن وينشئن الطفل منذ الصغر 
االعتماد على نفسه في كل شيء كاألكل واللبس والنظافة وهذا ما قد يولد لدى الطفل أزمات نفسية 

ة أخرى وهنا ما نطلق عليها اسم واجتماعية من جهة ويعيش محروما من الحب والحنان واالهتمام من جه
صورة أخرى لألم المنشغلة عن مسؤولياتها األسرية بكثرة  كما أن هناك المرأة الحاضرة الغائبةأو  ألما

لقاءات الصديقات، والخروج المستمر إلى األسواق لحاجة ولغير حاجة، مما يحرم الزوج واألوالد من 
وجية بالشكل المطلوب منها، والنتيجة مشابهة لما ذكر سابقًا، متابعة هذه األم وعدم قيامها بواجباتها الز 

 .حيث تتكاثر الخالفات وتسوء العالقات وينتج التفكك األسري

التي ترجع إلى الفشل في تحقيق العواطف التي كانت متصورة قبل الزواج، فمن المعروف  التوترات -1
أن الحب أصبح أساسا ستزيد أهميته كسبب هام للزواج تدريجيا ويكون هذا سببا مباشرا في نشوء المشاكل 

باب يقومون بين الزوجين وهذه الظاهرة أصبحت منتشرة كثيرا في المجتمع الجزائري فهناك العديد من الش
بربط عالقات حب ففي هذه الفترة يكون لكل طرف أحالمه الخاصة ولكن بمجرد حدوث الزواج 

 .واالصطدام بالواقع فإن األمور تتغير عما كانت عليه فينشأ الصراع والتوتر الذي يؤدي حتما إلى التفكك
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تي يتمتع بها الطرفين أي الزوج ال الثقافة األسرية القويةهناك عوامل كثيرة تؤدي إلى التفكك منها انعدام 
السليمة وانعدام  التربية األسريةالزوجة بخصوص كيفية إقامة ُأسر ناجحة في بناءها وتقويمها وطرق و 

  لالحترام والثقة المتبادلتان.وفقدان  التفاهم والحوار الزوجي

منشغال في أعماله إما بالعمل وعدم التفرغ فقد يكون  انشغال األب عن أسرته*ومن العوامل أيضا 
الخاصة مما يؤدي به إلى عدم قيامه بواجبه كرب أسرة اتجاه أسرته أو يبدي بشكل غير مباشر رغبته في 
عدم تحمل مسؤولية أسرته وال يمكن إلقاء اللوم كامال على األب فاألم تشكل عامال مهما في بناء األسرة 

من ال يعيرون أي اهتمام لواجباتها فنراها كما ذكرنا سابقا عن وجودها كعدمه وقد تكون هي أيضا م
تنهمك في حياتها الخاصة دون إحساس بالمسؤولية اتجاه أسرتها و من األسباب أيضا فقدان أحد األبوين 
أو كالهما مما ُيسبب في نشوء أسرة قاصرة في معناها المتكامل وتلعب أيضا الفوارق الشاسعة بين 

ة ودرجة التعليم والثقافة أثرها الواضح في التأثير بين الزوجين الزوجين من ناحية السن وطبيعة البيئ
وانعكاس ذلك على كيان اأُلسرة وهذا ما نلمسه في العديد من العائالت الجزائرية مما يؤدي إلى انحراف 

 سلوكيات األوالد خاصة الفتيات.

لمطاف إلى قيامه بكل حذافره العوامل المبلورة حول التفكك األسري المؤدية في نهاية او كل هذه المقومات 
 مما يؤدي إلى انعدام جودة الحياة األسرية.

، حتى أن إحصائيات المحاكم في كثير من حاالت الّطالق بين األزواجكما انتشرت في وقتنا الحاضر 
أحيانا قبل الدخول، فالطالق أصبح األولى للزواج و المجتمع الجزائري سجلت حاالت طالق في السنوات 

تماعية تحتاج من المتخصصين والباحثين في مجال علم االجتماع الوقوف على أسبابها معضلة اج
 والعمل على معالجتها لتجنب آثارها السلبية على الفرد والمجتمع.

غالبا ما يكون هناك مشاكل، قد تكون مشاكل صغيرة وسرعان ما تتطور بين الزوجين ولعلها تحدث أمام 
قد ال يدرك الزوجين مدى خطورة هذه المشاكل. إذ أنها تؤدي في أغلبها  األطفال في بعض األحيان، وهنا
 إلى الطالق وانفصال الزوجين

إلى ضعف الرقابة األسرية والتي تعتبر من أهم أنواع الرقابة االجتماعية فإن غاب  التفكك يؤديإن 
تباع طر  ق غير سوية ومثال ذلك جانب المتابعة والتوجيه أصبح من السهل على أفراد األسرة االنحراف وا 

أن االبن يبدأ تدريجيا بالتغيب الغير مشروع عن دروسه ثم هروبه من المدرسة فتغيبه المتقطع ثم الدائم 
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دون رقابة أو محاسبة ويتعدى ذلك الحقًا تأخره عن المنزل ثم يبدأ بالتغيب عن المنزل دون مباالة أو 
لى االنحراف بشتى وسائله حينها يفقد مكانته وثقة أسرته محاسبة من الرقابة اأُلسرية يُجره ذلك التغيب إ

ومجتمعه و كما أن االبنة التي تخرج للترفيه دون رقيب أو مرافق أو أن تقضي ساعات طوال أمام شاشة 
التلفاز أو االنترنت و ال أحد يسائلها ومطمئنة بانعدام الرقابة االجتماعية فذلك يؤدي إلى االنحراف 

نظرية التفكك االجتماعي بما وهذا ما يتماشى وفقا لويؤثر على تحصيلها الدراسي.  األخالقي والفكري
  يلي:

إن ثبات ورسوخ أي مجتمع يعود إلى إجماع أفراده واتفاقهم على معايير السلوك وقواعده التي ارتضوها  -
 ألنفسهم.

لسلوك الموجودة ولكن حينما يهتز إجماع هؤالء األفراد لسبب أو ألخر. وحينما ال تصبح قواعد ا -
متماسكة . أو حينما تتحدى هذه القواعد السلوكية قواعد أخرى جديدة يصبح المجتمع حينئذ في ) حالة 

 تفكك اجتماعي (.
 نتائج هذا التفكك االجتماعي تسبب ضغطا على األفراد والجماعات داخل المجتمع الواحد. -
معات ,تسبب خلل في الخلية األولى مثال ذلك : ظاهرة الطالق التي تعاني منها كثير من المجت -

 للمجتمع وهي األسرة 
 وكذلك األدوار التي يقوم بها الوالدين أيضا تتعرض هي للخلل مما يزيد من حدة التفكك االجتماعي -
( عبارة عن حالة جديدة للمجتمع يجد األفراد أنفسهم فيها وهم ال يتقاسمون نفس )التفكك االجتماعي  -

 كانوا يتقاسمونها .المعايير والسلوك التي 

 :نحو رؤية لتجسيد ثقافة التماسك و التماثل األسري :ثالثا

يقولون الوقاية خير من العالج فعلينا نحن كباحثين سوسيولوجيين أن نسير على هذه المقولة ونطرح 
القضاء عليه ومن  آليات الوقاية من التفكك و البحث عن مقومات كبحه مما نضمن تحقيق لميكانيزمات

لذي يمثله ثم تحقيق جودة الحياة األسرية. ولتعزيز مقومات التماثل األسري نثمن بذلك الدور األساسي ا
كذا الثقافة األسرية كمحددات كفيلة للتماسك األسري اال انه هناك األسرية و  الثقةكل من الحوار األسري و 

 .ماسكأمور دينية أوصانا عليها ديننا لتضمين ثقافة الت
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  الشريعة اإلسالمية*

االهتمام باألسرة كوحدة بيولوجية وتنازل كال طرفي هذه الوحدة لكي تكون وكذا  فبالتفكير وحسن التدبير
الرحمة في الشريعة اإلسالمية األطفال وهناك من آليات الوحدة والتضامن و حياة سعيدة ومريحة للزوجين و 

   :من خالل

من أهم األمور التي تقي األفراد من الوقوع في مختلف المشكالت، بناء إيمان قوي تقوية إيمان الفرد     
 في نفوس الناشئة من الصغر، ونقصد بذلك التربية اإليمانية التي عرفها أحد الباحثين بأنها: 

مبادئ ربط الولد منذ تعقله بأصول اإليمان، وتعويده منذ تفهمه أركان اإلسالم، وتعليمه من حيث تمييزه 
الشريعة الغراء. فإذا نشأ الفتى على إيمان قوي صحيح صادق، نتج عن ذلك شخصية سوية مستقيمة 
قادرة على مواجهة كافة المشكالت بروح المؤمن القوي، المتكل على اهلل، المتسلح بسالح المعرفة الشرعية 

فهيهات أن تفت تلك الصحيحة والمستفيدة من كل ما هو جديد مفيد ال يتعارض مع تعاليم دينه، 
 .المشكالت عضد هذه الشخصية أو توهن قواها، بل سرعان ما تنجلي عن طريقه منذ بدايتها وفي مهدها

ويقصد بذلك قيام األسرة من البداية على تعالم اإلسالم، من مرحلة  :بناء األسرة على أسس صحيحة    
اختيار الزواج أو الزوجة، امتثااًل لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم قال: )) تنكح المرأة ألربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت 

 داك (ي

فهذه هي معايير االختيار عند األفراد، ولكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نبه إلى أهمها، والذي إذا فقد 
ال قيمة للبقية من بعده وهو الدين، فالزوج سواء كان ذكرًا أم أنثى إذا كان ذا دين قوي قويم أسس النجاح 

مطلوب منها على أفضل وجه، مبتعدًا عن ما يعكر لهذه األسرة الوليدة، وكان حريصًا على قيامها بما هو 
صفوها أو يحدث خلاًل في عالقاتها وتماسكها، كما أن التقارب بين الزوجين في السن والمستوى التعليمي 
واالجتماعي واالقتصادي من عوامل الوقاية من الخالفات األسرية التي قد تحدث عند التباين بين الزوجين  

 .بيق الزوجين للحقوق والواجبات التي شرعها اإلسالم لكل منهماويدخل في هذا فهم وتط

وهذا ما يجب أن يكون في مؤسسات التنشئة االجتماعية بتعليم األفراد القيم و الضوابط االجتماعية 
المختص في علوم اإلعالم و االتصال، يرى أن  الحاج تيطاونيالدكتور وتماشيا مع هذا الطرح نجد أن 

األساسي المتمثل في التنشئة   يكية كالمسجد و األسرة والمدرسة، تضاءل دورهاالمؤسسات الكالس
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النموذج الثقافي االجتماعية و حلت محلها وسائل االتصال التي هيمنت على عقول األفراد، وفق 
الذي بات يهدد خصوصيات المجتمعات التي أصبحت عبارة عن أضداد يراد لها أن تكون على  األمريكي

ا يسمى بالمواطن العالمي، وهذا النموذج بات يهدد الدول العربية و الغربية كفرنسا التي خط واحد لم
رفعت االستثناء الثقافي كاللغة و المبادئ، و كندا التي تئن هي األخرى تحت وطأة المنتجات الثقافية 

ل االنبهار واالنسياق ، بفع«إذا كان أبناؤهم يدركون أنهم كنديون»األمريكية، بدليل أن أحد وزرائهم تساءل 
زيارة فالكسيس » في كتابين له  توماس فريدمانخلف كل ما هو أمريكي، وهو ما يعبر عنه المفكر 

و يؤكد من خاللهما بأن مصلحة شعوب العالم أن تظل تحت » العالم المسطح »و   «وغصن الزيتون
 )www.library.islamonline.com) الموقع االلكتروني  .العباءة األمريكية

 بناء ثقافة الثقة األسرية*

تعتبر الثقة مسؤولية تعزز من الروابط األسرية وكذا تساهم في تضمين آليات التماثل األسري كون هذا 
بعض معالمها لتجسيدها ألسرية نبلور األخير هو مفهوم مناقض للتفكك األسري و لتعزيز منطلقات الثقة ا

  .في األسرة

 من خالل : األمن واألمان و الحاجة إلى بيئة مستقرة -1

 .حد الزوجين على األخرأسري دون طغيان شخصية أمن أاليقين بوجود استقرار و  -         

 .المرونة في التعامل بين الطرفين وعدم التدقيق -         

 .الحرية المحدودةاالستقاللية و  -         

 من خالل : الشعور باالنتماء للعائلة و المشاركة في تحقيق األهداف -2 

 .التوازن الوظيفي للطرفين-       

 .عدم األنانية و الفردية -       

 المشاركة في تحديد األهداف المرجوة سواء الخاصة بكل طرف أو هدف عائلي مما يعزز من -

 .معالم الثقة لديهم   

 

http://www.library.islamonline.com/
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 من خالل : التقدير و االحترام -3

 المعاملة الحسنة و الجيدة بين الطرفين -      

 تقدير الجهد المبذول والثناء من كال الطرفين -      

 ممارسة سلوك اإليثار لتعزيز العواطف األسرية  -      

الكفيلة بتعزيز ثقافة الثقة األسرية داخل السياق المبلورة حول المحكات الفاعلة و  تماشيا مع هذه المعطيات
بين أطرافها بتوفير بيئة أمنة  األسري فيجب على األسرة توفير قسط من السياسات الواضحة المحددة للثقة

 الوعي بين الطرفين. ومستقرة المتمثلة في األمان وازدياد مستوى اإلدراك و 

تحقيقها كقاعدة ركينة إلشباع حاجات االنتماء لكلى الطرفين باإلضافة إلى االهتمام باألهداف المرجو 
المحاسبة على كل للصيقة سواء للزوج أو للزوجة و حيث أن ذلك سيساعد على تقليل من درجة الرقابة ا

 كبيرة و صغيرة مما يساهم في المرونة في التعامل بينهم.

 التواصل األسري*تجسيد ثقافة الحوار و 

، و الحديث عن األسرة الواحدة عن طريق المناقشة: هو التفاعل بين أفراد األسرة بين أفراد فالحوار األسري
و ، وذلك بتبادل األفكار مقومات وعقبات ويتم وضع حلول لهاكل ما يتعلق بشؤون األسرة من أهداف و 

 والتواصلاآلراء الجماعية حول محاور عدة: مما يؤدي إلى إيجاد األلفة 

، التي تعمل تباع مجموعة من األساليب الفعالةسري فعال و ايجابي البد على األسرة من إولتحقيق حوار ا
 تي :نقاط السلبية في المجتمع وهي كاآلعلى القضاء على مجموعة من ال

 .الصراحة والوضوح في الحوار-

 .تجسيد معالم الحوار االيجابي الهادف و الفاعل-

 .االيجابية في النقاش و التحاور-

 .النقد أو االقتراحات الموجهة ألحدهما في إطار وجود الحلول المناسبة للمشكل تقبل-

 (.91،ص  1122)كروش كريمة :
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و منه في خضم المعطيات و الحيثيات السابقة يتضح لنا جليا بان بناء ثقافة التماسك و التماثل األسري 
يمانه و دور مؤسسات التنشئة االجتماعية تتضمن سياقات معرفية متبلورة في الثقافة اإلسالمية للفرد وقوة إ

لتفعيل ذلك باإلضافة إلى الثقافة األسرية القوية المتمثلة في مؤشر الثقة األسرية الرامي في مضامينه 
العينية لكبح آليات التباعد األسري و مقوماته ومن ثم القضاء على التفكك األسري وكذا منظومة التواصل 

لفاعل و الهادف لتحقيق جودة الحياة األسرية مما نضمن بذلك تحقيق اعلي و الحوار األسري البناء و ا
 :مستويات التماثل األسري بين أفراد األسرة وفي هذا السياق نجد أن 

يرتبط القدرة على تحقيق التكامل والتماثل بين أفراد اآلسرة  بناء ثقافة التماثل األسري كمحدد فاعل*
درجة االندماج و االنغماس و التكيف األسري بينهم هذا من شانه يقلل بمستوى الرضا األسري لهم و كذا 

من مستويات أزمة التفكك األسري بمختلف مقوماته وبالتالي أفراد اآلسرة المتماثلة سيشكلون بيئة آمنة و 
 مستقرة من خالل بناء مناخات أسرية أمنة فينجذبون إليها وفق ما يتناسب و درجة رضاهم 

م أكثر في السياق األسري وجب وضع استراتيجيات مناسبة للتماثل األسري وتطبيقه من وبالتالي للتحك
ة بأمور الحياة األسرية في طرح القضايا المتعلقخالل االحترام في حلقات النقاش والمفاهمة بين الطرفين و 

وهذا ناتج عن الثقافة القوية  ص على وضع العالقات في إطار سليمسري سوي وسليم مما يحر أهيكل 
 لكلى الطرفي األسرة مما نضمن بذلك جودة الحياة األسرية. 

 : *نموذج ماليزيا لألسرة المثالية
 النموذج الماليزييشكل  يخضعون الماليزيون لدورات تكوينية لتفادي حاالت الخلع و الطالق وبالتالي

ودها ودورها في المجتمع، رغم وسائط اإلعالم و التي تعرف حقيقة كيانها ووج لألسر السعيدةنموذجا 
االتصال المتاحة بشكل كبير، فمن خالل هذا النموذج على هذا المجتمع نجد عدة نقاط إيجابية في تكوين 

في دورة تكوينية لمعرفة الحقوق والواجبات والتحديات االقتصادية   األسرة، من بينها دخول الزوج والزوجة
كن أن يقف حجر عثرة في استمرار العالقة الزوجية، لكن االستعداد و قابلية و الصحية و كل شيء يم

  .التعايش واالستمرار من شأنهما تذليل كافة المشاكل و العقبات
ساعة، يظل الزوجان  19باإلضافة إلى أن في ماليزيا المجتمع هو الذي يزوج األفراد، فألكثر من  
اتفاق اجتماعي جماعي على  هدايا والتبريكات، بمعنى أنه تمفي الشارع، يتلقون ال« العريسالعروس و »

 زواج هذين الفردين اللذين يتحمالن مسؤولية بناء األسرة التي تصب في معين المجتمع.
لهذا النوع من الدورات التكوينية لألزواج، فإذا نزلنا إلى الشارع  ي حين المجتمعات العربية تفتقد،ف 



 21: العدد                                                                  .االجتماعية و اإلنسانية للبحوث" تنوير" مجلة

 

 
133 

الواجبات الزوجية، ال نكاد نحصل على إجابات واضحة ومحددة، الحقوق و تطلعنا آراء األزواج عن واس
بالرغم من أن الزواج يفترض أنه حق ديني واجتماعي وطبيعي و نفسي. مصيبة الزواج في مجتمعنا 

لذي بات يهدد كيان األسرة الحالي، ليس العنف فقط، بل بلوغنا مستويات أعلى من الطالق والخلع ا
 1121إذ تشير اإلحصائيات، وفق ما أكده، إلى أن عدد حاالت الخلع في الجزائر العاصمة سنة  ،برمتها

البنت تهدد بالتمرد واالبن فإذا كانت الزوجة تطالب بالخلع و بالتالي ألف حالة، و  16قد بلغ نحو 
كوينية، حتى ال بالهجران، فماذا تبقى من األسرة؟ من الضروري التفكير في مثل هذا النوع من الدورات الت

قط هذه األخيرة في مثل هذه المطبات، البد من هندسة هذه المؤسسات ثقافيا واجتماعيا، قبل أن يصبح تس
 «.ذرات اجتماعية، وليس أفرادا اجتماعيين » المجتمع 

 ، أن أفرادها يعيشونرتيمي وفق البروفيسورتحديدا،  األسرة الجزائريةإن اإلشكال القائم الذي تعاني منه 
في عالم افتراضي أكثر من عالمهم الحقيقي، و هذا العالم تسوده حالة من الخوف والقلق و الحذر ومن 
  عالقات باردة ينسجونها عبر وسائط االتصال ،حيث أصبحت األسرة على ضوء كل ذلك موجودة شكال

           يا. .لكن أفرادها متباعدين ثقافيا وعاطف  بفعل الخلل الوظيفي، حيث تعيش تحت سقف واحد،
 )www.annasonline.com) الموقع االلكتروني             

تنتاجات تجسيدا لثقافة االسنظرية نخلص بمجموعة من النتائج و ووفقا لما سبق وما تطرقنا له من حيثيات 
االنفصال امي في مضامينه لثقافة التباعد و التفكك الر كذا التماسك في ظل كبح آليات التماثل والترابط و 

 واالنحالل األسري الهدام 
 الثقافي في أي مجتمع كفيل بالحفاظ على بنية التماسك األسري  -إن الحفاظ على النسق القيمي

 مما يجسد ثقافة األسرة القوية
 هذا االنحالل الذي يعطل وظائف طي مؤشرًا هامًا لالنحالل األسرين التفكك األسري يعا ،

األسرة االجتماعية والتربوية كونها تنتج جيل وتربيه عبر أهم عملية هي عملية التنشئة 
 االجتماعية .

 فليس شرطًا إن يكون ة وجود األبوين كالهما أو احدهماإن التفكك األسري يرتبط سلبيًا بفاعلي ،
 ر األم فاعل بشكل ايجابي .غياب األب مسببًا للتفكك األسري طالمًا أن دو 

  إن التفكك األسري يرتبط بعالقة ايجابية وقوية مع التفكك االجتماعي ، فوجود المشكالت
  االجتماعية المتمثلة بعدم االستقرار االجتماعي و ممارسة السلوك االنحرافي لألبناء.

http://www.annasonline.com/
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 التوصيات و االقتراحات الموجهة لألسرة الجزائرية واهم

  الثقافية لألسرة والتفكير في مستقبل األبناء إن وجدو   اليقظةتفعيل ثقافة 
 .تعزيز فبناء ثقافة الثقة بين أفراد األسرة كمحدد تنموي للرابط االجتماعي 
   االتصال األسري الفاعل كممارسة فاعلة وبناءة.تجسيد ثقافة الحوار و 
 وي.القيام بدورات تكوينية حول أساسيات االستقرار األسري كمحدد توع 
  الترابط والتماثل األسري لكبح ازمات الرابط االجتماعي.                          تجسيد معالم التماسك و 

 خالصة :

تربوي ألهم  وفي الختام و  كخالصة للحيثيات المبلورة سابقا في إطارها النظري وكبحث سوسيو      
المقومات المتعلقة بمنظومة التماثل األسري وكذا صيرورة أزمات الروابط االجتماعية التفكك األسري 

نجد أن مشكلة التفكك األسري أصبحت من المشاكل االجتماعية الخطيرة التي أنموذجا لهذه األزمات  
وتركيبة األسرة وأنماطها كما أدى أفرزها التغير االجتماعي وما صاحبه من آثار سلبية أثرت على بناء 

هذا التغير إلى تغير في األدوار االجتماعية ألفرادها خاصة لدور و مكانة المرأة في المجتمع كونها امرأة 
عاملة خارج البيت وبالتالي أصبحت لها وظيفة مزدوجة بين البيت والعمل كما أدى هذا التغير إلى غياب 

المعايير االجتماعية وهو األمر الذي أدى إلى ظهور قيم وعادات  ما يسمى بالضبط االجتماعي وفقدان
اجتماعية جديدة على حساب غياب عادات وقيم المجتمع األصلية في سياق تجسيد معالم و مقومات 

 .التماثل األسري و التماسك الذي يهدف في سياقاته المعرفية لمعالجة أزمة من أزمات الرابط االجتماعي 

 : المراجع قائمة

إقبال محمد بشير وآخرون، ديناميكية العالقات األسرية. اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، ، دون سنة  -2
 النشر.

محمد عاطف غيث، المشاكل االجتماعية والسلوك اإلنحرافي. اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ، بدون سنة  -1
 النشر.
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 يظاهرة عمالة األطفال في المجتمع البدو 

 " " دراسة ميدانية على عينة من أطفال البدو 

 بوخلخال علي. د/                                                         
 .تهامي محمد د/                                                        

 الجزائر  ــــ األغواط ـــجامعة عمار ثليجي 
 

 ملخص : 

ستقرإر ويجب أن تتوفر له جملة من إلحقوق لعل أهمها  البد ألي طفل كان أن يعيش في أمن وإ 
إألكل وإللباس وإلتعليم وإلصحة وغيرها، حيث تسعى إألسرة بدرجة أولى في تحقيق ذلك، لكن إلمالحظ أن 
إلكثير من إألطفال يلجؤون إلى إلعمل وذلك ألغرإض عديدة سوإء كانت ألسباب إقتصادية كإنخفاض 

ة كوفاة إألب أو إنفصال إلوإلدين دون إإلغفال على طبيعة إلنشاط إلمستوى إلمعيشي أو لظروف إجتماعي
إإلقتصادي لألسرة وإلتي تدمج إلطفل ويصبح يد عاملة مساهمة في دخلها خاصة في إلمجتمعات إلبدوية 

، مما يؤثر على تحصيله إلعلمي وعادة ما تتسرب هاته إلفئة وتنقطع وإلزرإعيإلقائمة على إلنشاط إلرعوي 
 سة، وقد جاءت هاته إلدرإسة بغية إلبحث عن إلعوإمل إلمؤثرة في عمالة إلطفل إلبدوي .عن إلدرإ

 إلنشاط إلرعوي . –عمالة إألطفال  –إلبدو  –إلعمل  –إلطفل الكلمات المفتاحية : 

Abstract : 

          Any child must live in security and stability and must have a number of rights, perhaps 

the most important eating, dress, education, health and other, Where the family seeks 

primarily to achieve this, However, many children resort to work for many purposes, whether 

for economic reasons such as low standard of living or social conditions such as the death of 

the father or separation of parents without neglecting the nature of economic activity of the 

family, which integrates the child and become a labor contributing to their income, especially 

in Bedouin communities based on activity Pastoral and Agricultural, This affects his 

educational attainment and usually drop out and drop out of school, This study came in order 

to look for factors affecting the employment of Bedouin children 

Keywords : child – work – Bedouins - Child labor - Pastoral activity . 
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 مقدمة : 
تعد إألسرة خلية إلمجتمع، وإلموطن إألساسي إلذي يكفل حق أطفاله، ولعل أهم هاته إلحقوق هي 

 إلعيش وإلحق في إلتعليم وإلغذإء وإلصحة وفي إلحماية وغيرها .
يمنعها إلمشرع وينفيها إألخيرة إنتشار عمالة إألطفال إلذي  إآلونةوما يمكن مالحظ خاصة في 

خاصة لما لها من أثار سلبية على إلطفل، في شتى إلنوإحي إإلجتماعية وإإلقتصادية إلمجتمع، 
وإلتعليمية، فكثير ما يرتبط عمل إلطفل بالتسرب إلمدرسي، وعمالة إألطفال وإألمية وإلتعرض لألخطار 

 إلعمل ... وغيرها .
س إلمجتمع إلجزإئري كذلك إلذي شهد تزإيد وإضح في إن إنتشار وتفاقم هاته إألزمة عالميا م

عمالة إألطفال، حيث يستطيع إلمشاهد أن يالحظ ذلك من خالل إنتشارهم في إألسوإق إليومية وإألسبوعية 
وفي محطات إلحافالت وعلى إألرصفة، ولم تقتصر عمالة إألطفال في إلمدن فقط بل تنتشر أيضا في 

معات إلبدوية، وقد خلصت إلعديد من إلدرإسات إلى جملة من إألسباب إألرياف وإلقرى وحتى في إلمجت
إلدإفعة إلى عمل إلطفل وإلتي تختلف بإختالف إلمجتمعات، وقد جاءت هاته إلورقة إلبحثية للبحث عن 

 إألسباب إلدإفعة لعمالة إلطفل إلبدوي، ومدى تأثيرها على درإسته وتعليمه .
 أوال / الجانب النظري للدراسة :

 إلشكالية : ا -2
عمالة إألطفال في إلمجتمعات بصورة وإضحة خاصة لدى إلدول إلنامية وإلفقيرة بدرجة  إنتشرت

 كبيرة على إلرغم من إلقوإنين وإلتشريعات وإإلتفاقيات إلتي تسعى للحد من هاته إلظاهرة.
 حيث تعد عمالة إألطفال وإحدة من إلمشكالت إلخطيرة في إلمجتمع، كما يشهد إلمجتمع 

نخفاض إلمستوى  إلجزإئري تنامي أيضا في هاته إلظاهرة وذلك يرجع لعدة أسباب لعل أبرزها إلفقر وإ 
 إلمعيشي لألسر خاصة خالل إإلستعمار وإلفترإت إألولى من إإلستقالل.

لكن بعد إالستقالل سعت إلجزإئر جاهدة للتقليل من هاته إلظاهرة خصوصا أنه من إلمفروض  
طفل وقته في إللعب وإلتعليم وعمل إلطفل له تأثيرإت سلبية كثيرة لعل أبرزها في هذإ إلسن يقضي إل

إنقطاعه عن إلدرإسة وإلتسرب إضافة إلى إلمخاطر إلتي قد يتعرض لها بسبب إلعمل، فقد يتعرض 
إألطفال إلعاملون في سوق إلعمل لإلعتدإءإت جنسية والنحرإفات إلسلوكية نتيجة إنعدإم إلرقابة إألسرية في 
أماكن إلعمل وكذلك إلتشرد وقد يلجؤون إلى تعاطي إلمخدرإت وإلكحول، إضافة لتعرضهم لحوإدث إلعمل 
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وإألمرإض إلمهنية؛ حيث أن معظم أعمالهم زرإعية وصناعية ذإت جوإنب خطرة على صحتهم في ظل 
 إنعدإم توفير معدإت إلحماية وإلوقاية إلشخصية في إلعمل.

الة إألطفال إلى تدني إلمستوى إإلقتصادي لألسرة إضافة إلى وترجع إلعديد من إلدرإسات عم
إلتفكك إألسري، ولم يقتصر عمل إلطفل على سكان إلمدينة فقط بل تنتشر إلظاهرة أيضا في إلريف و 

ة، وهنا يعتبر يد إلمجتمعات إلبدوية أيضا، خاصة إلعمل في رعي إألنعام ومشاركة إلطفل في دخل إألسر 
 لألسرة. اسيةعاملة هامة وأس

وتتأثر عمالة إلطفل إلبدوي بجملة من إلعوإمل وإلتي تنعكس عليه بالسلب خاصة من خالل  
إلتأثير على إلدرإسة أو فقدإن إلحياة، فسكان إلبدو أكثر عرضة للتعرض للسعات إلعقارب وأشعة إلشمس 

سبق نطرح التساؤل الرئيسي التالي ،  ، فمن خالل ماإلحارة وإلتي تنتشر في هاته إلمجتمعات بكثرة
 ماهي العوامل المساهمة في عمل أطفال البدو ؟

 ويتفرع منه األسئلة التالية : 
 ؟ أبناءهمهل لطبيعة إلنشاط إإلقتصادي للسكان إلبدو سبب في عمالة  -
ل هل بعد مسافة إلمؤسسات إلتربوية ومكان إستقرإر سكان إلبدو سبب في إللجوء إألطفال إلى إلعم -

 وإلتخلي عن إلدرإسة ؟ 
 فرضيات الدراسة : -1

 طبيعة إلنشاط إإلقتصادي للسكان إلبدو إلقائم على نظام إلرعي سبب في عمالة إألطفال. -
بعد إلمسافة بين إلمؤسسات إلتربوية ومكان إستقرإر إلبدو سبب في تخلي إألطفال عن إلدرإسة وإللجوء  -

 إلى إلعمل .
 أهداف الدراسة : -3

 وإمل إألساسية لعمالة إألطفال في إلمجتمعات إلبدوية .إلتعرف على إلع -
 محاولة وضع توصيات وحلول للتقليل من عمل إلطفل . -

 تحديد مفاهيم الدراسة :  -4
 الطفل : -4-2

 1جمع أطفال، أي إلصغير ومؤنثه طفلة بكسر إلطاء : وهو إلمولود أو إلوليد حتى إلبلوغ"  "  
حلة إلتي يعيشها إلطفل " إلطفولة " وقد إختلف إلباحثون في تعريفها وتطلق إلطفولة على إلمر "  

 إلميالد وحتى نهاية إلحادية عشرة . وإلمرإحل إلعمرية إلتي تتضمنها، فقد عرفها بعضهم بأنها منذ
                                                           

 .165، ص : 5891، مجمع إللغة إلعربية ، مصر ،  المعجم الوسيطإبرإهيم مصطفى وآخرون،  -1
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ورأى إلبعض أن مرحلة إلطفولة تبدأ منذ إللحظة إألولى لتكوين إلجنين وفقا لهذإ إلرأي فإن 
 1هي بدإية لمرحلة إلطفولة إلتي تستمر حتى بلوغ إلطفل سن إلثامنة عشرة من عمره "   إلمرحلة إلجنينية

تنص إتفاقية حقوق إلطفل على تعريف إلطفل بأنه " كل إنسان لم يتجاوز إلثامنة عشرة ما لم يبلغ سن 
 2 "إلرشد قبل ذلك بموجب إلقانون إلمنطبق عليه

 التعريف اإلجرائي للطفل : 
ستنا إألطفال إلذين يمارسون نشاط إقتصادي وسنهم ال يتجاوز إلسن إلقانوني نقصد به في درإ

 سنة . 59سنة، لذلك تشمل درإستنا عمالة إلطفل إلبدوي إلذي لم يبلغ بعد  59للعمل وإلمحدد بـ 
 العمل : -4-1

أو إلفكري وإلمبذول في عملية إإلنتاج أي  " يعبر إلعمل عن إلنشاط إلوإعي وإلهادف، إلعظلي
إستعمال إألدوإت لتحويل مادة إلعمل في عملية إإلنتاج إلمادية أو إلمعنوية، كما يعرف إلعمل على أنه 

على  )هنري أرفون(إلنشاط إلمبذول من أجل أثر ضروري سوإء تعلق ذلك باإلنتاج أو باألجرة، وقد عرفه 
 " 3أثر منتج  إلىلوصول أجل إ ومنسق من أنه نشاط منظم

 المفهوم اإلجرائي :  
هو كل نشاط فكري أو جسدي يبذله إإلنسان يكون هدفه إنتاج سوإء كان مادي أو منفعة أما 

 59إألطفال إألقل من  همل في إلنشاط إلرعوي وإلذي يمارسبالنسبة لموضوع درإستنا فنقصد بالعمل، إلع
 سنة .

 عمالة األطفال :  -4-3
ذإ لم يكن إصحة إلطفل أو بنموه أو رفاهيته، كل عمل يضر ب إلى إألطفال" يشير مفهوم عمالة 
عد على تطوره إلجسمي وإلعقلي اسعة إلتي تتناسب مع عمر إلطفل، ويهذإ إلعمل من إألعمال إلناف

 وإلروحي وإالجتماعي، دون أن يؤثر على درإسته أو رإحته أو متعته .

                                                           
، إلحماية إلدولية للطفل إلسادس : ، أعمال إلملتقى إلدوليحقوق الطفل مفهومها وتطورها عبر التاريخ البشريمحمد ضياء إلدين خليل إبرإهيم،  -1

 .52، ص : 00/55/0552-05طرإبلس 
 .50، ص : 0551، إلدور إألربعون، جنيف ،  أعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، لجنة حقوق الطفلإتفاقية حقوق إلطفل،  -2
، 98وإإلنسانية لجامعة بابل، إلعددة إألساسية للعلوم إلتربوية إلجامعية، مجلة كلية إلتربي إألساتذةإلزهرة، مفهوم إلعمل لدى  باعمر، ،ربيعة جعفور-3

 .055، ص : 0559إلعرإق، 
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ى نمو إلطفل هو إلمعيار إلرئيسي لتحديد متى يصبح إلعمل مشكلة، قد تنطوي إن حجم تأثير إلعمل عل
 1عاطفيا أو إجتماعيا إو أخالقيا "إألعمال غير إلمناسبة إلى إلحاق إلضرر بنمو إلطفل جسديا أو 

" كما تعرف عمالة إألطفال أنها شكل من أشكال إلنشاط إإلقتصادي إلذي يمارسه إألطفال وإلذي 
 2رإمتهم ويضر بنموهم إلطبيعي وإلجسدي وإلنفسي " يحرمهم من ك

 التعريف اإلجرائي لعمالة األطفال : 
 سنة ويقطن بالبدو ويمارس إلعمل.  59هو كل طفل لم يتجاوز 

 الرعي :  -4-4
لرعي، هو نظام للعيش يستخدم من طرف إلمجتمعات إلمحلية في إلمناطق إلهامشية وهو إدإرة " إ

إلحيوإنات إلبرية للرعي، وإلرإضي قد، تكون هامشية ألسباب مختلفة، بما في ذلك إنعدإم وجود إمدإدإت 
ت وبعد إلمسافات إلمياه، نوعية إألرإضي، درجة إلحرإرة إلمرتفعة ) إلقصوى(، شدة إإلنحدإر في إلمرتفعا

إلرعي يمكن إلمجتمعات إلمحلية من إدإرة موإردها بصورة مستدإمة مستقلة و مرنة، وهو كذلك يعطي 
للجميع إلحق في إلوصول، إلى إلموإرد إلمشتركة من خالل إلقيم إلتقليدية، وإلقيام بالنشطة إلمفيدة إلتي 

 . 3تحافظ على إلنظام إلبيئي " 
 : التعريف اإلجرائي للرعي 

يمكن تعريف إلرعي حسب موضوع درإستنا بأنه ذلك إلنشاط ونظام للعيش يستخدم من قبل 
 إلمجتمعات إلبدوية من خالل تربية إألنعام، وإإلعتماد على إإللتقاط وإلترحال لجمع إلكأل .

 البدو :  - 4-5
إلقائم على إلتنقل " لقد حدد إلدكتور محي إلدين صابر إلمفهوم إلعام للبدإوة بأنه " نمط إلحياة 

مرإكز مؤقتة يتوقف مدة لالستقرإر فيها على كمية إلموإرد إلمعيشية  إلدإئم لإلنسان لطلب إلرزق حول
إستغاللها من ناحية ثانية و على مدى  إلمتاحة فيها من ناحية على كفاية إلوسائل إلفنية إلمستعملة في

 4"  ا ناحية ثالثةإألمن إالجتماعي و إلطبيعي إلذي يمكن أن توفر من فيه

                                                           
، رسالة ماجيستير في أدإرة إألعمال، إلجامعة عمالة األطفال في قطاع غزة وأثرها على المستقبل المهني لألجيال القادمةوسام علي إلطوإشي،  -1

 . 58، ص : 0551إإلسالمية غزة، ، 
 .59، ص : 0555 ،عالم إلكتب، مصر عمالة األطفال كظاهرة إجتماعية ريفية،أماني عبد إلفتاح،  -2
ورإت إالقليمية مع شن: إلرعي إلعمود إلفقري للعيش في إألرإضي إلجافة في إلعالم، إلم الطريق إلى المراعي األكثر خضرةأندرياس جينيت،  -3

 .59، ص : 0556منظمات إلرعاة وإلمربين ، 
 بحث في إألمانة إلعامة إلدولة إلعربية رعاية إلبدو وتحضرهم وتوطينهم،عوامل التغير الحضري في نمط الحياة البدوية، محي إلدين صابر،  -4

 . 90، ص : 5861إلقاهرة، 
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 التعرف االجرائي للبدو :
 هو نمط من أنماط إلحياة إلقائمة أساسا على إلتنقل وإلترحال تتبعا لمصادر إلكأل.

 الدراسات السابقة حول الموضوع :  -5
  : حول " عمالة إألطفال في إلعرإق  سميرة عبد الحسين كاظمقامت بها إلباحثة : الدراسة األولى– 

 :  التساؤالت التاليةوقد إنطلقت إلدرإسة من  ،إألسباب وإلحلول "
 من وجهة إلنظر إلتربوية وإلنفسية وإالجتماعية؟ إألطفالماهي أسباب إنتشار ظاهرة عمالة  -
 إلعاملين أنفسهم ؟ إألطفالمن وجهة نظر  إألطفالعمالة  أسبابماهي  -
 قترحة للقضاء على هذه إلظاهرة من وجهة إلنظر إلتربوية وإلنفسية وإالجتماعية ؟ ماهي إلحلول إلم -

إقتصر إلبحث إلحالي على عينة من إلمختصين في مجال إلتربية وعلم إلنفس وعلم إالجتماع ، كذلك 
سنة ( سنة في  51-55مختلفة وإلذين تبلغ أعمارهم من ) أماكنإلذين يعملون في  إألطفالعلى عينة من 

(، إلعينة إألساسية للبحث شملت : عينة من 0555-0558محافظة بغدإد لجانبي إلكرخ وإلرصافة للعام )
طفل وبذلك يصبح عدد  10طفل ومن جانب إلرصافة في مدينة بغدإد  69إألطفال في جانب إلكرخ  

 .وإلمقابلة إلفردية للمبحوثين إالستبيانستخدإم أدإة طفل، تم إ 505إالطفال إلعاملين 
إنخفاض وكانت أهم النتائج المتوصل إليها كالتالي ، أهم األسباب الدافع لعمل الطفل كانت : 

مستوى دخل إألسرة، فقدإن إلوإلدين أو أحدهما، إلحرمان إلثقافي لألسرة، إلحروب إلتي يتعرض لها إلبلد، 
 1سات إلرعاية إإلجتماعية.ضعف إلدور إلرقابي لمؤس

  : حول : عوإمل عمالة إألطفال في إلشارع  زيتوني عائشة بيةقامت بها إلباحثة الدراسة الثانية
: ماهي إلعوإمل إلكامنة ورإء عمل إلطفل في إلشارع  التساؤل التاليإلجزإئري، وقد إنطلق إلدرإسة من 

 ية:إلتال التساؤالت الفرعيةإلجزإئري؟ وإلذي تفرعت عنه 
 هل للفقر دور في دفع إلطفل إلى إلعمل في إلشارع؟ - 5 
 هل لغياب أحد إلوإلدين دور في دفع إلطفل إلى إلعمل في إلشارع؟- 0 
 دفع إلطفل إلى إلعمل في إلشارع هل ضعف إلتحصيل إلمدرسي دور في- 9 

 :  عينة البحث و منهج الدراسة
درإسة إلحالة " من خالل تتبع حاالت من إلوإقع كما  تم إالعتماد في هذإ إلبحث على منهج  "

هو؛ و إلوقوف على مالبسات ظاهرة عمالة إألطفال بمدينة عنابة، حيث شكل حي سويدإني 

                                                           
،  95معة إلعرإق، إلعدد مجلة إلبحوث إلتربوية وإلنفسية، جا – االسباب والحلول –، عمالة األطفال في العراق سميرة عبد إلحسين كاظم -1

0555. 
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بوجمعة/عنابة و موقف إلحافالت و إلحطاب و كذإ موقف إلحافالت" كوش نور إلدين"/مدينة عنابة 
أطفال عاملين يتوإجدون  52ة بلغ عددها إإلجمالي كمجال مكاني للدرإسة، وتم إختيار عينة عشوإئي

سنة يتصفون بأنهم دخلوإ إلمدرسة و  51-59باألحياء إلسالفة إلذكر بوالية عنابة تترإوح أعمارهم بين 
تركوها، و يعملون في إلشوإرع و لديهم عائد مادي من عملهم. وقد تم إنجاز هذه إلدرإسة بين شهري أفريل 

 0556و ماي 
فقد تم إإلعتماد على مجموعة من إلوثائق و إلمصادر إلمهمة إلتي  ألدوات جمع البياناتبالنسبة  

نجاز مالحظات ميدإنية عن طريق إعتماد أدإة   المالحظة بالمعايشةتناولت موضوع عمالة إألطفال، وإ 
وك مع بعض إألطفال إلعاملين بمدينة عنابة للوقوف على إلعوإمل إلتي أسهمت في إستفحال هذإ إلسل

إالنحرإفي لدى هذه إلفئة، ومقابلة بعض إألطفال إلعاملين بالحطاب وموقف إلحافالت" كوش نور 
 .إلدين"/بمدينة عنابة للوقوف على مالبسات عمالة إألطفال عن قرب

أسفرت نتائج هذه إلدرإسة على أن إلدإفع إألول وكانت أهم النتائج المتوصل إليها كالتالي :  
فال هو آفة إلفقر إلتي إستفحلت في أغلبية إألسر إلجزإئرية، كما كشفت نتائج ورإء عمل هؤالء إألط

إلدرإسة إلحالية على أن إلعامل إلثاني إلذي كان ورإء خروج إألطفال للعمل هو ضعف إلتحصيل إلمدرسي 
مرة و هو ما سبب لهم إلطرد من إلمدرسة و إلذي كان نتيجة إما للفشل إلمدرسي، أو نتيجة للمشاكل إلمست

بينما ظهر عامل آخر يعزز من إستفحال هذه إلظاهرة لدى  مع إلمعلمين أو كنتيجة للغيابات إلمتكررة.
 1إألطفال وهو غياب أحد إلوإلدين أو عجزهما عن تلبية إحتياجات أبنائهم.

 : حول " وإقع عمل إألطفال في إلمجتمع إلجزإئري " أم السعد بن زينبكانت للباحثة  الدراسة الثالثة 
وقد أنطلق هاته إلدرإسة من إلتساؤل إلرئيسي إلتالي : ماهي إالسباب إلتي أدت إلى بروز ظاهرة 

 عمل إألطفال في إلمجتمع إلجزإئري ؟ 
 إلدرإسة كالتالي :  فرضيات وكانت

 إنعدإم إلدخل إألسري أو إنخفاضه يدفع بالطفل إلى ممارسة إلعمل في سن مبكر . -
 تعرض إلطفل للتسرب إلمدرسي يدفعه لممارسة إلعمل في سن مبكر . -
تساهم إلتنشئة إإلجتماعية إلتي يتلقاها إلطفل من خالل إألسرة وجماعة إلرفاق في إتجاه إلى ممارسة  -

 إلعمل في سن مبكر .

                                                           
، مجلة إلعلوم إإلنسانية وإإلجتماعية،  عنابة مدينةلجزائري: دراسة حالة ببعض أحياء ، عوامل عمالة األطفال في الشارع اعائشة بية زيتوني -1

 .0550، إلجزإئر، جوإن  95كلية إلعلوم إالنسانية وإالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، إلعدد 
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عمدية ال، وقد تم إستعمال إلعينة المنهج الوصفي التحليلي وكذا المنهج اإلحصائيتم إإلعتماد على 
 المالحظة واإلستمارة، كما تم إستخدإم مبحوثا 261لجمع إلمعلومات حيث بلغ حجم إلعينة  أو المقصودة

 كأدإتين لجمع إلبيانات  .
 :  وكانت أهم النتائج المتحصل عليها

أن إنخفاض إلمستوى إإلقتصادي لألسرة يدفع إلطفل إلى ممارسة إلعمل وكذإ يلعب إلتسرب إلمدرسي 
إألسرية  إلتنشئةوء إلكثير من إألطفال إلى ممارسة إلعمل خارج إلبيت باإلضافة إلى طريقة دور في لج

 1إلتي يتالقاها إلطفل . 
 ثانيا / الجانب الميداني للدراسة : 

 المنهج المتبع :  -2
يقوم هذإ إلمنهج على وصف ظاهرة من حيث "  المنهج الوصفي التحليليتم إالعتماد على 

أسباب هذه إلظاهرة وإلعوإمل إلتي تتحكم فيها، وإستخالص إلنتائج لتعميمها.  إلظوإهر للوصول إلى
ويشمل إلمنهج إلوصفي أكثر من طريقة منها: طريقة إلمسح، وطريقة درإسة حالة وتحتاج هذه إلطرق إلى 

 .2خبرة وجهد إلباحث كما أنه ينبغي تفسير إلنتائج إلتي يتم إلحصول عليها بكل عناية" 
تماد على إلمنهج إلوصفي إلتحليلي من أجل تتبع موضوع إلدرإسة بوصف ظاهرة وقد تم إالع

 عمالة إألطفال في إلمجتمع إلبدوي ونزوال إلى إلميدإن بهدف إلتقصي حول موضوع إلدرإسة .
 العينة وطريقة إختيارها :  -1

المجتمع نظرإ لطبيعة موضوع إلدرإسة ولعدم توفرنا على قاعدة إحصائية خاصة بعمالة إألطفال ب
" وهي إلعينة إلتي يستخدم فيها إلباحث إلحكم إلشخصي العينة القصدية إلبدوي ، تحتم علينا إستعمال 

على أساس أنها هي إألفضل لتحقيق أهدإف إلدرإسة، ومنه ينتقي إلباحث أفرإد عينته بما يخدم أهدإف 
درإسته وبناء على معرفته دون أن يكون هناك قيود أو شروط غير إلتي يرإها هو مناسبة من حيث إلكفاءة 

 3أو غيرها " أو إلمؤهل أو إإلختصاص
 تم إالعتماد على إلعينة إلقصدية من خالل إلتوجه إلى بعض إألسر إلبدوية وإلمنتشرة حدوديا 

 سنة ويزإول إلعمل. 59طفل دون سن  06تحصلنا على عدد  ، وقدبين والية إألغوإط والية إلجلفة
                                                           

، رسالة ماجيستير في علم إجتماع إلعائلة وإلسكان، كلية إلعلوم إإلنسانية واقع عمل األطفال في المجتمع الجزائريم إلسعد بن زينب، أ -1
 .0559-0550وإإلجتماعية، قسم علم إإلجتماع ، جامعة إلجزإئر، 

 .52، ص : 0556-0551، 50لبنان، إصدإر رقم  –جامعة إلجنان، شؤون إلتطوير، طرإبلس ،دليل الباحث في كتابة البحث وأشكاله -2
، ص : 0550، ة حسين رإس إلجبل للنشر وإلتوزيعإلجزإئر مؤسس منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية،،  نادية عيشور، وآخرون -3

025. 
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 أداة الدراسة :  -3
إلطرح إلشفوي لألسئلة وتسجيل إإلجابات  وإلتي تتم عن طريق اإلستمارة بالمقابلة" تم إالعتماد على 

إللوإتي يقومون بتقديم وهذإ يتطلب من إلباحث وقتا وتدخال أكثر وكذلك إلشأن بالنسبة إلى إلذين أو 
 .1إإلستمارة"

محاور، كما ضمت إإلستمارة أسئلة مفتوحة  9سؤإل توزعت على  09وقد شملت إإلستمارة على 
 إإلختيارإت .وأخرى مغلقة، وأسئلة متعددة 

 تحليل فرضيات الدراسة :  -4
 ( يوضح طبيعة النشاط اإلقتصادي ألسر المبحوثين وعالقته بمجال عمل األطفال12الجدول رقم )

 
يوضح إلجدول أعاله طبيعة إلنشاط إإلقتصادي ألسر إلمبحوثين وعالقته بمجال عمل إألطفال 

من إلمبحوثين يعملون بالنشاط إلرعوي، وقد دعمت هاته إلنسبة بـ % 53.34وجدنا أن هناك نسبة 
أجابوإ % 16.32من إلذين أجابوإ بأن إلنشاط إإلقتصادي لألسرة هو إلرعي، ثم تليها نسبة  31.69%

من إلذين أجابوإ بأن إلنشاط إإلقتصادي لألسرة هو % 94.12بأنهم يعملون بالزرإعة دعمت هاته إلنسبة 
 إلزرإعة.

                                                           
،  ص : 0559ترجمة : بوزيد صحرإوي وآخرون، دإر إلقصبة للنشر، إلجزإئر،  نية،منهجية البحث العلمي في العلوم االنساموريس أنجرس،  -1

056 . 

 النشاط                
 طبيعة العمل

 المجموع  أخرى  الزراعة  الرعي 

 % ك % ك % ك % ك

 19.82 41 - - 51.09 03 80.69 38 العمل في الرعي 
 06.95 20 6.01 01 92.05 16 0.95 03 العمل في الزراعة 

 58.09 15 89.01 15 - - - - العمل في نشاط آخر 
 555 06 555 16 555 19 555 41 المجموع 

 نوع اإلرتباط  قيمة معامل اإلرتباط  معامل اإلرتباط
 إرتباط طردي قوي  5.00 معامل إلتوإفق
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( ومنه نستنتج أن 1.00وعند حساب معامل اإلرتباط ) التوافق( وجدنا أن قيمة اإلرتباط ) 
لنشاط اإلقتصادي لألسر هناك إرتباط طردي قوي بين متغيري الجدول، وبذلك نقول أنه كلما كان ا

 رعوي، كان مجال عمل الطفل رعوي . 
سبق نرى أن أغلب إلمبحوثين يمارس أسرهم إلنشاط إلرعوي وهذإ بديهي يعكس  من خالل ما

طبيعة إستقرإرهم إلقائم على إلترحال وإلسكن في إلخيم ورعي إألغنام، إألمر إلذي يدفع بالكثير من إألسر 
في إلعمل بالرعي حيث يعتبر إلطفل يد عاملة ومساهم في مدخول إألسرة إألمر  أوالدهمإلبدوية إلى زج 

 إلذي قد ينعكس سلبا على تدريسه حيث نجد أن أغلب هاته إلفئة تنقطع عن إلدرإسة .
 مجال عمل المبحوثين وقيمة الدخل المتحصل عليه شهريا ( يوضح 11الجدول رقم : )

 
يوضح إلجدول أعاله مجال عمل إلمبحوثين وقيمة إلدخل إلمتحصل عليه شهريا، وجدنا أن هناك 

من إلعينة يزإولون إلنشاط  %90.91من إلمبحوثين ال يوجد قيمة لدخلهم مدعمة بنسبة % 55.16نسبة 
دينار جزإئري، 11111-21111أجابوإ بأن قيمة دخلهم تترإوح بين % 12.15إلرعوي، ثم تليها نسبة 

من إلمبحوثين % 20.21من إلذين أجابوإ بأن نشاطهم ) أخرى ( ثم تليها نسبة  % 61مدعمة بنسبة 
من إلذين يزإولون إلزرإعة،  % 45دينار جزإئري، دعمت بنسبة  21111أجابوإ بأن قيمة دخلهم أقل من 

دينار  31111 -11111إلذين أجابوإ بأن قيمة دخلهم تترإوح ما بين %6.57في حين شكلت أقل نسبة 
 من إلذين يمارسون نشاط ) أخرى ( .% 33.33جزإئري، مدعمة بنسبة 

 النشاط                
 

 قيمة الدخل 

 المجموع  أخرى  الزراعة  الرعي 

 % ك % ك % ك
 % ك

 11.06 20 - - 95 56 90.95 96 ال يوجد
 50.55 59 6.66 55 21 58 0.95 59 21111أقل من 

 05.51 56 65 58 01 51 2.90 50 11111-21111من 
11111- 31111 - - - - 51 99.99 51 6.10 

 555 06 555 51 555 05 555 25 المجموع
 نوع اإلرتباط قيمة معامل اإلرتباط معامل اإلرتباط
 متوسط طرديإرتباط  5.65 معامل إلتوإفق
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( ومنه نستنتج أن 1.61رتباط ) وعند حساب معامل اإلرتباط ) التوافق( وجدنا أن قيمة اإل 
هناك إرتباط طردي متوسط بين متغيري الجدول، وبذلك نقول أنه كلما كان دخل األطفال منعدم، كان 

 مجال عمل الطفل رعوي . 
من خالل ما سبق نالحظ أن أغلب إلمبحوثين ) إألطفال( إلذين يزإولون إلعمل ال يتقاضون أجر 

( ، 55ط إلرعوي وهذإ ما الحظناه في إلجدول إلسابق ) إلجدول رقم مادي ألن أغلبهم يمارسون إلنشا
بحيث يعتبر إلرعي إلنشاط إألساسي للسكان إلبدو، لذلك نستنتج أن طبيعة إلنشاط إإلقتصادي لسكان 

 إلبدو وإلقائم على إلرعي سبب رئيسي في عمل إألطفال .
 ( : يوضح سبب عمل المبحوثين وعالقته بأوقات العمل .13) الجدول رقم :

 

يوضح إلجدول أعاله سبب عمل إلمبحوثين وعالقته بأوقات إلعمل، حيث وجدنا أن هناك نسبة 
من  % 98.09من إلعينة أجابوإ بأن أوقات عملهم يومية، وقد دعمت هاته إلنسبة بـنسبة  % 01.36

 % 10.63إلذين أجابوإ بأنهم يزإولون هذإ إلعمل من أجل مساعدة أسرهم في حين شكلت أقل نسبة 
سبب  من إلذين أجابوإ بأن % 95.02بـ إلذين أجابوإ بأنهم يعملون أيام إلعطل فقط ، دعمت هاته إلنسبة 

 عملهم هم إلقتناء إلحاجيات إلمتعددة .
( ومنه نستنتج أن 1.55وعند حساب معامل اإلرتباط ) التوافق( وجدنا أن قيمة اإلرتباط ) 

هناك إرتباط طردي متوسط بين متغيري الجدول، وبذلك نقول أنه كلما كان العمل يومي ، كان سبب 
 . العمل مساعدة األسرة 

 
 

 األوقات

 لمساعدة االسرة  
لتعلم مهنة 
 أو حرفة 

 إلقتاء حاجياتك 
 المجموع 

 % ك % ك % ك % ك

 00.96 11 52.09 50 15 59 98.09 15 عمل يومي 
 00.69 05 91.05 50 15 59 55.05 56 أيام العطل 
 555 06 555 52 555 56 555 16 المجموع 

 نوع اإلرتباط قيمة معامل اإلرتباط معامل اإلرتباط
 متوسط طرديإرتباط  5.11 معامل إلتوإفق
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نرى أن أغلب أطفال إلبدو يعملون على مدإر إلسنة وأنهم يعملون لمساعدة  من خالل ماسبق
 مساهمةأسرهم، فطبيعة نشاطهم ) إلرعي ( تحتم مشاركة إلطفل في إلعمل بحيث يعتبر يد عاملة أساسية 

 في مدإخيل إلعائلة إلبدوية .
 ( : يوضح المسافة بين مكان اإلقامة وأقرب مؤسسة تعليمية14الجدول رقم ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

، حيث نجد أن هناك ستقرإر إلبدو وأقرب مؤسسة تعليمةيوضح إلجدول أعاله إلمسافة بين مكان إ
لكل من % 23.26من إلمبحوثين أجابوإ بأن إلمسافة بعيدة جدإ، ثم تليها نسبة % 03.69نسبة 

 إلمبحوثين إلذين أجابوإ بأن إلمسافة بعيدة وقريبة .
من خالل إلمعطيات إإلحصائية إلسابقة نالحظ أن أغلب إألطفال يسكنون في مناطق بعيدة عن 

، وإلذي عادة ما يرتبط لي يلجؤن إلى إلعملرإستهم وبالتامدإرسهم إألمر إلذي سيؤثر دون محالة على د
 بالنشاط إلرعوي .

 ( : يوضح إمكانية توفر النقل المدرسي05الجدول رقم ) 
 % النسبة التكرار توفر النقل المدرسي

 91.19 00 نعم 
 62.20 28 ال

 555 06 المجموع
 

يوضح إلجدول أعاله مدى توفر إلنقل إلمدرسي لنقل إألطفال إلى إلدرإسة وجدنا أن هناك نسبة 
من إلعينة أجابوإ بعدم توفر إلنقل إلمدرسي لنقل إلتالميذ، في حين نجد أن هناك نسبة % 64.40
 من إلمبحوثين أجابوإ بتوفر إلنقل إلمدرسي .35.53%

 النسبة التكرار المسافة
 09.69 16 بعيدة جدا

 59.56 55 بعيدة
 59.56 55 قريبة

 555 06 المجموع
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من إلنقل إلمدرسي  يستفيدونمن خالل إلتحليل إإلحصائي إلسابق نرى أن أغلب إلتالميذ ال 
لنقلهم إلى إلمدرسة خصوصا إألطفال إلذين يعيشون بعيدإ عن إلطرق إلمعبدة إألمر إلذي يصعب من 

غلبهم إلى تنقل إلحافالت إلمدرسية لجميع إألطفال وبذلك يتأثر أطفال إلبدو في درإستهم ، وبذلك يتجه أ
 ترك إلدرإسة وممارسة إلرعي .

 نتائج الدراسة :  -5
 بعد جمع إلمعطيات إلخاصة بأطفال إلبدو إلعاملين توصلنا إلى إلنتائج إلتالية : 

وجدنا أن هناك عالقة ما  طبيعة إلنشاط إإلقتصادي ألسر إلمبحوثين وعالقته بمجال عمل إألطفال  -
من إلمبحوثين يعملون بالنشاط إلرعوي، وقد دعمت هاته إلنسبة بـ  % 53.34وجدنا أن هناك نسبة 

 من إلذين أجابوإ بأن إلنشاط إإلقتصادي لألسرة هو إلرعي .% 31.69
عالقة بين مجال عمل إلمبحوثين وقيمة إلدخل إلمتحصل عليه شهريا، وجدنا أن  كما وجدنا أن هناك  -

من إلذين % 90.91دخلهم مدعمة بنسبة من إلمبحوثين ال يوجد قيمة ل% 55.16هناك نسبة 
 يزإولون إلنشاط إلرعوي.

سبب عمل إلمبحوثين وعالقته بأوقات إلعمل، حيث وجدنا أن وتوصلنا أيضا إلى أن هناك عالقة بين  -
من إلعينة أجابوإ بأن أوقات عملهم يومية، وقد دعمت هاته إلنسبة بـنسبة % 01.36هناك نسبة 

 هم يزإولون هذإ إلعمل من أجل مساعدة أسرهم.من إلذين أجابوإ بأن% 93.19
، حيث نجد أن هناك نسبة ستقرإر إلبدو وأقرب مؤسسة تعليمةإلمسافة بين مكان إووجدنا أيضا أن  -

 من إلمبحوثين أجابوإ بأن إلمسافة بعيدة جدإ .% 03.69
من إلعينة أجابوإ بعدم توفر إلنقل إلمدرسي لنقل إلتالميذ، في % 64.40أن هناك نسبة كما خلصنا   -

 من إلمبحوثين أجابوإ بتوفر إلنقل إلمدرسي . % 91.19حين نجد أن هناك نسبة 
من خالل ما سبق يمكننا أن نستنتج أن أهم إألسباب إلدإفعة إلى عمل أطفال إلبدو يرجع بدرجة أولى 

لى بعد إلمسافة بين إلمدرسة وإلبيت إلى طبيعة إلنشاط إإلقتصادي من جهة و  إلذي ينعكس عليه  إألمرإ 
 بمقاطعة درإسته وإإللتحاق بالعمل، ومنه يمكننا أن نقول بأن فرضيتا إلدرإسة قد تحققتا .

 خاتمة : 
جاءت هاته إلورقة إلبحثية للتعرف على أهم إألسباب إلدإفعة ألطفال إلبدو إلى إلعمل، حيث 

إإلقتصادي لألسرة إلبدوية إلقائمة على إلترحال وإلرعي كنشاط إلى أن إلنشاط  في هاته إلدرإسة توصلنا
أساسي سبب دإفع لمشاركة إلطفل كيد عاملة هامة لألسرة إضافة إلى أن بعد إلمسافة بين إلمؤسسات 

 إلعمل .إلتعليمة ومكان إإلقامة وكذإ إلترحال إلمتكرر لسكان إلبدو يؤثر على درإسته وبالتالي توجهه إلى 
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 .عوامل محّددات مكانة المرأة في المجتمع الجزائري
 .الجزائر –تلمسان  ـــ جامعة أبي بكر بلقايد ـــ د/ بن صّديق زوبيدة

 

 الملّخص:
يهدف هذا المقال إلى إبراز أهّم العوامل المحّددة لمكانة المرأة في المجتمع الجزائري، حيث ما 
يمكن قوله بخصوص المكانة االجتماعّية للمرأة في المجتمع الجزائري أّنها قد عرفت تطّورا ملحوظا يؤّكده 

ل، فبانتقالها من مستويات السّلم دخولها للتعليم الّذي سّهل لها فرص العمل والتدريب واالرتقاء مثل الّرج
ى إلى زوال تدريجي لألسرة الممتّدة دّ خر أمن وضع اجتماعي إلى وضع اجتماعي آاالجتماعي وارتقائها 

 .التي تعّوضها األسرة الّزواجّية، مّما فتح لها حرّية أكبر في اّتخاذ القرارات المتعّلقة باألسرة 
 التعليم، العمل، تغّير نمط األسرة.مكانة المرأة،  الكلمات المفتاحّية:

Abstract: 

This article aims to highlight the most important factors determining the status of 

women in Algerian society, where what can be said about the social status of women in 

Algerian society has witnessed a remarkable development confirmed by their entry into 

education, which has facilitated employment, training and advancement opportunities such as 

men. As it moved from social ladder levels to another social situation, it led to the gradual 

demise of the extended family, which was made up of the family, which gave it greater 

freedom to make decisions about the family. 

Keywords: Women's Status, Education, Work, Changing Family Style 

 

 :مقّدمة

ور هذا الدّ  ،للمرأة في الجزائر يستوقفنا عند الدور الذي تقوم به في المجتمع االجتماعيالوضع  إنّ 
تين تماما، حيث تتمثل األولى في الدور الذي يمليه أفراد الذي ينظر إليه من زاويتين مختلفتين ومتضادّ 

تمع، أما اها، ويحدث ذلك في إطـار ثقافة وعادات المجوالمكانة التي يعطونها إيّ  ،المجتمع على المرأة
د كّل من دورها سم بالعقالنية حيث تعتمد علـى المعـايير والمقاييس الموضوعية التي تحدّ األخرى تتّ 

 تمـع بغض النظر عن جنسه.لمجد دور ومكانة أي فرد في اومكانتها مثلما تحدّ 
ارتسمت معالمه في  ،ة إيديولوجية وتكنولوجيةجذريّ واكب التغير الذي شهده القرن الماضي تغيرات فقد 

وكانت المرأة أشّد تأثرا وأعمق استجابة  ،جميع نواحي الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والّدينية
 ومّما ال شكّ  ،أو لخروجها من منزلها للعمل ،لهذه التغيرات رّبما لحساسيتها بكل تعّير يطرأ على الحياة
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ي بالضرورة إلى دفع التحويلية التنموية ويسّرع من التنمية يؤدّ  بناء المجتمع فيه أن مساهمة المرأة في
 لذا وجدت المرأة نفسها مدفوعة بعوامل أخرى اجتماعية، اقتصادية وحضارية وثقافية، الشاملة

والعمل وتغّير نمط األسرة من بين المحّددات التي تتطّلبها طبيعة التغيرات  التعليمكّل من  حيث يعدّ 
لمكانة  االجتماعيةدات من بين المحدّ و  من جّراء التنمّية االقتصادّية واالجتماعّيةالتي عرفها المجتمع 

ررها الفكري والثقافي وذلك باعتبارها المربية األولى في والخطوة األولى لتحّ  المرأة في المجتمع الجزائري
 .األسرة 

 ةدور التعليم في تحديد مكانة المرأ-2
التنمية و  مالتقدّ  بدورها الجديد باعتبارها عامال من عوامل تربطهاليس أمام المرأة من أداة صالحة 

 وز الواقع واكتساب المعرفة والمهارات الالزمة للحياة الجديدة.اتستطيع المرأة تج ، فمن خاللهعليمإال التّ 
تباط وهناك ار  ،ف المرأة في المجتمعات النامية، هو حرمانها من التعليم الحديثالسبب الرئيسي لتخلّ  نّ إ

 .االجتماعيينوبين القيم المتصلة بمكانتها ودورها  بين حرمان المرأة من التعليم
إلى جانب وعي المجتمع بنفسه لذلك، مع  ،أوال بحقهنّ  ساء أنفسهنّ ه البد من وعي النّ ومن هنا نالحظ أنّ 

 االعتراض االجتماعيالعلم أن تعليم المرأة في المجتمعات النامية قد بدأ تاريخيا بعد تعليم الرجل ذلك ألن 
 بقدرتها مازال يوصف تحت وطأة التصورات القديمة وهذا التخلف يبدو واضحا فيما يتصل بالمرأة الريفية

 (17، صفحة 7891)الّدين، 
 1009إلى  2891من (%: معدل اإللمام بالقراءة والكتابة إناث )02الشكل 

 

 data.albankaldawli.org البنك الّدولي، احصائيات من الموقع المصدر:
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على عدد اإلناث في هذه الشريحة العمرية ويتضمن " اإللمام بالقراءة والكتابة" بشكل عام "مبادئ 
 (www.albankaldawli.org)الحساب" أي القدرة على القيام بعمليات حسابية بسيطة

-71ل اإللمام بالقراءة والكتابة في تزايد مستمر سنة بعد سنة خاصة في الشريحة العمرية) معدّ  
 4009سنة  %87.19إلى  7898سنة  %77.47عاما( فقد ارتفع من  42

المجتمع ى التعليم إلى قلب معايير سائدة في المجتمع وفتح المجال أمام انتشاره بين أفراد فقد أدّ 
عليم م الفتاة، فالتّ وله دور في ظهور قيم جديدة وتراجع بعض القيم التقليدية، ومن هذه القيم تعلّ  ،الريفي

لخروج بدورها لطلب العلم والعمل في آن واحد، فمن الطبيعي أن يفتح التعليم لأتاح فرصة أمام الفتاة 
اته قيمة جديدة فتحت من جهاتها المجال لظهور ذ تعليم المرأة في حدّ فكما أّن مجال العمل أمام المرأة، 

أخرى في  اجتماعية واقتصاديةالممتدة إلى مؤسسات  ريفّيةنطاق األسرة ال على ت آثارهاعّددت ،قيم أخرى
بمختلف أطوارها  ساإلقبال الواسع للفتيات على المدار  رالمجتمعات، إذ يالحظ في الفترة األخيرة من التغيّ 

إذ  ،المرأة ضعل و عنصرا هاما في سياق تحوّ  فالتعليم اليوم وخاصة بالنسبة للفتيات يعدّ متابعتها للدراسة، و 
)غيث، صفحة قة بالزواج واختيار الزوج المناسبعلّ تأنجزت عنه جملة واضحة من القيم خاصة منها الم

99) 
 1021إلى  1009: نسبة النجاح في شهادة البكالوريا من 01الشكل 

 

 world economic forum, the global gender gap report, 2016المصدر: 
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وقد  ،اإلصالحي باهتمام بالغ وهذا لدورها الهام في األسرة والمجتمع وقد حظيت المرأة في هذا النشاط
تعتبر الفئة األكثر حرصًا على  الفئة األولىف ؛ انقسم المصلحون إلى ثالثة فئات في قضية تعليم المرأة

، أما فها اآلباء واألجدادبدعوى المحافظة على العادات والشرف واألصول التي خلّ  ،بقائها رهينة البيت
ر من رقابة القيود التي تحرمها من نور العلم والمشاركة العلمية والمساواة إلى التحرّ  اتدعو  الثانية الفئة

د هذه الفئة معتدلة إذ تؤكّ  الفئة الثالثةا، وبينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات داخل األسرة وخارجه
ة تمكن من مسؤولياتها العظيمة في تربيّ حتى ت ،تعليم المرأة ومحو سحابة الجهل على عقلها ضرورة على

 (27، صفحة 4009)مصطفى، األجيال الصاعدة
 م المجتمع أووقد أجمعت هذه الفئة من المصلحين على أن وضع المرأة يمكن أن يكون مؤثر لتقدّ 

التعليم هو  نّ منوطة بتعليمها، أل االجتماعية، وقدرتها االجتماعيةفه، ووضع المرأة مرتبط بقدرتها تخلّ 
 الوسيلة القادرة على تغيير قدرتها وتأهيلها للحياة الجديدة.

للّسنة  : نسبة المسجالت في التعليم العالي حسب أفواج التخصص في مرحلة التدرج02الجدول 
 1001-1001و 2881-2881الجامعّية 

 1001-1001 2881-2881 الفترة التخصص
 10.2 19 علوم دقيقةج.م 

 11.2 11 علوم دقيقة
 48.4 77.8 علوم تطبيقية
 97.1 79 ج.م تكنولوجيا

 99.2 90.7 تكنولوجيا
 11.9 28.9 طب

 12 77.1 جراحة األسنان
 19.7 19.4 لةصيد

 24 91.7 علوم بيطرية
 14.7 10.8 ج.م علوم طبيعية

 - - ج.م علوم الطبيعة والحياة
 12.1 74.9 ج.م علوم الطبيعة
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 99.7 - ج.م علوم األرض
 21.1 21.7 علوم األرض

 17.1 98.7 علوم اقتصادية
 77 21.8 علوم قانونية

 علوم سياسية وعلوم
 اإلتصال

22.7 18.1 

 71.4 11.1 علوم اجتماعية
 94.1 78.7 لغات وأداب
 19.1 14.7 لغات أجنبية

 44.9 11.4 المجموع
 واقع المشاريع التعليمية الموجهة للمرأة في الجمهورية الجزائرية :ياني مليكةف: طالمصدر

 يفي الموسم الجامع %24.1من المالحظ ارتفاع نسبة الفتيات المسجالت في مرحلة التدرج من 
 .4002-4009في الموسم الجامعي   %11.9إلى  7889-7882

ن كانت حصة الطالبات ضعيفة   الطالبات تدرس جميع التخصصات وفي فروع التكنولوجيا، حتى وا 
 سنوات األخيرة. 70تضاعف عددهّن بالضعفين خالل  %79بنسبة 

 لترتفع إلى   7882-7889 يفي الموسم الجامع %77.8في فرع العلوم التطبيقية بلغت حصة الطالبات 
 من جهة أخرى انتقلت ،نقطة 74.9أي بزيادة  4002-4009في الموسم الجامعي  48.4% -

 خالل نفس الفترة.% 11.2إلى  %11نسبة الطالبات في فرع العلوم الدقيقة من 
ويمكن  ،من المالحظ إقبال الطالبات على الفروع التكنولوجية التي كانت حكرا على فئة الذكور سابقا

الفتاة جميع  اقتحاما يؤدي ممّ  وإللكترونيك،عالم اآللي تفسير هذا اإلقبال بالحركية الجديدة للمهن كاإل
 ب العمل التي كانت في الماضي للذكور فقط.صالميادين في منا

 %11.9حيث تمثل نسبتها  4002-4009ويعتبر الطب من الفروع المفضلة لدى الطالبات للموسم 
وتعتبر ، .%28.9نقطة بنسبة  9.1فقد عرفت زيادة قدرها  7882-7889مقارنة بالموسم الجامعي 

الفتات أكثر عدد في هذا التخصص نظرا للنتائج المحصل عليها في شهادة البكالوريا، واعتبرت العلوم 
تسمح هذه  ألسرة والمجتمع حيثلونظرة أفضل  ،ةيّ وعمل اجتماعيةالطبية دوما قطاعا مغريا ألسباب 

 وفيق بين الحياة المهنية والعائلية.المهنة بالتّ 
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واللغات  واآلداب نسانيةواال االجتماعيةمن جهة أخرى نالحظ مشاركة كبيرة للفتيات في العلوم 
 .4002-4009في الموسم الجامعي  %70األجنبية حيث النسبة تجاوزت 

بدافع  للذهنياتصي أو تغيير حقيقي شخ كاختبار ،ويمكن تفسير زيادة عدد الطالبات في فرع ما
 .اجتماعي

الفتيات  هبقة هي التي توجّ األفكار المسّ  نّ أعلى  ويبقى توزيع الطلبة حسب الفروع والتخصصات يدلّ 
وي سنفرصا للعمل الّ  ما تتيح ) الفروع الثقافية واألدبية(التي عادة نحو فروع أكثر تكيفا للخصائص السنوية

 م وأشغال األمانات.يكالتعلذات األجر الزهيد 
 لوضع الجزائري.ا :التحاق النساء بالجامعات على المستوى العالمي 

تمّكنت الجزائر من تحقيق مواءمة ناجحة على صعيد تهيئة فرص تعليمّية واسعة تراعي المساواة 
عديد من  تعتمد على إجراء ،ك من خالل سياسة تعليمّية طموحةوذل ،وتكافؤ الفرص بين الذكور واإلناث

 اإلصالحات لسّد الفجوة.
وقد تمّكنت الجزائر من قطع شوط كبير في هذا المجال تحّققت فيه المساواة وتكافؤ الفرص التعليمّية أمام 

 الجنسين.
 من خالل 4077في التقرير العالمي لسّد الفجوة بين الجنسين لعام ترجمت هذه اإلنجازات  حيث 

كقيمة لمؤشر التكافؤ  16.1فحصلت الجزائر على  ،بالتعليم الجامعي االلتحاقالنسبة بين الجنسين في 
(، 0.8مصر) (،0.87بين الجنسين في التعليم الجامعي متقّدمة بذلك على بعض الّدول منها: المغرب)

 .(0.22(،اليمن)0.97(، تركيا )0.87اليابان )
 .1022لسنة  بالتعليم الجامعي االلتحاق: نسبة اإلناث إلى الذكور في 01الشكل

 
 

 world economic forum, the global gender gap report, 2016المصدر: 
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وأضاف الهبيل أن تفوق اإلناث على الذكور له دالالت ومؤشرات هامة في المستقبل على صعيد 
د كّ ؤ رفع مكانة المرأة في المجتمع، ودخولها بقوة سوق العمل لتقاسم الرجل األعباء والمسؤوليات، وت

جدارتها في تبوأ المراكز القيادية العليا، وهي قادرة على اإلبداع والتمايز طالما أثبتت تفوقها في كل 
أن التعليم هو  المجاالت وعلى رأسها التعليم الذي يعتبر رأس مالها وسندها في الحياة. مع إدراكهنّ 

ويتعاظمن في التعليم فإنهن  ، وبالتالي عندما يتفوقنّ االجتماعيمن هذا المأزق  وخروجهنّ  مستقبلهنّ 
، صيستحق كافة حقوقه دون انتقا ،زمتميّ  رفهن ليس طرف متكافئ بل طمع أنّ تهن رسالة إلى المجيوجّ 

ف في الحياة الزوجية دون الحصول على من العيش والتكيّ  فالفتيات يشعرن منذ صغرهن أنهن لن يتمكنّ 
)كريزم، للحصول على وظيفة تشارك زوجها أعباء الحياةالسعي  ة أو الجامعة ومن ثمّ شهادة الثانوية العامّ 

4001) 
نت الدراسات في العالم أجمع أن العالقة وثيقة بين مستوى تعليم المرأة ومستوى وفيات األطفال، وقد بيّ 

 مستوى تعليم المرأة يترافق مع تدني نسبة وفيات األطفال. ارتفاعحيث أن 
خدمات الوقائية والعالجية التي تتطلبها المحافظة على صحة لبين مستوى تعليم المرأة واستعمالها لالترابط 
 أطفالها

ما ارتفع مستوى تعليمها انخفض عدد والداتها، وطالت تأثير مستوى تعليم المرأة في مستوى خصوبتها، فكلّ 
ولهذا ، األوالد وصحة األم وصحة األسرة له مردود مفيد بالنسبة لصحة افترة التباعد بين والدة وأخرى، ممّ 

أّما حسب المستوى  .االجتماعييعتبر تعليم المرأة ضرورة البد منها من أجل تحقيق التقدم والرقي 
طفل/  3,4ينخفض بارتفاع المستوى التعليمي للمرأة حيث انخفض من  (ISF)رشالتعليمي فإّن هذا المؤ 

 طفل/امرأة بمستوى ثانوي فأكثر سنة 2,4امرأة ذوات عديمات المستوى إلى 
 1021و 1001لسنتي  : تطّور المؤّشر التركيبي للخصوبة حسب المستوى التعليمي01الشكل 

 
 MICS4 2013المسح الجزائري المتعّدد المؤّشرات / 4004: المسح الجزائري حول صّحة األسرة المصدر
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 دور العمل في تحديد مكانة المرأة. 1
 استقالليةلما يمنحه لها من  االجتماعي،عمل المرأة من شأنه التأثير على دورها ومركزها  إنّ 
الزوجة العاملة هي األقرب من عملية المساواة بين  ة لم تكن تتمتع بها في الماضي، أي أنّ ذاتية وحريّ 

، وهذا ما أحيانا أخرى الزوجين داخل األسرة، حيث يترك الزوج القرارات األخيرة أحيانا للزوجة أو يشاورها
 ان العربية حول عالقة الزوجة العاملة بزوجها ) سلطة الزوج(.عمّ  ةده دراسة أقيمت بمدينتؤكّ 
ة" في دراسته حول "عمل المرأة في الجزائر" وفي نفس اإلطار توصل الباحث الجزائري "فاروق بن عطيّ  

بخروجها للعمل وحصولها على دخل خاص ر مكانة المرأة وبالتالي الزوجة يكون مرهون إلى أن تطوّ 
 يجعلها تملك وتكتسب وعيا بذاتها.

ثبات الوجود، وشعور الفرد بتقدير واحترم اآلخرين له، هو الذّ  ي يدفع المرأة التي تشعر إن تحقيق الذات وا 
واكتساب  ا يجعلها تشعر باالرتياحممّ  ،بمكانتها المتدنية داخل األسرة إلى العمل خارج البيت والتفاني فيه

رضاء حاجة البقاء بصحبة اآلخرين، كما أن العمل  فالمرأة تعمل منالمكانة،  أجل تقديم خدمة للمجتمع وا 
التحاق المرأة بالعمل هو لسبب عدم الشعور بالتعطيل الوظيفي  وأنّ … الفرصة لتحقيق ذواتهنّ  يعطيهنّ 

 (77-70، الصفحات 4079ء، )أسماالذي يفصلها عن المجتمع
ر الذي حدث لوضع المرأة قد أحدث تغيرات في القيم السائدة وفي البناء األسري وفي التطوّ  إنّ 

لدرجة تستطيع معها القول  ،ين في إطار جديدأدوار أعضائها، فأصبح للمرأة العاملة مركز ودور مهمّ 
 في مسؤولية رعاية وتخطيط مستقبلها. بأنها تشارك ببطئ

ترى كاميليا عبد الفتاح "أن العالقة بين الزوجين قد تغيرت بحيث ارتفعت الزوجة المشتغلة من 
أي إلى مستوى مكانة الرجل"في الجزائر ساهمت ظروف تعليم  ،التبعية إلى مستوى الزمالة والمشاركة

ص سلطة ى إلى تقلّ كني، أدّ السّ  لالستقاللالذي يميل المرأة وظهور الشكل المعاصر لألسرة الجزائرية 
العائلة الممتدة، وأفرز ذلك شكال جديدا للمرأة بدخولها ميادين العمل خصوصا في القطاعين التربوي 

ا أدى إلى مساهمة الزوجة في ممّ  ،ي اللذان يشهدان أكثر قبوال لدى األزواج عن بقية القطاعاتوالصحّ 
فاق وتسيير نخصوصا في طرق اإل ،ةة وأساسيّ خاذ القرارات في مجاالت عدّ في اتّ األسرة الجزائرية وذلك 

، صفحة 4009)محمود، الميزانية، طرق تربية ورعاية األبناء، أشكال ومواطن قضاء أوقات الفراغ وغيرها
449) 
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 توزيع معّدالت النشاط النسوي حسب الفئات العمرية :04الشكل 

 
 .479، ص 4079: بلعجال فوزية المصدر

(ONS) Activité, Emploi et chomage N 726, 2015 

مع بداية التسعينات ومع الظروف االجتماعية واالقتصادية التي عرفها المجتمع الجزائري 
ضافة إلى الدّ  ،وانخفاض القدرة الشرائية لألسرة الجزائرية  خول الواسع للفتيات إلى الجامعة وحصولهنّ وا 

سوي، كل هذا ساهم في تشجيع ودفع المرأة إلى تغّيرت نظرة المجتمع إلى العمل النّ  ،على الشهادات العليا
 فالمرأة الجزائرية اليوم تعمل من أجل غايتين من أجل تحسين ،الخروج إلى ميادين العمل وبنسب متفاوتة

 ،نت من ممارسة حريتها الشخصية بفضل عملهاحيث تمكّ  ،سرة ومن أجل التحّرر االجتماعياأل معيشة
 بلغت نسبة اليدّ  7877إحصاء  يفف ،فاقتحمت ميادين جديدة كانت من قبل محتكرة من طرف الّرجل فقط

زت وتجاو  %99.97نسبة النساء المتزوجات الالتي يعملن  تبلغ 7898وفي سنة  %79سوية العاملة النّ 
اليد العاملة النسوية في القطاع  احتسابدون  %77.47بلغت  4009وفي سنة  7887عام  12.4%

 (77، صفحة 71)بيجن+%17الفالحي والقطاع غير الرسمي الذي يمتص أكثر من 
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 من اجمالي القوى العاملة( %: القوى العاملة اناث )02الشكل 

 

 البنك الّدولي: المصدر

فهناك  ،وعليه يمكن القول أن مكانة المرأة تعتبر سببا ونتيجة في نفس الوقت للتطورات األسرية
ه ليس هناك فروقا بين أن ثبت أنّ  بعد اتجاه عالمي يتزايد يوًما بعد يوم نحو إعطاء المرأة حرية أكثر وذلك

وجود فروق كثيرة بينهما فيما يتعلق بهذه العوامل وفي حالة ، الّرجال والنساء فيما يتعلق بالذكاء والقدرات
 فإنها عندئذ تكون نتيجة الثقافة ال الفطرة.

ة عن األّول الذي أعطى للمرأة حقها في أن تعمل مستقلّ  ،ويعتبر المجتمع الصناعي الحديث
ادي إلى وقد أّدى التعليم والنمو االقتص ،ى عن العمل في مختلف المجاالتزوجها وفتح لها مجاالت شتّ 

اختفاء النظرة التقليدية لعمل المرأة تدريجيا وأصبحت المرأة بعدها واعية ولها حق التصرف، كما اختفت 
النظرة التقليدية على أنها النصف العاطل في المجتمع وأصبحت تشارك الرجل في كسب العيش وأصبح 

 (727، صفحة 4009)مصطفى، اقتصادّية زيادة دخل األسرة عن طريق عملها ضرورة
نها من تحقيق ذاتها وبالتالي يسهم في تغيير الوضع ترى الكثير من النساء أن خروج المرأة للعمل يمكّ 

التقليدي الذي يضعها فيه المجتمع، كما أن االرتباطات االجتماعية في مكان العمل، إضافة إلى الّدعم 
يفّضلن االشتراك في المجتمع فهذا الّدافع يتضمن رغبة المرأة في خروجها االجتماعي جعل معظم النساء 

طفال فهي أكثر الطرفين ألة بيت وأّم فهذا التغيير من واقعها كونها ربّ  ،جاه ميدان العملمن البيت باتّ 
ّد ذاتها ة في تقديم الّرعاية والتوجيه لهم، والذي يزيد من تعميق هذا الّدافع هو شخصية المرأة بحمسؤوليّ 

وقد أشارت دراسة إبراهيم  ها تقّرر عملها وتعتبره مساهمة إيجابية نحو أسرتها والمجتمع ككلبحيث أنّ 
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في المملكة العربية السعودية والتي طبقت على  عمل المرأة في المنزل وخارجه( بعنوان 7881الجوبر )
لت الّدراسة إلى عّدة يث توصّ ح ،امرأة عاملة من المتزوجات وغير متزوجات 90عينة عشوائية بلغت 

ها تالنتائج ومن أهمها أن أكبر دافع لخروج المرأة إلى العمل هي بلوغ طموحها من خالل استثمار مؤهّ 
 (718، صفحة 4071)سمير، %10 بنسبة الّدراسية ورغبتها في تأكيد ذاتها

 مكانة المرأةدور العامل الديمغرافي في تحديد  1
على  أّثرتل من األسرة الممتدة إلى األسرة النواة، ولعل أهم العوامل التي يتمثل أساسا في التحوّ  

 ،وع من أشكال األسرةأن التصنيع يتطلب مثل هذا النّ  ر والتصنيع، والشكّ األسرة بشكل واضح هو التحضّ 
يع كانت تتميز باالمتداد في صنل التفاألسرة قب ،وذلك لصغر حجمها الذي يتناسب مع الحراك المهني

مع انتشار و الذاتي،  واالكتفاءط األبوي الحجم وسيادة النزعة الجمعية، وسيطرة العامل القرابي والتسلّ 
ر هذه الخصائص التقليدية، وأصبح من التناقض أن تبقى األسرة كما هي تغيّ بالصناعة كان هذا إيذانا 

يتناسب مع متطلبات العمل في المراكز الحضرية، وبدأ في ظهور نمط أسري جديد أكثر تكيفا  دون تغيير
تتناسب مع المتطلبات الجديدة، فالتنقل المكاني والمهني قد أطاح  ووظائفيةله من خصائص بنائية  لما

 (17، صفحة 7897)الضبع، بالعالقات القرابية، وفرض نوعا من العزلة على األسرة الحديثة
 1001إلى  2822من  النووّية األسر المعيشّيةتطّور  :01الشكل 

 
 Hocine A et Amokrane F, 2000-2001, pp17-50المصدر:

  CENEAP, Mutation des structures de la famille Algérienne ses implication sur les Attitudes, le 

comportement et les pratiques courantes Alger, 2003, p15                                                                  

 سمي، التقرير الرّ 4004معطيات المسح الوطني 
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سلطة األب )الزوج( على المرأة داخل األسرة، وهذا ما تؤكده الباحثة " بن خليل" بقولها "  منكل هذا أثر 
إن األسرة الجزائرية الحضرية ذات النمط النووي )المقلص( قد أكسبت أفرادها نوعا من التحررية 

ى إلى األقارب( وكل هذا أدّ )حجمها من حيث عدد األفراد فيها صالذاتية وذلك نتيجة تناق واالستقاللية
 (Rachida, 1982, p. 48)تناقص اتجاه سلطة األب داخل األسرة 

وفي  ،فالمرأة باستقاللها السكني عن األسرة الممتدة تصبح أكثر حرية في مختلف تصرفاتها داخل األسرة
ها وأبنائها، حيث يصبح هناك حوارا مباشرا بين أفراد األسرة وتشاور دائم في مختلف القضايا عالقتها بزوج

وهي التي  ،د سلطة الزوجع وتجسّ الرقابة الجماعية ألفراد القرابة هي التي تشجّ  وهذا ألنّ  ،التي تهم األسرة
من حرية المرأة ومن سيادة القيم  تعتبر معيارا إلثبات وجوده أمام قرابته وأفراد عائلته وبالتالي تحدّ 

 حيث أصبح لها دخل وقرار حّتى في السلوك اإلنجابي الديمقراطية في الوسط األسري
 1009-2811حسب مكان اإلقامة خالل الفترة  تطّور حجم األسرة الجزائرية :09الشكل 

 
 720، ص4079راشدي خضرة، المصدر: 

ومن بين أبرز التغّيرات التي ظهرت آثارها في تركيب األسرة تلك المتعّلقة بظاهرة تعليم المرأة وتشغيلها 
في مختلف األعمال والوظائف، ومّما الشّك فيه أّن تعليم المرأة في جميع مراحل التعليم، هو الّذي دفع 

واضحًا بذاتها ومركزها ودورها في المجتمع  عجلة التغيير لدور المرأة دفعة قوّية، ذلك ألّنه ـوجد لها وعّياً 
 (48، صفحة 4008)معوض، بصفة عاّمة واألسرة بصفة خاّصة

اإلقامة فقد ظّل متوسط حجم األسرة كبيرًا ومتقاربًا سوءًا في الّريف أو الحضر، فقد انتقل  مكانحسب  أّما
وفي المقابل انتقل هذا  ،في الوسط الريفي 4009فرد سنة  6,23إلى  7877فرد سنة  6,81العدد من 
في الوسط الحضري مّما يدّل على التباين  4009فرد سنة  5,69إلى  7877فرد سنة  5,75العدد من 
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طفل امرأة في  7,3في الّريف مقابل  7810طفل امرأة سنة   8,5في مستوى الخصوبة حيث بلغت 
 . 4007طفل امرأة في الحضر سنة  2,1طفل امرأة في الّريف مقابل  2,3فض إلى الحضر، وانخ

رسالهم إلى دور  ويالحظ أّن الّنساء بوجه عام بدأن في التحرر من األطفال عن طريق التحاقهّن بالعمل وا 
في الحضانة والمدارس، كما تحررن تدريجّيًا من تربية عدد كبير منهم، وذلك بإنجاب أقل عدد ممكن و 

الّنسل العديدة التي بدأت تظهر مؤّخرًا ومازال  تنظيموذلك باستخدام أساليب  ،الفترات التي يرغبن فيها
 (702، صفحة 4009)الخولي، يظهر الجديد منها كّل يوم

 خاتمة:

ارتبط تغّير مكانة وأدوار المرأة الجزائرّية الّتي كانت تّتسم بالّدونّية واإلخضاع، إلى التغّيرات  
الكبيرة والجذرّية الّتي تعّرض إليها المجتمع ككّل، حيث احتّلت المرأة الجزائرّية اليوم مراكز عديدة ومرموقة 

فرض نفسه  اقع الحياة، وهذا ماداخل األسرة والمجتمع، فأصبحت رائدة في أكثر من موقع من مو 
إحصائيا، حيث يعود هذا التقّدم كّله إلى عامل التعليم، فقد وصل هدف تحقيق المساواة وتمكين المرأة فيما 
تعّلق بالّتعليم إلى مرحلة متقّدمة، فتطّور األرقام من بعد االستقالل إلى غاية اليوم يثبت التحّسن الكبير 

كما  ح، مّما أّدى إلى القضاء على فجوة الّنوع االجتماعي ولصالح اإلناثفي معّدالت التعليم والّنجا
ة بالغة من المنظورين االقتصادي واالجتماعي، تكتسب مشاركة المرأة الجزائرية في سوق العمل أهميّ 

هذه  عبر ما تتيحه ،انوتعتبر مشاركتها في القوى وسيلة لمكافحة الفقر ورفع المستوى المعيشي للسكّ 
ة عمل المرأة في الفرص التي يتيحها العمل لتوسيع أهميّ  تكمن المشاركة من دعم لميزانيات األسر، كما

حيث التغّير في نمط األسرة من أسرة ممتّدة إلى أسرة نووّية  أفاقها وتحقيق ذاتها وصقل مواهبها وقدراتها
  ا داخل األسرةتتمّتع بحرّية أكبر في مختلف تصّرفاتهالمرأة أو زواجّية جعل 
 قائمة المراجع:

 .www.albankaldawli.orgحصائيات البنك الدولي من الموقع ا (2
(. صراع الّدور وعالقته بالضغوط لدى المرأة العاملة. مجّلة العلوم االنسانّية جامعة أّم 1024بن موسى سمير. ) (1

 .1العدد  1البواقي المجّلد 
(. عمل المراة االم ومشكلة الّدور. كلّية العلوم االنسانّية واالجتماعّية جامعة 1021مطوري أسماء. )بوبيدي المّية  (1

 قاصدي مرباح ورقلة: الملتقى الوطني الثاني حول االتصال وجودة الحياة في االسرة.
 . التقرير الوطني للجمهورّية الجزائرّية. 24بيجن+ (1
وغرافية والتحوالت السوسيو ديموغرافية لالسرة الجزائرّية. دراسة مقدمة لنيل (. االنتقالية الديم1021راشدي خضرة. ) (4

 شهادة دكتوراه علوم في الديموغرافيا: كلّية العلوم االجتماعية جامعة وهران.
 (. علم اجتماع األسري. مركز التنمّية األسرّية السعودّية.1008سهير أحمد معوض. ) (2
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 .2مرأة وتدريبها وعالقتها بالتنمية القومّية. بيروت: المكتبة العصرّية ط(. تعليم ال2891صابر محي الّدين. ) (1
 (. علم االجتماع العائلي. بيروت: دار النهضة العربّية.2892عبد الرؤوف الضبع. ) (9
(. الوضع االجتماعي للمرأة العاملة في القانون المعاصر. قسنطينة: رسالة كتوراه دولة في 1001عوفي مصطفى. ) (8

 ع التنمّية.علم اجتما
(. التغّير االسري في المجتمع الحضري. كلّية العلوم االنسانيذة والعلوم االجتماعّية جامعة باتنة: 1001قرزيز محمود. ) (20

 رسالة دكتوراه علوم في علم االجتماع.
 محمد عاطف غيث. دراسات في علم االجتماع القروي. االسكندرّية: دار الشروق للنشر. (22
 .2140تفّوق االناث على الذكور في التعليم...دالالت ومؤشرات مستقبلّية. الحوار المتمّدن  (.1004محمد كريزم. ) (21

 
13) Benkhelil Rachida(1982). Réflexion sur les structures familiales, définition et 

reproduction sociodémographique, OPU, Alger 
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لمسلسل "فوق مستوى الشبهات" المصري  التربية اإلعالمية في الدراما التلفزيونية: دراسة تحليلية
 . mbc4على قناة  ومسلسل "بنات الشمس التركي"

 .مساعدي سلمىالباحثة / 

 .د/ نايلي نفيسة                                                                                                 

 .جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي
 

  ملخص: 

، التي تعد أكثر المواد إلعالمية في الدراما التلفزيونيةتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن تجليات التربية ا
التلفزيونية إقباال من طرف الجماهير، وذلك من خالل دراسة تحليلية نقدية لمسلسلين أحدهما مصري " 

، حيث حاولنا اإلجابة على التساؤل الرئيسي اآلتي : بهات " واآلخر تركي " بنات الشمس"فوق مستوى الش
ات " والمسلسل التركي ما هي تجليات التربية اإلعالمية في كل من المسلسل لمصري "فوق مستوى الشبه

 ؟ mbc4"بنات الشمس "على قناة  

 وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج كان أهمها ما يلي : 

إن كل من الدراما المصرية والتركية ال تجسد المفهوم الحقيقي للتربية اإلعالمية، كما أنها ال تهتم بتوظيف 
ن الدراما المصرية والتركية دخلت في صراع تحدي هدفه الرسائل التي تكفل ذلك إال نادرا، هذا ألن كال م

 تحقيق الربح التجاري بالدرجة األولى ثم الشهرة بالدرجة الثانية .

  التربية اإلعالمية، الدراما التلفزيونية، الدراما المصرية، الدراما التركية.كلمات مفتاحيه: 

 

Abstract : 

       This study aims to investigate the methods of media education in television drama, 

through a critical analysis of two series, one Egyptian "above the level of suspicions" and the 

other Turkish "girls sun", where we tried to answer the main question: What are the 

manifestations of media education in each of the series of Egyptian "above the level of 

suspicions" and the Turkish series "Girls of the Sun" on channel mbc4? 

The study reached a number of results : 
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Both the Egyptian and Turkish dramas do not embody the true concept of media education, 

nor do they care about the recruitment of messages that rarely guarantee this, because both the 

Egyptian and Turkish dramas have entered into a challenging struggle aimed at commercial 

profit. 

Keywords: media education, TV drama, Egyptian drama,  Turkish drama  .  
 

 .مقدمة: 1

يعد التلفزيون من الوسائل اإلعالمية التي فرضت نفسها على المجتمع منذ ظهورها إلى يومنا هذا، 
وقد تطور التلفزيون شكال ومضمونا مع التطورات الهائلة التي مست وسائل اإلعالم واالتصال، بل وأكثر 

اإلعالمية، وساهمت في توطيد العالقة بين من ذلك فهو من الوسائل التي ساهمت في تطور العملية 
المرسل والمتلقي وذلك من خالل تحسين مستوى الرسالة من جهة وتحسين أداء القائم باالتصال من جهة 
أخرى وعلى الرغم من التطور الهائل الذي حدث على مستوى التلفزيون كمؤسسة وكوسيلة إعالمية 

عطائه أهمية أكبر اتصالية فإن القائمين عليه ما يزالون يبذلو  ن الجهد المضاعف للحفاظ على مكانته وا 
في الوسط االجتماعي واإلعالمي، وتساهم في ذلك عدة عوامل من بينها المنافسة الشرسة التي طرحها 
الواقع اإلعالمي العالمي سيما بعد التطورات التي مست مجال علوم اإلعالم واالتصال في اآلونة األخيرة، 

نولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال وكذا االنتشار الواسع للوسائط اإلعالمية الجديدة حركتها ظهور التك
المندرجة ضمن ما أصبح يصطلح عليه باإلعالم الجديد، الذي طرح العديد من البدائل اإلعالمية 
 واالتصالية أهمها شبكات التواصل االجتماعي، هذا ما دفع المؤسسات اإلعالمية األخرى وعلى رأسها
التلفزيون إلى مضاعفة اإلنتاجات اإلعالمية خدمة لمتطلبات واحتياجات الجماهير المتنوعة على اختالف 
فئاتها وأنواعها مراعية في ذلك الفروقات الفردية والمعارف اإلدراكية لكل فئة، هذا ويلعب التلفزيون أدوارا 

 بية...إلخ.متعددة في المجتمع على رأسها الترفيه، اإلعالم، التوعية والتر 

ورغم كل األدوار التي مارسها ويمارسها التلفزيون يبقى دور التربية بمختلف تفرعاتها الوظيفة األساسية 
، وتتجسد التربية اإلعالمية للتلفزيون ..له، سواء كانت هذه التربية اجتماعية، سياسية، ثقافية أو عقائدية.

ي، باعتبار أن محتويات الرسالة اإلعالمية تختلف من خالل الرسائل المتنوعة التي يعرضها على المتلق
 حسب الفئة الموجهة إليها وحسب القناة التلفزيونية المعروضة فيها. 
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ومن أهم هذه الرسائل نجد الدراما التلفزيونية، التي تطورت بشكل ملفت لالنتباه في السنوات األخيرة 
دراما من عربية وتركية إلى دراما غربية، تتنوع خاصة في القنوات التلفزيونية العربية، ومع تنوع هذه ال

الرسائل الظاهرة والضمنية لها حسب الهدف الخاص بها، لذلك ومن منطلق الطرح السابق فإننا سنحاول 
من خالل هذا الموضوع التطرق إلى تجليات الدراما في القنوات التلفزيونية العربية من أجل تحقيق التربية 

"فوق ذه الدراسة بدراسة تحليلية لنوعين من الدراما وهما مسلسل مصري بعنوان اإلعالمية، وسنقوم في ه
في شهر نوفمبر من سنة  -تم عرضه على القناة في شهر رمضان و أعيد بثه مستوى الشبهات"

كذلك  6102الذي تم بثه في شهر نوفمبر من سنة  "بنات الشمس"، وكذلك مسلسل تركي بعنوان 6102
 على نفس القناة. 

 تأسيسا لما سبق يمكننا طرح التساؤل العام التالي:و 

ما هي تجليات التربية اإلعالمية في كل من المسلسل المصري "فوق مستوى الشبهات" والمسلسل 
 ؟ mbc4 التركي "بنات الشمس "على قناة 

 تمثلت فيما يلي: األسئلة الفرعيةولإلجابة على هذا التساؤل الرئيسي قمنا بتقسيمه إلى مجموعة من 

مسلسل فوق مستوى الشبهات المصري وبنات الشمس التي حرص كل من  المدلوالت القيميةهي  ما -
 على ترسيخها لدى متتبعيها؟ التركي

 ؟ في كال المسلسليناألكثر توظيفا الشخصية )الرجالية والنسائية(  النماذجهي  ما -

 ؟ال المسلسلينكهي الرسائل الكامنة والظاهرة التي طرحها  ما-

هي الصورة التي تصنعها كل من الدراما التركية والمصرية عن األفراد والمجتمعات والمؤسسات  ما-
 ؟من خالل المسلسلين محل الدراسة لمتتبعيها

  مفاهيم الدراسة  .2

 :MBC4التعريف بقناة  1.2

بعرض وتقديم  من أهم وأضخم القنوات الفضائية العربية العامة، حيث تقوم MBC4تعد قناة 
تنتمي إلى  mbc4.إلخ، وكما هو معروف فإن قناة .مختلف البرامج الترفيهية، العلمية، اإلعالمية والفنية.

فيما يعرف  2992سبتمبر  21التي انطلقت في  mbcأضخم محطة إعالمية وهي مجموعة قنوات 
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م كأول 0990سبتمبر  01بمركز تلفزيون الشرق األوسط كأول قناة  حيث بدأت بث إرسالها من لندن في 
 قناة عربية مستقلة تابعة للقطاع الخاص. 

مليون دوالر وميزانيته السنوية قرابة  011وكان رأس مال مركز تلفزيون الشرق األوسط عند إنشائه قرابة 
، mbc2و mbc1 اليوم أكثر من ست قنوات تلفزيونية هي:MBC ستون مليون دوالر. وتضم مجموعة 

mbc3  ،mbc4  وAction mbc  ،mbc دراما، وmbc  + ،دراماmbc  ،مصرmbc  ،وكذا مصر دراما
لألغاني العربية الحديثة، باإلضافة إلى  FMللموسيقى الخليجية وبانوراما mbc FM محطتين إذاعيتين هما 

لإلنتاج وحدة اإلنتاج المتخّصصة بالبرامج واألفالم الوثائقية، وشركة أخبار الشرق  O3شركة 
وكالة جمع األخبار، كما تنبثق عن المجموعة عدة مواقع إلكترونية رائدة على شبكة   MENاألوسط
 . i 1اإلنترنت

قنوات العربية األصل، كونها الوهي القناة الوحيدة من ، بعد انتهاء حرب الكويت MBCوقد بدأ بث قناة         
التي عرفت هي األخرى بتنوع برامجها خاصة المسلسالت  MBC4 انبثقت عنها القنوات األخرى منها قناة 

اكتسبت المركز الثاني في األجنبية والدراما العربية والتركية المدبلجة إلى اللهجة الشامية، وهكذا 
 . 2والمشاهدةمن حيث حجم اإلقبال  0MBCالمجموعة بعد قناة 

 تعريف التربية اإلعالمية:  1.1

بالنسبة للتربية اإلعالمية كمفهوم فإن هناك اختالفات من حيث ضبطه فمن الباحثين من يصنفه 
على أنه أهم األساليب المطبقة من طرف وسائل اإلعالم للتعامل مع الجمهور على اختالف فئاته، أي 

رسالة اإلعالمية بمختلف أنواعها وتوجهاتها واختالفاتها التي هي مختلف المبادئ والقيم التي تحملها ال
 تجسدها عملية الغرس الثقافي.

وهناك من يرى بأن التربية اإلعالمّية هي إعداد اإلعالميين ألداء العملية التربوّية، أو المساهمة فيها بكّل 
ي هذا المجال من تكامل األدوار بين أبعادها، سواًء كانت قيما وثوابتا مكتوبة، أو متعارفا عليها، وال بد ف

اإلعالميين والتربويين لتحقيق هذه الغاية، وال سيما أّننا في زمن كثرت فيه المشاكل الناتجة عن االنحراف 

                                                           
 .82-82ناجي نهر ، مرجع سبق ذكره، ص  1 
 /http://mawdoo3.comمفهوم التربية اإلعالمية،  2 
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الذي تعّددت مبرراته، ومسوغاته، فاإلعالم المتوازن، والهادف والمسئول يجب أن يأخذ دوره اإليجابّي في 
 .1iiعزيزا وترسيخا، وتغييرا، وتعديال إحداث التربية المنشودة، ت

ومن الباحثين من يرى بأن التربية اإلعالمية هي تلقين األفراد أساليب ومهارات نقدية وتحليلية للتعامل مع 
الوسائل اإلعالمية المختلفة وما تطرحه من رسائل متنوعة للجمهور على اختالف فئاته، سيما أن 

رسائلها القيم السلبية بالقيم االيجابية وهذا ما تطرحه المبادئ األساسية المضامين اإلعالمية اختلطت في 
لنظرية الغرس الثقافي التي تكشف عن التأثير السلبي وااليجابي لوسائل اإلعالم خاصة الحديثة، خاصة 

 2بعد اشتعال المنافسة الشرسة بين مختلف وسائل اإلعالم.

مؤتمر فيينا عام مية نجد تلك التي جاءت بها توصيات ومن أهم التعريفات الخاصة بالتربية اإلعال
 60الذي عقد تحت رعاية منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو( وشارك فيه  2999

 3دولة حول العالم حيث تم تعريف التربية اإلعالمية كما يلي 60خبيرا من 

  تشمل الكلمات والرسوم المطبوعة والصوت تختص في التعامل مع كل وسائل اإلعالم االتصالي و
 والصور الساكنة والمتحركة التي يتم تقديمها عن طريق أي نوع من أنواع التقنيات.

  وأهدافها اإلعالميةتضمن تعلم األفراد في المجتمع من خالل التعرف على مصادر وسياق النصوص 
اء االنتقادية كذلك تمكنهم من اختيار المختلفة، وكذا فهم الرسائل اإلعالمية وتحليلها وتكوين اآلر 

وسائل إعالم مناسبة تمكن الشباب الصغار من توصيل رسائلهم اإلعالمية وقصصهم كما تمكنهم من 
 الوصول إلى الجمهور المستهدف. 

  واعتبارا بأن تربية األطفال هي من أهم مشموالت العائلة والمدرسة فإن اكتساح اإلعالم لمناطق هذه
قليدية أفضى إلى تنافس بلغ أحيانا حد التصادم بين الثقافة التربوية التقليدية والثقافة المؤسسات الت

 اإلعالمية.
أحد أهم الوثائق المرجعية للتربية اإلعالمية ، وقد اعتمده  GRENWOLDيعتبر إعالن قرونوولد 

إلى  81الفدرالية من بألمانيا  GRENWALDالمشاركون في الملتقى الدولي الذي نظمته اليونيسكو بمدينة 
عالميين من  8812جانفي  22  4 دولة 88بمشاركة باحثين وا 

 

                                                           
 .82فهد بن عبد الرحمن، شميمري، مرجع سبق ذكره، ص  1 
 .82عبد الكريم حيزاوي، قضايا للطرح والنقاش، التربية اإلعالمية ورهان دعم المناعات، جامعة منوبة ، تونس ، ص  2 
 .28-82نفس المرجع، ص  3 
 /http://mawdoo3.comمفهوم التربية اإلعالمية،  4 
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 أهداف التربية اإلعالمية:  1.2.2
  1:ما يليقرونوولد فإن من أهم أهداف التربية اإلعالمية  GRENWOLDحسب إعالن 

  تنمية قدرات األفراد وخاصة األطفال على التحلي بروح نقدية وبقراءة عقالنية عند مشاهدة البرامج
 األخرى.  اإلعالميةعلى المواد  اإلقبالالتلفزيونية أو 

  تنمية المهارات االتصالية لدى األفراد لتأهيلهم ألن يصبحوا بدورهم منتجين لمواد إعالمية متنوعة
رسي بناء على أن ممارسة الحق في التعبير وفي المشاركة هي جزء الوسط المد  خاصة في 

  .أساسي في التكوين على المواطنة

ولعل الميزة التي يتمتع بها اإلعالم يفتقدها غيره من حيث تعدد المستقبلين له، وتيسر سبل نقل رسالته، 
عالم رسالته التربوية انعكاسات ويبقى الدور الهام في كيفية صياغة اإلعالمي التربوي، وسيكون لفقدان اإل

  2 سلبية تبدأ بالفرد، مرورا بالمجتمعات، وانتهاء باألمة

ومع التطور الكبير الذي شهدته وسائل اإلعالم من الناحية الشكلية والضمنية فإن العديد من الدول أخذت 
التربوية. وفي هذا على عاتقها تجسيد مبادئ التربية اإلعالمية كمقررات دراسية في مختلف المؤسسات 

بأنها االطالع  6116عرفت التربية اإلعالمية في مؤتمر التربية اإلعالمية للشباب لعام الصدد يقول ''
على مصادر المحتوى اإلعالمي وأهدافه السياسية واالجتماعية والتجارية والثقافية والسياق الذي يرد، 

نتاج هذه  المواد وتفسير الرسائل اإلعالمية والقيم التي ويشمل التحليل النقدي للمواد اإلعالمية، وا 
 3تحتويها...'' 

 تعريف الدراما:  2.1
تعرف الدراما في معجم المعاني الجامع بأنها اسم "يعني حكاية لجانب من الحياة اإلنسانية يعرضها 

 4 ممثلون يقلدون األشخاص األصليين في لباسهم وأقوالهم وأفعالهم

عادة صياغتها  والدراما اصطالحا هي أحد أهم أنواع النصوص الفنية واألدبية التي يتم تمثيلها، وا 
وترجمتها إلى أعمال فنية أخرى غير مكتوبة بل مرئية ومسموعة، كأفالم السينما أو المسلسالت التلفزيونية 

هي عبارة عن محاكاة لفعل بشري أو اإلعالمية الترفيهية ، والدراما كما يراها الفيلسوف اليوناني أرسطو 
بل إن كلمة الدراما الشائعة في لغة المهتمين بهذا العمل في الوطن العربي، وفي لغات معظم األقطار 

                                                           
 .82رشاد رشدي، نظرية الدراما من أرسطو إلى اآلن، مكتبة األنجلو، ص  1 
 .88، ص 8888، المكتبة اإلعالمية، دمشق، 8أديب خضور ، سوسيولوجيا الترفيه في التلفزيون، الدراما التلفزيونية، ط 2 
 :mawdoo3.com/http//ماهي الدراما،  3 
 .81، ص 8222محي الدين عبد الحليم ، دراسات في اإلعالم االسالمي: الدراما التلفزيونية والشباب الجامعي ، دار الفكر العربي ،  4 
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والحقيقة أن الدراما في وجهها  عمال مؤدى" أو" يفعل" األوروبية الحديثة مشتقة من كلمة يونانية تعني "
ة، وهذا ما يعبر عنه بكلمات اصطالحية متزاوجة مثل المتكامل البد أن تتضمن الفعل والمشاهد

المسرحية، العرض ، النص أو اإلخراج، أو الكلمة التجسيد أو المؤلف والممثل، بمعنى أن الدراما تتألف 
 1من شقين أولهما يتمثل في عمل المؤلف واآلخر في عملية التجسيد.

 الخطوات المنهجية المتبعة في الدراسة   .3

 :الدراسة ومنهجهانوع  1.3

بأنها تتضمن دراسة الحقائق  هويتني، التي يعرفها البحوث الوصفية التحليليةتندرج دراستنا ضمن 
الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة من الناس أو مجموعة من األحداث أو مجموعة من 

لعناصر مشكلة أو ظاهرة قائمة،  وهي محاولة الوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية 2 ،األوضاع
 للوصول إلى فهم أفضل و أدق أو وضع السياسات واإلجراءات المستقبلية الخاصة بها.

، من mbc4ويتمثل ذلك في دراستنا هذه بوصف الرسائل التي تبثها الدراما المصرية والتركية على قناة 
" التركي، ثم تحليل ما تحمله تلك خالل مسلسل "فوق مستوى الشبهات" المصري، ومسلسل "بنات الشمس

 الرسائل لنستنبط منها تجليات التربية اإلعالمية، وما إن كانت في مضمونها سلبية أو إيجابية.

واحدا من المناهج األساسية في البحوث  الذي يعد المنهج المسحي وانطالقا من هنا وجب علينا توظيف
بقصد سياسية و االقتصادية وغيرها من مجتمع معين الوصفية حيث يهتم بدراسة الظروف االجتماعية وال

  . 3جمع الحقائق واستخالص النتائج الالزمة لحل مشاكل هذا المجتمع

 أدوات البحث:   2.3

أداة تحليل اعتمدت الدراسة على أداتين بحثيتين بغرض جمع البيانات والمعطيات، حيث شكلت 
 كأداة ثانوية مساعدة. لمالحظةاعتمدنا على أداة ااألداة الرئيسية في البحث في حين المضمون 

إلى وصف المضمون الظاهر للرسالة وصفا موضوعيا و  " تحليل المضمون" يهدف هذا األسلوبحيث 
بأنه مجموعة الخطوات المنهجية التي تسعى إلى اكتشاف محمد عبد الحميد منتظما وكميا ويعرفه 

                                                           
 .88أديب خضور ، مرجع سبق ذكره، ص  1 

 .21ص 8888، دار الفجر، 2حمد منير حجاب: أساسيات البحوث اإلعالمية و االجتماعية، ط 2 

 . 882ص  8222، دار وائل للنشر، عمان 8أحمد بدر: أصول البحث العلمي تطبيقات إدارية واقتصادية، ط 3 
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رتباطية بهذه المعاني من خالل البحث الكمي الموضوعي  المعاني الكامنة في المحتوى والعالقات اال
 . 1المنظم للسمات الظاهرة في هذا المحتوى

– المتعلقة بالتربية اإلعالميةفنهدف من خالله إلى عزل الخصائص  دراستناأما استخدامنا لهذه األداة في 
العالقة بينها وبين عن بعضها ليمكن وصفها بوضوح واكتشاف  -التي تحملها مضامين كل مسلسل

عرض تلك الصور التي توظفها الدراما التركية بعضها البعض أو بينها و بين عناصر أخرى مثل أسباب و 
ويتم دون غيرها  والمصرية من خالل الحلقات عينة البحث المختارة في كل من المسلسل وتوظيف مشاهد

كور، الرسائل الضمنية والرموز الداللية ذلك بواسطة التطرق إلى حوار الشخصيات، الصور الموظفة، الدي
عد رسالة إعالمية كغيرها من الرسائل السمعية البصرية أو المكتوبة فإننا ت هذه الدراماو بما أن ...إلخ، 

ولذلك قمنا بتصميم استمارة ، وحدات التحليل وهما فئات التحليلسوف نعتمد على عنصرين مهمين 
 لتالية:لتحليل المحتوى تتكون من العناصر ا

وهي التقسيمات و التوزيعات و األركان التي يعتمدها الباحث في توزيع وحدات التحليل فئات التحليل: -
المتوصل إليها في المادة المدروسة و ذلك بناء على ما تتحدد فيه من صفات أو تختلف فيه من 

 2. خصائص

 فهي كاآلتي: بحثناوفيما يخص الفئات التي اعتمدناها في 

 هي: فرعية وقد قسمناها من خالل هذه الدراسة إلى فئات:  ماذا قيل؟-حتوى:فئة الم

عدم التسرع في اتخاذ القرارات السلبية، التعامل بحكمة ضم العناصر التالية، )تو  المواضيع االيجابية فئة
في الحكم على اآلخر، محاولة تفهم الطرف اآلخر، التسامح بين األهل، الحرص على تقديم النصيحة 

 (.لآلخر والصبر على أخطائه

اإلقبال على االنتحار بسبب مشكلة معينة، )، العناصر التالية اوتفرعت عنهالمواضيع السلبية:  فئة
القتل العمدي بحجة  ،المرأة ألسرتها بحجة العمل الخيانة الزوجية بدافع الحب، عقوق الوالدين، إهمال

 (.إخفاء حقائق معينة

                                                           
 .828، ص8222عواطف عبد الرحمان و آخرون: تحليل المضمون في الدراسات اإلعالمية، العربي للنشر والتوزيع بيروت،  1 
 .821ص  8881لعربية للدراسات العليا، عمان، الحمداني و آخرون: مناهج البحث العلمي، جامعة عمان ا 2 
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تمثل في ما تو  كل ما يتعلق بالقيم والشخصيات والصور الذهنية المعبر بها.ونقصد بها هنا  فئة القيم:
 يلي:

إلى  كال المسلسلينالمختارة والمواضيع المعالجة في  الحلقاتوقد قسمناها حسب  :فئة المدلوالت القيمية
 .قيم ثقافية ودينية، قيم أخالقية، قيم إنسانية، قيم اجتماعيةما يلي: 

 وهي أنواع الشخصيات التي ظهرت في كال المسلسلين وقد قسمناها إلى مايلي:: فئة النماذج الشخصية
 .الشخصية القوية، الشخصية الشريرة، الشخصية الضعيفة

وهي الصورة العامة حول الموضوع الذي يدور حوله العمل فئة الصور المطروحة في كال المسلسلين: 
 (يةالدرامي وقد قسمناها إلى : )صور سلبية وصور ايجاب

 أسلوب القياس ووحدات التحليل:  3.3 

المشاهد الموظفة في برنامج كالم نواعم. وقد اعتمدنا الثانية المدة الزمنية للقطات و  وهيأسلوب القياس: 
 كوحدة للقياس. وذلك لمعرفة أهمية عنصر ضمن موضوع ما دون آخر.

الفكرة داخل كل موضوع كوحدة حيث اعتمدنا على تكرار الموضوع كوحدة للقياس و  وحدات التحليل:
 .للتحليل

 المالحظة:  أداة   3.3

، 1iiiتإحدى األدوات الكيفية في جميع البيانا " وتعرف المالحظة على أنها هي أداة البحث الثانية
التي تعتمد على القيام بتسجيل ما المباشرة المالحظة وقد وجدنا أن المالحظة األنسب لهذه الدراسة هي 

حيث قمنا في هذه الدراسة بمشاهدة الحلقات  ،،2 محاولة من جانبه للتحكم في الموقف يشاهده دون أية
الست من كل مسلسل بطريقة مباشرة واعتمدنا على الرجوع لكل حلقة أثناء عملية تفريغ البيانات الكمية و 

من فئات  أثناء التحليل الكيفي حتى نتمكن من االستشهاد مباشرة باللقطة أو الموقف حول فئة معينة

                                                           
، ص 8888، جامعة المسيلة، الجزائر، 8888، دار هومة 8رشيد زرواتي: تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية، ط 1 

822. 
 8221 دار الفكر 8ط وأساليبه وأدواتهذوقان عبيدات واخرون: البحث العلمي مفهومه  2 
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أهم الدالئل  واستنباطاستخراج أهم الرسائل الموجهة للجمهور المستهدف،  نستطيعكي ، ول1 التحليل
 ربطها بما يتناسب أو يتنافى مع مبادئ التربية اإلعالمية.من البصرية واللفظية التي تمكننا 

 مجتمع البحث وعينة الدراسة :  3.3

تعتبر العينة من أدوات البحث الحقلية التي أصبحت تشغل بال المنظرين والباحثين على حد  
سواء، ألن البحث بواسطة تقنية الحصر الشامل لم تعد تستخدم على نطاق واسع، لكونه يتطلب وسائل 

 2.للعينة تستخدم حسب ما يناسب الدراسة أنواعضخمة وهناك عدة 

"إذ يختار فيها الباحث عينته اختيارا حرا على أساس  ة على العينة القصدية اعتمدنا في هذه الدراس وعليه
.فالباحث في هذه الحالة يقدر حاجته إلى المعلومات ويختار .أنها تحقق أغراض الدراسة التي يقوم بها،.

، وبعد تعرفنا mbc4ركزنا على الدراما المسائية المتاحة على قناة الـ  ومن هنا7، 3عينة بما يحقق غرضه 
فوق مستوى على محتويات كل أنواع المسلسالت، وقع اختيارنا على كل من المسلسل المصري 

الدراميين يحتويان قصص اجتماعية  اإلنتاجين، ذلك ألن هذين  بنات الشمسوالمسلسل التركي  الشبهات
أي مدة  حلقات 4من  ، حيث تشكلت عينة دراستنا في األخيركما أن الشخصيات الدرامية فيهما متنوعة
 . MBC4يعرضان على قناة  نأسبوع من كل مسلسل من المسلسلين اللذا

  نتائج الدراسة التحليلية. 4
 : فئات الموضوع التي طرحت في كال المسلسلين:11الجدول رقم 

 المجموع الكلي بنات الشمس فوق مستوى الشبهات 

 % ت % ت % ت 

 32.03 10 32.3 13 31 13 مواضيع إيجابية

 13..3 10 3..3 13 32.3 13 مواضيع سلبية

 111 .1 111 10 111 10 المجموع

                                                           
 821المرجع، نفس  1 
 .821نفس المرجع ، ص  2 
، جزء من متطلبات درجة الماجستير   mbc1ناجي نهر، صورة المرأة في وسائل اإلعالم العربية دراسة تحليلية لتناول صورة المرأة في قناة  3 

 .82، ص 8882، كلية اآلداب والتربية ، األكاديمية العربية المفتوحة في الدانمرك، 
 .نفس المرجع  4 
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من المعروف أن كل منتج إعالمي يحمل في طياته رسائل سلبية وأخرى إيجابية هذا حسب نظريات 
اإلعالم التي ظهرت منذ ظهور وسائل اإلعالم، ومن خالل هذا الجدول وفي قراءتنا الكلية للجدول فإن 

،أما المواضيع السلبية فكانت بعيدة نوعا من  %46.95الرسائل االيجابية للمواضيع المطروحة احتلت 
،وهذا أمر إيجابي ومنه نستنتج أن كال العملين الدراميين ركزا على  %50.14حيث النسبة التي بلغت 

ابية في مسلسل فوق مستوى الرسائل االيجابية أكثر، أما القراءة الجزئية للجدول فتبين أن المواضيع االيج
للمواضيع السلبية. ومنه فإن  %26.4مقابل %41الشبهات كانت أقل من المواضيع السلبية، قدرت بنسبة 

حلقات المسلسل المصري ركزت على المواضيع السلبية أكثر من تركيزها على المواضيع االيجابية، وهو 
ساهم في ارتفاع نسبة االنحراف والجريمة،  محاولة  توضيح أن تطور المجتمع المصري في مجاالت شتى

وهذا ما يحدث في مختلف المجتمعات العربية. ومن جهة مسلسل بنات الشمس التركي فإن المواضيع 
أما نسبة المواضيع السلبية فكانت بـ  %26.4االيجابية احتلت النسبة األكبر على اإلطالق قدرت بـ 

االيجابيات من المواضيع والشخصيات بصورة مبالغة  . ومعنى ذلك أن هذا المسلسل ركز على00.4%
 نوعا ما.

يمكننا القول أن أهم عناصر المواضيع االيجابية التي طرحت في كال المسلسلين  الرسائل االيجابية:
، وهو ما كيفية التعامل بحكمة في الحكم على الغير و عدم التسرع في اتخاذ القرارات السلبيةتمثلت في 

زوج دينا عندما شك في خيانتها حيث منح لنفسه ولزوجته فرصة حتى يتأكد من الموضوع قام به أحمد 
باإلضافة أنه قام بإجراء فحص إثبات النسب البنه ليتأكد بأنه ليس من صديقه. باإلضافة إلى والدته التي 

يلم شمس لم تتسرع في إخباره بل جعلته يكتشف ذلك بمفرده، أما في مسلسل بنات الشمس فإن بطلة الف
تتخذ وقتا طويال للتفكير في حقيقة زوجها الثاني فاروق التي اكتشفت في النهاية أنه كان السبب في إبعاد 
زوجها عنها وحرمان بناته منه، ومن هنا يتجلى الجانب التربوي لإلعالم من خالل هذه الدراما التي تلقن 

 األفراد كيفية التعاطي مع المشاكل واألشخاص.

كالتسامح بين لة بث القيم االيجابية في المجتمع كانت لها حصة األسد في المسلسل التركي كما أن محاو 
حيث تصالحت بنات شمس التوأمان مع أمهما وكل منهما مع زوجها، فبعد  األهل واإلخوة واألقارب

وهذا  انتقالهما وأمهما وأختهما الصغرى إلى أزمير لحق بهما كل من صالح زوج نازلي وعلي زوج سيرين،
 ما تحاول الكثير من الدراما خاصة العربية تقديمها للجمهور المستهدف.
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: أقبلت دينا على االنتحار بتناولها جرعة الرسائل السلبية: اإلقبال على االنتحار بسبب مشكلة معينة
زائدة من األدوية، بسبب الضغوطات التي تعرضت لها وشارف زوجها على كشف خيانتها خاصة عندما 

تها صديقتها مريم أن ابنها الصغير رآها في حضن رجل آخر، وفي فيلم" بنات الشمس" فإن سيرين أخبر 
تقبل على نفس العمل وبنفس الطريقة. وليست هذه المرة األولى التي تمرر فيها مثل هذه الرسائل التي 

 حباط. تحمل داللة رمزية تشجع االستسالم للظروف وقتل النفس بسبب األزمات النفسية أو اإل

: ما حدث مع دينا في مسلسل فوق مستوى الشبهات، وكذلك فاروق زوج الخيانة الزوجية بدافع الحب
شمس الذي خان زوجته مع طليقته، وهي قيمة سلبية تتكرر كثيرا في أغلب المضامين اإلعالمية سيما 

الثقافي رية الغرس في الدراما واألفالم السينمائية، ويدخل ذلك ضمن عنصر التكرار أو ما يعرف بنظ
 Moderate effects وتصنف نظرية الغرس الثقافي ضمن نظريات اآلثار المعتدلة لوسائل اإلعالم

 theories بحيث ال تضخم في وسائل اإلعالم وال تقلل من هذه القوة، ولكنها تقوم على العالقات طويلة ،
من ناحية أخرى، لذا فقد أكد  األمد بين اتجاهات وآراء األفراد من ناحية، وعادات مشاهداتهم

نما مكمال للدراسات والبحوث التقليدية  Gerbner جربنر وزمالؤه على أن نظرية الغرس ليست بديال وا 
 لتأثيرات وسائل اإلعالم.

وهو ما قامت به رحمة التي عملت جاهدة على إبقاء أمها مريضة وبدون وعي حتى  عقوق الوالدين:
بقائها في منزل معزول  تخفيها عن الناس بحجة أنها تعيق نجاحها، باإلضافة إلى معاملتها بطريقة سيئة وا 

 مع الخادمة .

ونازلي لوالدتهما  في مسلسل ""بنات الشمس" نرى أن اللقطات والمشاهد المتعلقة بمخالفة كل من سيرين
كثيرة بحجة أنهما كبيرتان وال تحتاجان للنصيحة. وهي رسائل تحمل المراهقات من الجمهور المتتبع لمثل 

 هذه المضامين على التأثر بها وهو ما يتنافى وأسس التربية اإلعالمية. 

ونها مريضة نفسيا، قتل رحمة لطبيبها النفسي ألنه كشف حقيقتها بك القتل العمدي بحجة إخفاء الحقيقة:
وهو أمر خطير أصبح يتفشى في مجتمعاتنا بسبب كثرة عرض أساليب القتل والتصفيات الجسدية ألسباب 

 قد تكون في الكثير من األحيان تافهة.
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 .المدلوالت القيمية التي ظهرت في كال المسلسلين:21الجدول رقم 

 المجموع الكلي بنات الشمس فوق مستوى الشبهات 

 % ت % ت % ت 

 41 11 12.12 21 44.44 21 قيم اجتماعية

 11.22 21 22.22 22 11.91 21 قيم انسانية

 21.22 22 21.21 21 11.11 20 قيم أخالقية

 21 22 2.22 22 1.4 21 قيم ثقافية ودينية

 222 02 222 22 222 11 المجموع

 

، أما أضعف نسبة ٪54النسبة الكبرى بـ تدل القراءة الكمية الكلية للجدول أن القيم االجتماعية شكلت 
ذا ما ركزنا على القراءة الجزئية في الجدول فإن مسلسل بنات ٪ 4فعادت للقيم الثقافية والدينية بـ  ، وا 

تليها نفس القيمة لدى مسلسل  ٪ 40.40الشمس التركي سجل أعلى نسبة من حيث القيم االجتماعية بـ 
 .٪ 55.55فوق مستوى الشبهات المصري بنسبة  

ولم تحمل حلقات المسلسلين عينة وهذا يدل على أن كال العملين الدراميين ركزا على القيم االجتماعية، 
البحث الكثير من دالالت القيم اإليجابية التي تعكس عنصر التربية اإلعالمية إال في مواقف محتشمة، 

ولم تعكس الواقع ازية والراقية عرض أساليب العيش الرغيد للعائالت البرجو بل على العكس ركزت على 
االجتماعي للمجتمع المصري والتركي بصفة عامة، إذ تعيش بطلة الفيلم فوق مستوى الشبهات وكل 
أقاربها في قصور فخمة، ولم يتعرض المسلسل لبعض قضايا الطبقة الوسطى أو الكادحة إال من خالل 

بنات الشمس، إذ تعيش شمس وبناتها بعد زواجها الخادمة وابنتها. واألمر نفسه بالنسبة للمسلسل التركي 
من فاروق في فيال فخمة تحيط بها حديقة شاسعة، وحتى المنزل الذي تعيش فيه والدة علي وهي طليقة 
فاروق ال يختلف عن منزل طليقها باإلضافة إلى السيارات الفارهة التي يملكها أبطال المسلسل واألماكن 

بين  تفشي الهوة الطبقية في المجتمعل هذا له تأويل رمزي واضح مفاده الفخمة التي يترددون عليها، ك
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البرجوازيين والطبقة الوسطى أو الكادحة، وهو ما تحاول نقله المسلسالت المصرية والتركية على حد سواء 
 التعبير عنه.

وال التي بدت مشتتة  العالقات األسريةومن القيم االجتماعية التي ظهرت في كال العملين هي  
بدء ببطلة المسلسل رحمة  التفككات األسريةتتمساك إال قليال، حيث رصد مسلسل فوق مستوى الشبهات 

التي تتخلى عن أمها وأختها وتطلق من زوجها وهي تتصرف بأنانية تجاههم، واألمر سيان في مسلسل 
التي تراود  بنات الشمس إذ يعمل فاروق على محاولة لم شمل أسرته لكنه يفشل خاصة بعد الشكوك

سعي األفراد خلف المال ومحاولة تحقيق المستوى االجتماعي زوجته شمس ،كما صور لنا المسلسل 
 حتى بالطرق المحرمة.   الجيد

والقيم : القيم اإلنسانيةأما بقية القيم فما نالحظه من خالل الجدول أنها جاءت متفاوتة كانت أهمها 
تخللتها الكثير من  حلقات المسلسلين عينة البحث أن مثال ذلكالتي كانت في معظمها سلبية األخالقية 

يعرض الكثير من الخيانات الزوجية باسم الحب، حيث  الخيانةالمشاهد التي تحمل دالالت رمزية تشجع 
تخون زوجها مع شاب يدعى عمر وهو  التي  مسلسل فوق مستوى الشبهاتفي  ديناهذه الحاالت مثل 

ومن ذلك نكتشف  رشيد هذه الخيانة  في مشهد مؤثر جدا.ابن جارها الصغير جارها في السكن ليكتشف 
في مثل هذه  في أمور الكبار، إقحام البراءةأن القائمين على مثل تلك األعمال الدرامية يتعدون إلى 

فإن  بنات الشمسوفي مسلسل  .والمشاهد وهم يدركون مخاطر مثل هذه الرسائل على األطفالالمواقف 
تظهر بإطاللة كالكبار وهي األخرى لها صديق تحبه وتنشأ بينهما عالقة  سنة 81الفتاة الصغيرة صاحبة 

منذ نعومة األظافر،  الصغيرات والمراهقات الفكر التحرريالفتيات  تعليمغرامية، وما هذا إال تدعيم لفكرة 
 .التربية في مفهومها اإلعالمي انال يعكس ينالمسلسل ينومنه يمكننا القول أن هذ

، لكل فئات الجمهور خلق فضاء خاص بالتربية اإلعالميةهذا النوع من الدراما يعد بعيدا كل البعد عن إن 
 .بدال من أن يقومها األخالقية في المجتمعكيف ال وهي تروج لما من شأنه أن يهدم القيم 

والتي كانت في أغلبها  األبناء بالوالدينعالقة فإن المسلسل عالج قضية  اإلنسانيجانب الومن 
عقوق الوالدين وقطع صلة الرحم فبقدر ما حاول المخرج جعل المشاهد سلبية تمثلت خاصة في ظاهرة 

كخوفها الدائم على على أختها، بقدر ما حاول خلق األعذار  وقسوتهالوالدتها  رحمةيستنكر من معاملة 
في كال المسلسلين، حيث برزت العديد من الصور التي تشوه عالقة الزوجين ببعضهما كذلك  مكانتها.

تلك العالقة المقدسة ، ونفس الصور تكررت في مسلسل بنات الشمس عندما لم يحافظ فاروق على 
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التي  عالقة الوالدين بأبنائهمزوجته شمس بسبب قسوته فتخلت عنه، ومن القيم اإلنسانية التي برزت 
ة ففي المسلسل المصري كانت سلبية من خالل معاملة مريم البنها الصغير تراوحت بين االيجابية والسلبي

همالها له بسبب عملها كصحفية. وفي المسلسل التركي عالقة فاروق بابنه وقسوته عليه ومعاملة  رشيد وا 
بنات زوجته بطريقة أفضل من التي يعاملها بها، غير أن هذه القيمة كانت ايجابية من ناحية شمس 

 لبناتها وخوفها عليهن. ومعاملتها

فيمكننا القول أنه إذا كان مخرج المسلسل التركي لم ينقل لنا القيم  للقيم الدينية والثقافيةوبالنسبة 
، فإن مخرج  مظاهر الثقافة الغربيةالثقافية والحقيقية للمجتمع التركي، سيما أن هذا األخير تطغى عليه 

المسلسل المصري بالغ في تجسيد الثقافة الغربية في مجتمع عربي مسلم حتى طمست كل المظاهر 
الثقافية المصرية األصلية التي تعكس الثقافة العربية وهو ما لمسناه من انعدام للقيم الدينية حيث لم نشاهد 

 ظاهرة الحجابية لباس الصالة، أما إال  في مشهد واحد ألم أحمد وهي تصلي مرتد كثيرا صور للعبادة
عند المرأة فجسدتها خادمة أم رحمة التي ظهرت محجبة طيلة حلقات المسلسل، وفي ذلك داللة واضحة 
على كون المظاهر الدينية في المجتمع المصري مقتصرة على الطبقة الفقيرة خاصة ظاهرة الحجاب لدى 

 مية لم تعد تهتم بالقيم الثقافية والدينية.المرأة، وأن األعمال الدرامية للمجتمعات اإلسال

 فئة النماذج الشخصية األكثر توظيفا في كال المسلسلين: :13الجدول رقم 
 المجموع الكلي بنات الشمس فوق مستوى الشبهات 

 .33.3 11 31 13 3..31 13 الشخصية القوية

 31.33 .1 21 12 30.33 13 الشخصية الشريرة

 3..21 13 21 12 .23.1 13 الشخصية الضعيفة

 111 23 111 11 111 13 المجموع

 

ي قراءتنا الكلية والشاملة للجدول فإن النسب تفاوتت كثيرا حيث كانت النسبة الكبرى لنموذج الشخصية ف
وأخيرا عادت النسبة األقل للشخصية الضعيفة  ٪14.31، تليها الشخصية الشريرة بنسبة ٪31.37القوية بـ 

القراءة الجزئية للجدول فنرى أن النسبة األكبر في مسلسل فوق مستوى الشبهات في أما  ٪28.71بـ 
القوية التي نموذج الشخصية  فنجدأما في مسلسل بنات الشمس  ٪11.33بـ  الشريرةعادت للشخصية 
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لكل منهما  ٪24، أما فيما يتعلق بالشخصيتين الشريرة والضعيفة فقدرت بـ ٪34سجلت النسبة األعلى بـ 
الدراما التركية، وهي أقل نسبة على االطالق، بينما الشخصية الضعيفة في فوق مستوى الشبهات  في

 .٪ 21.47قدرت نسبتها بـ  

على الرغم من أن المتتبع ألحداث قصة فوق مستوى الشبهات يتبين له أن شخصية رحمة هي 
واقع امرأة مختلة ومريضة نفسيا مثال للنموذج القوى الذي يجابه كل الصعوبات وال يتراجع، لكنها في ال

ساهمت في تحطيم الكثير من العالقات وقامت بقتل الدكتور النفسي الذي كان يعالج شقيقتها ألنه كشف 
 أمر مرضها النفسي.

بطلة مسلسل "بنات الشمس" هي مثال للشخصية القوية  شمسوعلى العكس من ذلك فإن شخصية 
، كما حاول المخرج في هذا المسلسل إعطاء تقوم بخلط األمور ا بعقالنية والالهادئة التي تحل مشاكله

صبغة مثالية على نموذج هذه الشخصية من خالل لباسها وطريقة كالمها وعدم تأثرها بكالم الغزل الذي 
تسمعه من الرجل الذي وقع في غرامها على الرغم من إعجابها بشخصيته. وعلى الرغم من أن زوجها 

 يظهر فيما بعد أنه شخصية شريرة يخفي حقيقته عن زوجته وبناتها. فاروق شخصية قوية لكنه
في مجال الشخصية القوية في مسلسل فوق "مستوى الشبهات" فإن المخرج عبر عن ذلك بشخصية 
عشيقة زوج انجي التي أجبرت زوجها باالعتراف بزواجهما العرفي ووضعته أمام األمر الواقع ورغم 

ما بقية الشخصيات في هذا المسلسل فقد اعتمد المخرج على النماذج الشريرة انتمائها للطبقة الفقيرة، أ
والضعيفة، وخلق بينها عالقات تالزمية، أما باقي الشخصيات فهي شخصيات عادية تجمع بين السذاجة 
والطيبة مثل انجي صديقة رحمة، أمل التي يقع عمر في حبها والتي ال تسامحه عندما تعلم بعالقته 

دينا، والدة أحمد والتي بالرغم من علمها بخيانة دينا لزوجها إال أنها تفضل أن يكشف ابنها ذلك المحرمة ب
 بنفسه. 

لهذا المسلسل أن المخرج طرح فكرة سيطرة المرأة  ةوجل ما يمكننا قوله في مجال النماذج الشخصي
رسالة إعالمية قوية لخطورة على زوجها والقيام بما يحلو لها ضاربة أوامره وآراءه عرض الحائط وفي ذلك 

ما آلت إليه األسرة العربية من انحراف للمرأة وعدم احترامها لمقومات العالقة الزوجية، وهو وجه من أوجه 
التربية اإلعالمية التي تعتمدها الدراما للتحسيس بخطورة انحراف المجتمع وغرقه في قيم بعيدة كل البعد 

 ة واإلسالمية.عن القيم األصلية لمجتمعاتنا العربي
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إن مسلسل فوق مستوى الشبهات طرح نماذج شخصية متنوعة، عكس المسلسل التركي الذي بالغ في 
 عبيرطرح نماذج لشخصيات قوية بدء ببطلة المسلسل مرورا ببناتها وأصدقائهم وصوال إلى الفتاة الصغيرة 

اد والدتها وتنصحها بالزواج وهي البنت الصغرى لشمس، التي تواجه المشاكل مع شقيقاتها وتحاول إسع
سنة، ومن ذلك فإن التربية اإلعالمية بهذه الطريقة  81بمن تحب. وهذا ما يعد أكبر من فتاة في عمر 

تكون سلبية فاألجدر أن يكون في المسلسل ما يبعد الفتاة عن مثل هذه المشاكل والتصرفات، خاصة 
نما تستهوي حتى المراهقين واألطفال والمعلوم أن ونحن نعلم أن الدراما التركية ال يشاهدها الكبار فق ط وا 

 قصة المسلسل موجهة أساسا لهاتين الفئتين.
 : الصور التي تضمنتها مشاهد كال المسلسلين:13الجدول رقم 

             

 

 المجموع الكلي بنات الشمس فوق مستوى الشبهات

 % ت % ت % ت 

 33.20 13 31 13 33.33 13 صور إيجابية

 1..33 11 1. .1 33.33 13 صور نمطية

 111 .1 111 11 111 13 المجموع

 

معا، حيث سجلنا نسبة مئوية كلية  نيشير الجدول إلى ارتفاع نسبة الصور السلبية التي طرح المسلسلي

فيما يخص الصور االيجابية، وهو ما تؤكده القراءة الجزئية للجدول  ٪ 12.28مقابل  ٪ 33.74قدرت بـ 

للصور االيجابية وهي نسبة  ٪ 14للصور السلبية في المسلسل التركي مقابل  ٪ 74حيث سجلنا نسبة 
 ٪33.33ضئيلة جدا، ومن جانب المسلسل المصري فقد تساوت النسبتين في الصور االيجابية والسلبية بـ 

 لكل منهما.
سواء على مستوى األفراد أو  واإلمكانياتوتوفر الوسائل  المتحضرةفي المدن   تمثلت الصور االيجابية

المؤسسات أو الشركات والمحالت التجارية،  ومثال ذلك في كال المسلسلين  المستشفيات والمؤسسات 
 البنكية والشركات االقتصادية والمحالت التجارية. 

المجتمعات يرى وكأن المجتمع المصري أصبح من  الشبهات فوفق مستوىفالمتتبع لمسلسل 
في كافة المجاالت وقد زالت مظاهر الفقر والحرمان وهذا ما أكد عليه العديد من المحللين للشأن  المتطورة
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بعد  بالموجة الفنية الجديدةوسميت  تالسينمائي والدرامي في الوطن العربي حيث تغيرت هذه اإلنتاجيا
إذ يحاول المخرجين المصريين حدث على مستوى اإلنتاج الدرامي المصري،  لعربي، وهو ماثورات الربيع ا

 في هذه الدراما العمل على إبراز الوجه الجديد لمصر بعد الثورة.
ونفس الطرح تقريبا بالنسبة للدراما التركية، غير أن هذه األخيرة بعدما كانت تعالج قضايا هامة تخص 

يف بالحضارة اإلسالمية في تركيا، أخذت تتحول شيئا فشيئا حتى أصبحت تركز األسرة والمجتمع والتعر 
على المظاهر المادية أكثر، كديكورات المنازل واألماكن السياحية في ويتجلى الجانب االيجابي في ذلك 

باعتبارها جزء من الحضارة العثمانية، وهذا يدخل ضمن عنصر التربية  بالتعريف بالثقافة التركية
اإلعالمية من جانب التعرف واالحتكاك بثقافة اآلخرين، وهذا ما حققته الدراما التركية من خالل حمل 
الكثير من األشخاص على اكتشاف تركيا التي ارتفعت نسبة السياحة فيها بنسبة كبيرة في ظرف قياسي، 

 7.8التركية أن قطاع السياحة حقق زيادة في العائدات بنسبة  اإلحصاءبيانات مؤسسة  كشفتحيث 
، بإيرادات بلغت تسعة مليارات دوالر...ومن بين أسباب  2483الثاني من عام  النصفخالل  ةبالمائ

 .زيادة السياحة العربية إلى تركيا، وسائل الدعاية وانتشار الدراما التركية في اإلعالم العربي

 أما من ناحية الصور السلبية:
 المظاهر الخارجية للمثلينكز المسلسل طيلة حلقاته على ر من جانب مسلسل فوق مستوى الشبهات فقد

 والسهرات الليلية خارج المنزلكاللباس الفاضح بالنسبة للنساء والماكياج المبالغ فيه والسيارات الفخمة 
سواء للمرأة المتزوجة أو الفتاة أو بالنسبة للرجل المتزوج أو الشاب، حيث رسم صورا غريبة وبعيدة كل 
البعد عن حقيقة مجتمعاتنا العربية ،حيث بينت لنا مشاهد المسلسل أن ظاهرة السهر والخروج ليال مع 

العالقات الغرامية عا، وكذا األصدقاء مسموح ويندرج ضمن عملية التحضر والتقدم االجتماعيين للجنسين م
في مثل هذه الدراما بحجة أنه بريستيج أصبح أمرا عاديا في  شرب الخمر،  وانتشار ظاهرة المحرمة

 المسلسالت المصرية على غرار الدراما التركية حتى تلك التي تبث في رمضان.

رى تمثلت في وباإلضافة إلى المظاهر السابقة ركزت حلقات مسلسل بنات الشمس على مظاهر أخ
، وفي مشاهد مشحونة بالرومانسية والمشاكل تنشأ هذه العالقات. ونلمس  قصص الحب بين المراهقين

ويظهر ذلك من خالل  لتحرر المرأة خاصة الفتيات القاصراتالتأييد الواضح من القائمين على المسلسل 
والدتها التي تطلب منها عدم  مع نازليلباسهن ومظهرهن وحديثهن الوقح مع الكبار،  ومثال ذلك حديث 

"بعد شهر راح يصير عمري الخروج ليال من البيت لمقابلة حبيبها لكنها تصر وتتأفف في وجهها قائلة لها 
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وفي ذلك مناداة لعدم تدخل األولياء في حياة أبنائهم خاصة إذا ما  سنة وراح أتخلص من أوامرك" 21
 .01تعدوا سن 

ذا ما وبالموازاة فإن هؤالء المراهقي ن في الحقيقة هم طالب في الثانوية لكن ال نراهم في المدرسة إال نادرا وا 
إذ ال يهتم بالحديث  ال يحرص على تعليم المراهقينتطرق المسلسل لعرض مشاهد لهم في المدرسة فإنه 

وغالبا  عن التفوق واالجتهاد واالنضباط بقدر ما يهتم بالشكليات كتصوير الطالب والطالبات في الكافتيريا
ما تكون أحداث هذه المشاهد حول نسج مؤامرة لفتاة أو شاب يتفق زمالؤه على أذيته أو تعريضه للخطر، 
ضف إلى ذلك لباس الفتيات الفاضح الذي ال يمت للمدرسة بصلة، وهذا ما أصبحنا نالحظه اليوم في 

التي تمررها مثل تلك  مدارسنا وجامعاتنا وهو جزء من انعكاس مظاهر التربية اإلعالمية السلبية
       المضامين اإلعالمية.

 خاتمة: .1 

 توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج التي يمكن إيرادها كاآلتي : 

  أصبحت الدراما العربية عامة والمصرية بصفة خاصة التي تعرض على قناة الـmbc4  تجسد النموذج
الغربي في نسيجها الدرامي أكثر من النموذج اإلسالمي العربي، حيث توظف كل ما هو قيم غربية 
بحجة التحرر، وهي بذلك تهدم القيم األساسية والمبادئ األصيلة لمجتمعاتنا العربية وهذا بغرض 

 منافسة الدراما التركية التي اكتسحت الشاشات العربية.
 تعرض على قناة  تعد الدراما التي mbc4 ترفيهية أكثر من كونها تثقيفية وبالتالي فهي ال تحقق أهداف

 التربية اإلعالمية إال بصورة ضئيلة جدا.
  في طريقة  بنات الشمسعن المسلسل التركي  فوق مستوى الشبهاتال يختلف المسلسل المصري

قيم االجتماعية النبيلة التي تقوم عرضه للعالقات االجتماعية والتآزر األسري فكالهما ال يعكسان ال
على التسامح والتآخي والتآزر، بل أكثر ما ركز عليه المسلسلين هو التنافر والحقد بين أفراد العائلة 

 الواحدة وكذا االبتعاد عن المساعدة االجتماعية واإلنسانية .
 أننا من خالل تحليلنا لهذين  على الرغم من أن الدراما تعد مادة إعالمية ترفيهية، تثقيفية وتعليمية إال

تسبب االغتراب للمرأة والشاب العربي أكثر  mbc4المسلسلين لمسنا أن الدراما المعروضة على قناة 
 مما تعالج واقعه وتبني له صورا واقعية، يرتقي من خاللها إلى النجاح والتطور الفكري واألخالقي.
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 سلسلين محل التحليل فئات األطفال والمراهقين توظف كل من الدراما المصرية والتركية من خالل الم
باستمرار، لكنها ال تضعهم في مكانهم السليم الذي يمكن المشاهدين من فئتهم العمرية التعلم من 
تصرفاتهم التي يجب أن تصاغ بشكل دقيق ومسطر من قبل القائمين على هذا النوع من المواد 

دخالها في  اإلعالمية، بل بالعكس فهي تحاول توظيف كل ما من شأنه أن يشوه صورة هذه الفئة وا 
ممارسات خاصة بالكبار، ودفعهم للقيام بأدوار سيئة في المسلسل ينعكس سلبا كذلك على فئة األطفال 

 والمراهقين في الواقع.
  فيما يخص فئة المرأة فإن هذه المسلسالت من خالل عرضها لنموذج المرأة الغربي الذي ال يعكس

ة في واقعها، فإن ذلك يندرج تحت محاولة تغريب المرأة العربية والمسلمة عن طريق بث المرأة العربي
، تشجيع المرأة للمطالبة بالمساواة بينها وبين الرجل والمطالبة بالحرية هذه المسلسالت للقيم الدخيلة مثل

االختالط المفرط المطلقة، كما أن هذه المسلسالت تزين صورة الحضارة الغربية في عيون نسائنا وتؤيد 
 .وتشجيع ثقافة التبرج والعريمع الرجال 

  توظيف العالقات المحرمة في هذه الدراما وتبريرها باسم الحب أو باسم الظلم واالضطهاد وفي ذلك
 صريحة إلقامة العالقات المحرمة والتساهل في تكوينها. دعوة

  االستهانة بأمر المخدرات والتدخين وشرب الخمور، حيث يوضع الخمر على الطاوالت ويتناوله
أما األصدقاء في المطعم ويقدم للضيوف في مشاهد باردة، وكأن هذه التصرفات تعد ضمن عاداتنا، 

 ون رفيقة رجل األعمال أو تكون التعبير المباشر عن الغضب والقلق.السيجارة فكثيرا ما تك
  قد يتأثَّر المشاهد بما يراه من عنف فيما تعرضه وسائل اإلعالم المختلفة من مشاهد تروج للعنف

بغرض االنتقام أو الدفاع عن النفس، كالقتل العمدي واالعتداء بالضرب وهذا ما نشاهده في كثير من 
التركية أو العربية على الرغم بأنها تكون مبالغة في الدراما التركية أكثر، ما قد يؤثر  المسلسالت سواء

 سلبا على المتلقي خاصة الشباب.
  إن المتتبع اليوم للدراما العربية التي تبث عبر قناةmbc4   يدرك أن إستراتجيتها قد تغيرت وأهدافها قد

تجددت، حيث لم تعد المسلسالت المصرية تحمل في طياتها األساليب التربوية والتثقيفية التي كانت 
تحملها فيما سبق بل صار أصحابها يعمدون إلى تقليد كل ما يعرض في المسلسالت التركية 

جاري والشهرة أكثر من كسب رضا الجمهور خاصة واألجنبية ساعين وراء ذلك إلى تحقيق الربح الت
باحتدام المنافسة بينها وبين الدراما التركية وباقي أنواع الدراما، وهذا ما يبدو جليا خاصة من خالل 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9%22
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تغير الخطاب والمواضيع المطروحة باإلضافة إلى النماذج الشخصية الموظفة فيها التي تدل على 
 لمجتمعات.التغير االجتماعي الحاصل في تلك ا

 ينمنذ نعومة األظافر، ومنه يمكننا القول أن هذ الصغيرات والمراهقات الفكر التحرريالفتيات  تعليم 
في مثل هذه في أمور الكبار،  إقحام البراءة وكذا .التربية في مفهومها اإلعالمي انال يعكس ينالمسلسل
 األطفال.والمشاهد وهم يدركون مخاطر مثل هذه الرسائل على المواقف 

   المراهقات من الجمهور المتتبع على التأثر بها  تشجعحمل مسلسل بنات الشمس التركي رسائل
وهو  كإقامة عالقات غرامية مع الشباب والتدخل في أمور الكبار ومواجهتهم والمعاملة السيئة لألهل،

 ما يتنافى وأسس التربية اإلعالمية. 

 أسلوب التكرار للرسائل السلبية على عكس الرسائل االيجابية  د القائمين على العملين الدراميينإعتم
الثقافي أو ما يعرف بنظرية الغرس اإلعالمي ويدخل ذلك ضمن عنصر التكرار التي كادت تنعدم، 

 .تصنف ضمن نظريات اآلثار المعتدلة لوسائل اإلعالمالتي 

  لكل فئات  بالتربية اإلعالميةخلق فضاء خاص هذا النوع من الدراما يعد بعيدا كل البعد عن إن
 .بدال من أن يقومها األخالقية في المجتمعكيف ال وهي تروج لما من شأنه أن يهدم القيم ، الجمهور
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 .تصميم المناهج التعليمية في ضوء معايير الجودة
 أ/ صديقي خوخة                                                                                   

 أ/  بن جمعة خديجة                                                                                   
 الجزائر. ـــ األغواطثليجي ـــ جامعة عمار                                                                      

 

 الملخص: 
 عصب هيف التعليمية المناهج على يركز بحيث األهمية في غاية موضوع المقال هذا يعالج     

 مواصفات وأ لمتطلبات المطابقة عن تعبر بدورها والتي الجودة لمعايير تخضعإذ  التربوية المنظومة
 ابتكار ضرورة يحتم االجتماعية الحياة لتطور ونظرا ،األولى بالدرجة االجتماعية االحتياجات تخدم معينة
 ويحافظ التجديد يخدم بما والمعرفة الفكر تنمية على تساعد التي التربويةوالمناهج  األساليب من العديد
 ، وسنتناول بالبحث هذه المناهج وأسسها ومعايير جودتها.االجتماعية البيئة ومقومات ثوابت على

 المناهج ؛ الجودة ؛ العملية التعليمية . الكلمات المفتاحية :
 

Summary: 
       This article tackles a very important topic that focuses on the educational curricula as it is 

the backbone of the educational system as it is subject to quality standards which in turn 

express conformity to certain requirements or specifications that serve social needs in the first 

place. Thought and knowledge to serve innovation and preserve the constants and elements of 

the social environment, and we will address these curricula and foundations and standards of 

quality. 

Key words: Curriculum, The  Quality, Educational process 

 

 : مقدمة
فالمناهج  المناهج التعليمية العمود الفقري في النظام التربوي الذي يقوم عليها قطاع التربية، تعد       

التعليمية هي ما تقدمه المدرسة لمساعدة الطلبة في تحقيق النتائج التعليمية المنشودة إلى أفضل ما 
قدراتهم، فالمنهاج يعد من الخبرات الضرورية للحياة في المجتمع الذي يعيش فيه الطالب فهو  تستطيعه

يساعد على تنشئة التالميذ كما يساعدهم على التكيف مع بيئتهم سواء المدرسية أو االجتماعية وهو يعد 
عتبرها خبراء التربية وسيلة ربط المعرفة بمجاالت الحياة المختلفة. وذلك من خالل عملية التدريس التي ا

عامة والمناهج خاصة مكونا أساسيا من مكونات المنهج ويعد مجاال للتطبيق والممارسة العلمية في بناء 
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المناهج وتقويمها وتطويرها فالمناهج موضوع بالغ األهمية وسنحاول من خالل هذا البحث التعرف على 
 ومعايير جودتها . هذه المناهج وأسسها

 جودةأوال: تعريف ال

بينما يعرفها المعهد األمريكي لمعايير بأنها    " تعرف بأنها المطابقة لمتطلبات أو مواصفات معينة. 
  1جملة السمات و الخصائص لمنتج أو الخدمة التي تجعله قادار على الوفاء باحتياجات معينة."

المعلومات نات و الجودة هي نظام إداري يرتكز على مجموعة من القيم و يعتمد على توظيف البيا
استثمار مؤهالتهم و قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم على نحو الخاصة بالعاملين قصد 

 .إبداعي قصد تحقيق التحسن المستمر للمؤسسة

وتشير الجودة في المجال التربوي إلى مجموعة من المعايير و اإلجراءات يهدف تنفيذها إلى التحسين 
التعليمي، وتشير كذلك إلى المواصفات و الخصائص المتوقعة في هذا المنتوج و في المستمر في المنتوج 

العمليات و األنشطة التي تتحقق من خاللها تلك المواصفات مع توفر أدوات و أساليب متكاملة تساعد 
 . المؤسسات التعليمية على تحقيق نتائج مرضية

 ظهور المفهوم:

ثمانينات القرن الماضي في الواليات المتحدة األمريكية مع ارتفاع  في  QUALITY ظهر مفهوم الجودة
وتيرة التنافس االقتصادي العالمي و غزو الصناعة اليابانية لألسواق العالمية. فالجودة مفهوم مقاوالتي 
ي باألساس، يرتبط باإلنتاجية و المردودية و انتقل إلى مجال التعليم على اعتبار أن المؤسسة التعليمية ه

اإلبداع و اللذان بدونهما ال يمكن للمقاوالت الخبرات القادرة على االبتكار و  مؤسسة إلنتاج الكفاءات و
 .2الصناعية أن تطور إنتاجها و تحسن من منتوجها

 ثانيا: التطور التاريخي لمفهوم المنهاج:

لى أنواع المنهاج  "قبل اإلشارة إلى مفهوم المنهاج والمفاهيم المرتبطة به، وعناصرها وأسسها ونماذج من وا 
يجب أن نوضح بصورة موجزة التطور التاريخي لمفهوم  تصميماتها في المؤسسات التعليمية المختلفة،
ولعل اهتمامنا لموجز التطور التاريخي للمنهاج له مبررات  المنهاج وذلك في إطار التحليالت التربوية،

                                                           
 .61,ص6002,األردن,1ط,المسيرة دار ,التعليم في الشاملة الجودة (.أحمد)طعيمة رشدي  1
                                                                                  educ.com-www.new         10 03            46:-12-  2018        االنترنيت    2

http://www.new-educ.com/
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تحليل جذور أي عملية أو مشكلة أو ظاهرة تربوية تعزيزا التربوية والعملية التي ينبغي االهتمام بها عند 
 لكل من الجوانب النظرية والتطبيقية لها.

إذ أن أصل الكلمة يعني الطريق الواضح الذي  ترجع البدايات األولى لمفهوم المنهاج إلى اإلغريق،
ى النهج المتبع لتحقيق وبهذا المعنى انتقل مجال التربية إل ينتهجه الفرد في الوصول إلى الهدف المرجو،
إذ أن تربية اإلنسان من أهم األنشطة القديمة التي تولي  األهداف التربوية المرجوة في تربية اإلنسان،

أمرها األفراد والمجتمعات أو الدول منذ القدم وفق التصورات المختلفة حول النظر إلى طبيعة اإلنسان 
لى المعرفة فضال عن تأثير فلسفة وأهداف وحاج  ات النظم االجتماعية واالقتصادية والسياسية القائمة،وا 

 وعلى هذا اختلفت المجتمعات بعضها عن بعضها في المفاهيم التربوية عموما ومفهوم المنهاج خصوصا،
وما اتبع من اختالف في األهداف والوظائف واألنشطة واإلجراءات المتبعة في تربية اإلنسان في ظل 

نذ القديم بتربية أبنائها أنشئت أولى المدارس والمعاهد في العالم التي تكفلت المجتمعات واألمم م اهتمام
بتبني مناهج دراسية تعكس تصوراتها المختلفة لإلنسان..." ولعل من أوائل المناهج الدراسية المنظمة في 

فنون العالم القديم تلك التي أقيمت على أساس واضح هو المنهاج اإلغريقي)اليوناني( الذي يحتوي ال
 التحريرية السبعة التي تتمثل في مجموعتين:

 البالغة(. المنطق، : وتشمل فنون الكالم )النحو،الثالثيات -1

 .(والفلك والموسيقى : وتشمل )الحساب والهندسة،الرباعيات -2

لقد ارتبطت المناهج الدراسية عند اإلغريق بفلسفة الماهية فصممت المناهج حسب طبيعة اإلنسان 
وعليه فإن وظيفة التربية اإلغريقية تتمثل بخلق الكمال اإلنساني عن طريق تدريب العقل  مسبقا، المفترضة

وتعليمه إليقاظ الملكة العاقلة لضمان اتصال الجسم بعالم الروح)أو عالم المثل( بمعنى أن عملية التعلم 
لم الروح قبل اندماجها تصبح عملية تذكر وتنمية داخلية عن طريق استرجاع الفكر والصور القديمة لعا

بعالم الجسد مما يستوجب تدريب العقل على حساب الجسد وهذا مما يؤدي إلى إعاقة اتصال العقل 
بالعالم األصلي )الواقعي( وهو الجسم مما يستوجب كبح جماح ميوله ورغباته وتحقيره بالعقوبات 

 الجسمية."

فكان ينظر إلى أهداف التربية بأنها م،1555-055" أما في العصور الوسطى عند مجتمعات الغرب 
يجب أن تعني بالجوانب األخالقية وتأهيل اإلنسان للحياة األخرى على حساب الحياة الدنيوية لذا ارتبطت 
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أما الفترة الثانية  المناهج التعليمية بالمواد الدينية )المسيحية( واألخالقية على حساب الفنون األخرى،
ء العديد من المدارس والجامعات التي اهتمت بدورها التعليمي للعصور الوسطى فقد شهدت إنشا

ما مهد  والعلوم( تتبادالن المعنى بينهما إلحياء علوم وحضارة الغرب، وكانت مسميات )الفنون، والتأهيلي،
 للنهضة األوروبية الالحقة"

إذ تبدلت النزعة  ،" كما اهتم المسلمون منذ بداية ظهور اإلسالم بوضع أساس تربوي يختلف عن التربية
وذلك  التي تهمل أمور الدنيا تبدال كامال بحيث سادت في الفترة األولى من العصور الوسطى عند الغرب،

فقد ورد في القرآن الكريم " واتبع فيما آتاك اهلل الدار اآلخرة وال  ألن لإلسالم أغراضه الدينية والدنيوية معا،
حديث الشريف" اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل آلخرتك كما جاء في ال تنسى نصيبك من الدنيا."،

حيث أصبحت التربية اإلسالمية تهدف  وبذلك حدد اإلسالم الهدف األساسي للتربية، كأنك تموت غدا.".
إلى تحقيق سعادة اإلنسان في الدنيا والشريعة والعلوم األخرى التي تخدم الحياة الدنيا مثل الطب والكيمياء 

 كما انبعثت األفكار التربوية المهمة في المنهاج الدراسي ومنها: الهندسة والجغرافيا،والفيزياء و 

 اإلهتمام بجمع طرائق التدريس الفردية والجمعية. -

 األخذ بمبدأ التعليم المستمر من المهد إلى اللحد. -

البحث لدى الفرد والتي  ابتكار العديد من األساليب التربوية التي تساعد على تنمية الفكر والمعرفة وروح -
 1تتمثل بين المحافظة والتجديد واألصالة

وعند زيادة مالمح التصنيع في المجتمعات الغربية نحو الرأسمالية ونمو المناطق الحضرية حدثت تغيرات 
عميقة في المناهج الدراسية لتعكس طبيعة الحياة االجتماعية والثقافية المتغيرة وأصبحت المقررات الدراسية 
العلمية والمتخصصة ذات االهتمام األول في التربية نتيجة زيادة الطلب الكتساب المهارات التعليمية 

 واإلدارية والمهنية لسوق العمل".

تم التركيز  على جوانب  ومع ظهور الحركات الديمقراطية وانتشار أفكارها ومبادئها والتي تدعمها العولمة،
توفير فرص تعليم لكل فئات  -دف واألسس والعناصر ومنها: تربوية مهمة في المنهاج من حيث اله
 المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم.

                                                           

 .13-11ص , ص6002,عمان,1دار الشرق,ط ,ياإليديولوجالمنهاج التعليمي والتوجه محسن كاظم الفتالوي )سهيلة(. 1
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 أصبح التعليم من الحاجات األساسية لإلنسان والمجتمع، وصاحب ذلك مبدأ إلزامية التعليم. -

 ربط التعليم بمجريات التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتحوالت الديمقراطية. -

زيادة مالمح التغيير والتحديث في ضوء ما تطرحه اإلستراتيجيات التنموية الديمقراطية وتكنولوجيا  -
 المعلومات.

وعليه فإن المجتمعات الحديثة قد تتباين في مناهجها التعليمية )التربوية( من حيث تخطيطها وتصميمها 
 الفنون التربوية استنادا إلى فلسفتها،وفق مقتضيات العصر ومتطلبات البيئة وتقدم المعرفة والعلوم و 

 .1إمكانياتها وقدراتها حاجاتها،

 ثالثا: أسس بناء المنهاج:

تسود لدى التربويين ثالث اتجاهات رئيسية يقوم عليها بناء المنهج وهي اتجاه يجعل المتعلم هو المحور 
خبراته السابقة، ويجعل منها أساسا لبناء المنهج، ويأخذ هذا االتجاه بعين االعتبار قدرات المتعلم وميوله و 

 الختيار محتوى المنهج وتنظيمه.

واتجاه يركز على المعرفة، ويجعل منها المحور الرئيسي في بناء المنهاج، وال تعطي أي اعتبار 
 إلمكانيات المتعلم أو ميوله أو خبراته السابقة.

ولذلك  تياجاته هو محور بناء المنهج،إذ يجعل المجتمع وفلسفته وثقافته واح واتجاه يركز على المجتمع،
 فإن بناء المنهاج يقوم على األسس اآلتية:

 

 

 

 األسس الفلسفية:  -1

                                                           
 13.صنفس المرجعمحسن كاظم الفتالوي )سهيلة(. 1
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وتعمل المدرسة  " يقوم كل منهاج على فلسفة تربوية تنبثق عن فلسفة المجتمع وتتصل بها اتصاال وثيقا،
التربية وعلم المجتمع  على خدمة المجتمع عن طريق صياغة مناهجها وطرق تدريسها في ضوء فلسفة

 1 معا.

ولكي يستطيع المجتمع المحافظة  وتسعى فلسفة المجتمع إلى تحقيق فهم التكوين المثل الشاملة حولها،
االعتماد على فلسفة تربوية خاصة به تكون هي الوسيلة لتحقيق األفكار على فلسفته ونشرها فال بد له من 

ولألسس الفلسفية الدور الكبير  ويحرص على تطبيقها في الحياة.والمثل والقيم والمعتقدات التي يؤمن بها 
 في تخطيط المنهاج وتحديد أهدافه واختيار محتواه وأنشطته التعليمية وطرق تقويمه.

 إن األسس الفلسفية التي يقوم عليها المنهج تتصل بالمعايير اآلتية:

 وية للدولة(.* ارتباط األسس الفلسفية بالسياسة التعليمية )الفلسفة الترب

 * شمولها على المبادئ الفكرية المتعلقة باهلل والكون وباإلنسان.

 * احتواء األسس الفلسفية على المبادئ الوطنية والقومية واإلنسانية العالمية.

 .2* تأكيدها قدرة المتعلم على التعلم الذاتي وبناء الشخصية المتكاملة

 األسس المعرفية: -1

ابتداءا في تحديد هيكل المنهاج واختيار محتواه والمقصود بالمعرفة مجموعة  " تسهم األسس المعرفية
وعدت  المعلومات والحقائق والقوانين والمفاهيم التي ينظمها محتوى المنهاج، ليجري به تعليما للطلبة،

 المعرفة أساسا مهما يجب أن يراعيها المنهج التربوي وتتصل هذه األسس بالمعايير اآلتية:

( في المادة التي تعد الوثيقة لها بحيث تكون متفقة مع طبيعة األبستمولوجياها لطبيعة المعرفة )تناول -
 ومستوى الصف الذي أعدت الوثيقة لها. المعلمين في المرحلة التعليمية،

شموليتها لمصادر المعرفة وأنماطها الربانية والمنطقية العقلية والحسية وما جاء به الرسل والعلماء  -
 والمعرفة التجريبية.

                                                           

 .13-11,ص ص 6000,عمان,1,طدار أسامة المناهج بين التقليد والتجديد.)حسين(. طه الديلمي1 
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 تأكيدها العالقة العضوية بين المعرفة والقيم والمهارات في مناهج المرحلتين األساسية والثانوية، -
 وصفوفها ومستوياتها المختلفة.

وتأكيد دور المتعلم في إنتاجها واكتشافها  شمولها على البعد الوظيفي للمعرفة،أي تأكيد تطبيقها علميا، -
 في حياته.

 اعتبار اإلسالم المصدر الرئيسي للمعرفة وأنه ال يتعارض مع المصادر األخرى. -
توجيه واصفي الوثائق ومؤلفي المواد التعليمية والمعلمين والمتعلمين إلى حقيقة استمرار تطور المعرفة  -

 1 وتجددها."
 األسس االجتماعية:-3

مات أو الركائز ذات العالقة بالمجتمع والمؤثرة والمقو  " األسس االجتماعية هي القوى المؤثرة في المجتمع،
والمشكالت التي  وتتمثل في القيم والمبادئ السائدة في المجتمع والتراث الثقافي، في وضع المنهج وتنفيذه،

فالمنهج باعتباره نظام متكامل ال يمكن أن يبنى  يهدف إلى حلها واألهداف التي يصبو إلى تحقيقها،
وال  فال بد أن يخضع   كل منهج لطبيعة المجتمع وفلسفته وثقافته، ولد فيه، بمنأى عن المجتمع الذي

 ،يمكن أن تتشابه المناهج ألن المجتمعات تختلف عن بعضها البعض فلكل مجتمع ثقافته وأنماط تفكيره
ومن هنا كان األساس االجتماعي من أكثر األسس تأثيرا في المناهج وذلك بسبب الصلة الكبيرة بين 

وبناءا على ذلك ال  فثقافة الطالب وعاداته وأساليب تفكيره مستمدة من هذا المجتمع، ب ومجتمعه،الطال
وعكس مقومات  فدور المناهج هو تحقيق أهداف المجتمع، يمكن تصور المنهج بعيدا عن المجتمع،

خالل إحداث والسعي إلى تطوير المجتمع من  الفلسفة االجتماعية بتحويلها إلى سلوك يمارسه الطلبة،
 2التغيير والتطوير في الفرد الذي يكون في هذا المجتمع."

 األسس النفسية للمنهج:-4

" ال يمكن التوصل إلى مقترحات سليمة فيما يتصل بتطوير المناهج إال على أساس من سيكولوجية تعلم 
بارنا كل ما نعرفه ال بد أن ندخل في اخت فعندما تتخذ قرارات تتصل بالمنهج وبطريقة التدريس، سليمة،

عن طبيعة اإلنسان وعن طبيعة عملية التعلم والواقع أن العالقة بين التربية وطبيعة التعلم وثيقة كتلك 
وعلى  وينبغي أن يوجد بين الطرفين نوع من المالزمة والتوازن والتوافق، العالقة بين الفيزياء والهندسة،

                                                           

 .35.ص 6001.اإلسكندرية.1دار الوفاء.ط .اتجاهات جديدة في المناهج وطرق التدريسمراد دندش )فايز(.1 
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 أن سلوكها ال يتحدد على نحو مباشر باعتبارها تطبيقا لهذا إال الرغم من أن التربية تحتاج إلى علم التعلم،
 العلم."

 رابعا: المنهاج والتلميذ

 المنهج والنمو الشامل للتالميذ:

والمقصود بالنمو الشامل هو النمو  "إن من األهداف التربوية مساعدة المدرسة للتلميذ على النمو الشامل،
 الجانب الجسمي، الجانب الثقافي أو المعرفي، انب العقلي،الج في كافة الجوانب وهي: الجانب الديني،

 الجانب الفني. الجانب النفسي، الجانب االجتماعي،

: " هو تربية الطفل وفقا لتعاليم الدين بحيث....بالقيم واالتجاهات التي ينادي المقصود بالجانب الديني-2
وقد حدد الدين اإلسالمي ما للفرد من  بها ديننا الحنيف حتى تنعكس في سلوكه وتصرفاته مع اآلخرين،

وواجباته  واجباته نحو نفسه وواجباته نحو أفراد أسرته وواجباته نحو األبوين، حقوق وما عليه من واجبات،
 وواجباته نحو ربه. نحو الجار وواجباته نحو المجتمع،

نما المقصود بذلك وليس المقصود بتنمية الجانب العقلي حشو الذهن بالمعلومات  الجانب العقلي:-1 وا 
هو تنمية قدرة اإلنسان على التفكير العلمي بحيث يصبح قادرا على الربط بين الظواهر واستخالص 
األحكام والقوانين كما يصبح قادرا على حل المشكالت التي تواجهه وعلى الخلق واالبتكار في مجال 

 تخصصه.

زويد التلميذ بمجموعة من الحقائق والمفاهيم المقصود بتنمية الجانب الثقافي هو ت الجانب الثقافي:-3
والمعلومات واألفكار في شتى جوانب الحياة والمعرفة وتنمية قدرته على االستفادة من هذه المعلومات 

  حتى يشعر بمدى أهميتها له وحاجته إليها.

يذ وهناك مثل : ولتنمية هذا الجانب أهمية كبرى إذ أنه يتيح الفرصة لبناء جسم التلمالجانب الجسمي-4
 1ويتم ذلك عن طريق الرياضة واألنشطة المتنوعة التي يقوم بها قائل بأن العقل السليم في الجسم السليم،

الطالب وهي تؤدي إلى تكوين وتنمية العضالت وكذلك أعضاء الجسم المختلفة وهذا يساعد التلميذ في أن 
 طلوبة منه."يكون قادرا على تحمل أعباء الدراسة وقيامه باألنشطة الم
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"أي تدريب الطالب على التعامل مع أفراد الجماعات والتكيف معها ومعرفة ماله  الجانب االجتماعي:-5
كسابه مجموعة من االتجاهات نحو  من حقوق وما عليه من واجبات، وكذلك تنمية قدرته على التعاون وا 

موعة من الممارسات كممارسة البيئة التي يعيش فيها والمجتمع الذي ينتمي إليه وكذلك إكسابه مج
 االتصال والتنظيم والتخطيط والتحفيز."

" والهدف منه الوصول بالطالب إلى حالة االتزان النفسي واالنفعالي بعيد عن التوتر  الجانب النفسي:-6
تاحة الفرص أمامه إلشباع ميوالته  بحيث يكون قادرا على التحكم في انفعاالته والسيطرة على سلوكه وا 

 ته بحيث يقبل على التعليم بجد ونشاط وحماس مستمر."وحاجا

الجانب الفني: " أي تهيئة الفرص أما الطلبة إلشباع ميوالتهم الفنية عن طريق القيام بأنشطة عملية تقوم 
بها الجمعيات التي ينتمي إليها الطالب مثل جمعية الصحافة وجمعية اإلذاعة وجمعية الشعر والرسم 

  ذه األنشطة إلى تنمية قدرة الطالب على الذوق واإلبداع الفني وهواياته."والتمثيل....وتهدف ه

 خامسا: المنهاج ومشكالت التالميذ

 إن اهتمام المنهج بمشكالت التالميذ أمر حتمي لألسباب اآلتية:

"عادة ما يواجه التالميذ مشكالت من السهل حلها ولكن إذا تراكمت هذه المشكالت وتركت فترة طويلة  -1
 دون التصدي لها فإنها قد تؤدي إلى انحراف بعض التالميذ.

إن التلميذ الذي يعاني من بعض المشكالت من الصعب عليه أن يتابع الدراسة بانتظام وتقل درجة  -2
 تركيز انتباهه أثناء شرح المدرس وعند استذكار دروسه.

عالة في تنمية مهارة التفكير ثبت علميا أن التدريب على حل المشكالت العامة يساهم مساهمة ف -3
ومتى اكتسب التالميذ من هذه المهارة وبعد تخرجهم وتحملهم المسؤولية االجتماعية فإنهم بدورهم  العلمي.

 يستغلون هذه المهارة في حل مشكالت البيئة والمجتمع.

و تعاونهم  إن اهتمام المدرسة بمشكالت التالميذ يستدعي توثيق الصلة بينها وبين أولياء األمور -4
 المشترك من أجل الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود وهو حل مشكالت أبنائهم.

إن األنشطة التي يقوم بها التالميذ من أجل إشباع حاجاتهم وحل مشكالتهم تعمل على تحقيق أهداف  -0
 تربوية ذات أهمية بالغة للفرد والمجتمع وهي تتمثل في:
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 والتعاوني. * تنمية القدرة على العمل الجماعي

 * تنمية القدرة على التخطيط.

 1* حرية التعبير والنقد

 * احترام رأي اآلخرين.

 * تكوين بعض اإلتجاهات نحو البيئة والمجتمع".

 سادسا: المنهاج وميول الطلبة

* " يجب أن يعمل المنهج على ربط ميول الطلبة مع حاجاتهم من ناحية وبقدراتهم واستعداداتهم من 1
 فارتباط الميول بالحاجات تؤدي إلى اإلقبال على العمل بجد ونشاط وحماس. ى"،ناحية أخر 

* " يجب أن يؤدي عملية إشباع ميول الطلبة إلى توليه ميول أخرى جديدة في اتجاهات بحيث يتحقق 2
 مفهوم االستمرارية فإذا كان ميل التلميذ يتجه نحو الرحالت فمن الممكن عند قيامه بها توليد ميل جديد

 وهذا الميل بدوره يؤدي إلى ميول أخرى مرتبطة به. نحو التصوير وتحميض الصور."

* يجب على المنهج العمل على تنمية الميول التي تؤدي إلى صالح الفرد والمجتمع ومعنى ذلك تضيف 3
ها الميول في فئات حسب فوائدها التربوية وتنمية ما هو صالح منها والتصدي للميول التي تحمل في طيات

 روح العدوان أو التي ال تمثل أية أهمية حيوية للتلميذ."

* يجب على المنهج العمل على توجيه التالميذ دراسيا ومهنيا وذلك عن طريق إتاحة الفرصة لكل منهم 4
 للقيام بالدراسات التي تتفق مع ميوله وتتمشى مع قدراته."

فعند  القدرة لديهم على الخلق واإلبداع واالبتكار،* يجب على المنهج استغالل ميول التالميذ في تنمية 0
 قيام التالميذ باألنشطة المختلفة التي تشبع ميولهم فإنهم يكتسبون مجموعة من المهارات."

* يجب على المنهج استغالل ميول التالميذ في تكوين مجموعة من العادات واالتجاهات المفيدة للفرد 6
على المعلم التدخل إلكساب  نشطة التي تعمل على إشباع ميولهم يجبفعند قيام التالميذ باأل والمجتمع.

 "1 التالميذ الطرق السليمة إلشباع هذه األنشطة ويعودهم على إتباعها باستمرار.
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 سابعا: خصائص المنهاج

 يشتمل المنهاج على خصائص وميزات نذكر من بينها:

 "المحور الذي يدور حول المنهاج هو التلميذ نفسه. -

 شتمل المنهاج أكثر من المحتوى المطلوب تعلمه.ي -

 يتجسد المنهاج في خبرات التالميذ وليس في الكتب فقط. -

ألن التربية لم تعد  يؤكد المنهاج بمفهومه الصحيح النظرة المتكاملة لكل من الفرد والمجتمع معا. -
لخبرات والحاضر بالمشكالت مقصورة على اإلعداد للحياة فقط بل هي الحياة بكامل أبعادها الماضي با

 .2والمستقبل بالتوقعات

إن المنهاج يفرض على المعلم استخدام األساليب والطرائق المتنوعة الفردية والجماعية لمساعدة  -
 التالميذ على اإلكتشاف واكتساب المهارات والخبرات وتحويلها إلى كفاءات.

 وا بأنفسهم من مصادر مختلفة.ويعتبر المعلم في ظل المنهاج موجها لتالميذ ليتعلم -

المنهاج اإليجابيات التي يجب أن يكون عليها التالميذ وذلك من خالل األنشطة العديدة التي يقوم  زيبر  -
 بها لتنمية مختلف جوانب شخصية."

 منطلقات أساسية في تطوير المناهج ثامنا:

تطوير أي منهج أو أي مجموعة  " هناك عدة منطلقات ال بد من وضعها في االعتبار عندما نكون بصدد
 من المناهج لصف أو لمرحلة ما، وهذه المنطلقات هي:

أن هناك عالقة شبكية بين مناهج الصفوف المختلفة، وبالتالي فال بد من إعداد خريطة معرفية تبين  -1
 المحتويات والمضامين في كل مادة وفي كل صف.

                                                                                                                                                                                     

 101-100ص  ,ص6002,عمان,1الحامد,طدار  ,المناهج التربويةمحمد جمادات) حسن (.1 
سند تكويني لفائدة مديرية النظام التربوي والمناهج التعليمية,  المعهد الوطني لمستخدمي التربية و تحسين مستواهم.2 

 113,ص 6001,المدارس االبتدائية
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ضوء ما يدرسونه في الصفوف التالية ال بد أن يكون إن عالقة التواصل بين ما يتعلمه األبناء في  -2
تراكميا بمعنى أن نمو الخبرة واتساعها وتأصيلها ال بد أن يكون في تصورات القائمين على التطوير منذ 

 البداية.

أو كما يسمى في بعض األحيان فلسفة المجتمع أو  إن أي منهج ال بد أن يكون له فكرا حاكما، -3
الفكر أو الفلسفة أو النظرية هو مصدر بناء نموذج المنهج بكل ما يشمله من أهداف  وهذا نظرية للمنهج،

 ومضامين وطرق وأنشطة وأساليب تقويم.

إن التطور العلمي والتكنولوجي يفرض نفسه اآلن على الساحة التربوية ولذلك يصعب التطوير دون  -4
 األخذ به سواء عند تخطيط المنهج أو تنفيذه أو تطويره.

إن العالقة بين تقويم المنهج وتطويره عالقة حلقية وليست خطية، وبالتالي فال تطوير قبل التقويم، وال  -0
 1تقويم إال إذا اتبعه تطوير جديد وهكذا".

 تاسعا: تنظيم المنهاج 

معنى تنظيم المنهج: " هو تنظيم الخبرات التعليمية التي تقدم للتلميذ والتي تساعد على عملية التكامل 
وهناك تعريف آخر وهو يقصد تنظيم المنهج بناؤه وتشكيله من خالل تحديد جمله وتتابع أجزائه وعالقة 

 2 هذه بعضها ببعض.

 الهدف من التنظيم-2

الهدف األساسي من تنظيم المنهج الحقيق هو تحقيق فاعلية أكبر للتعلم وذلك بأن تزيد من التأثير 
ونستطيع اإلستنتاج من  تطيع تحقيقه كل خبرة تعليمية على حدى ،التراكمي للخبرات التربوية والذي ال تس

 هذا القول أن الهدف األساسي في تنظيم المنهج وتنظيم خبرات المتعلم ليس هو التكامل في حد ذاته،
نما في تحقيق فاعلية التكامل، وأن الهدف الذي يوجه لتنظيم المنهج ال يتعارض مع اإلهتمام بتحقيق  وا 

 التكامل في التعلم. وتسهيل عملية

 أسس تنظيم المناهج: -1

                                                           

 .61-61,ص ص 6001,القاهرة,1الكتب,طعالم  ,مناهج التعليم بين الواقع والمستقبلأحمد اللقاني)حسين(.1 
 .63,ص 6001,عمان,1دار المسيرة,ط ,المنهج بين النظرية والتطبيق عاشور قاسم)راتب( وآخرون.2 
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تعدد الميول والخبرات ومشكالت الحياة ومحتوى المادة الدراسية من أكثر األسس استخداما في تنظيم 
أما المهارات فتسير  والتي يمكن اإلشارة إليها بالتفكير، المناهج وتحقيق مبدأ التكامل في الخبرات التربوية،

أما العنصر  ى المعقد مثل المهارات في الرياضيات والعلوم وفي االجتماعيات،من المستوى البسيط إل
الثالث فهو القيم الجمالية التي تتضمن الصفات الجمالية والتمثل بالمثل العليا والمبادئ التي يكتسبها 

 التلميذ لمروره بالخبرات التعليمية المختلفة وتكمن أهمية التنظيم فيما يلي:

 د وحداته كمحور للمنهاج.* يساعد في تحدي

 * يساعد في تحقيق الشمول ورسم الحدود.

 * يساعد في اجتياز طريقة مالئمة لتنظيم المحتوى.

 * يساعد في اختيار التفاصيل بما يتناسب مع مستوى نضج التالميذ".

 طرق وأشكال التنظيم:-3

ات نظر مختلفة أدت إلى ظهور تجدر اإلشارة إلى أنه كان للمربين في كيفية تنظيم المنهج آراء ووجه
 ولعل أبرزها ما يلي:أشكال وطرق مختلفة لهذا التنظيم 

: ترتيب مواد المنهج في مجموعات مستقلة مع مراعاة أن تكون موضوع كل زمرة أو التنظيم المنطقي" -
 مجموعة موزعة عبر سنوات الدراسة حسب درجة صعوبتها وتعقيدها وحسب ما بين مجموعاتها من روابط

 منطقية.

: ترتيب المادة التي يدرسها التلميذ حسب قدرته على فهمها وحسب نضجه العقلي التنظيم السيكولوجي -
 ونوع اهتمامه.

فيه ترتب المواد الدراسية على أساس الفصل فيما بينهما تمثل كل مادة جانبا  منهج المواد المنفصلة: -
 سنوات دراسية التالميذ في مختلف المراحل التعليمية.وتوزع هذه المواد على  من جوانب التراث الثقافي،

: حيث يوجد فيه ربط بين المواد مثل: التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية أو منهج المواد المرتبطة -
 1الفيزياء أو الكيمياء واألحياء توضع في منهج واحد لوجود ارتباط فيما بينهم.

                                                           
 62,صنفس المرجع السابق .عاشور قاسم)راتب( وآخرون 1
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على مجموعة النشاطات والخبرات األساسية الثقافية التي يطلب : يطلق هذا المنهج المنهج المحوري -
من التالميذ إنجازها مثل مشروعهم في التخصص الدراسي كما يطلق على مراكز االهتمام التي تدور 

 حولها جميع الدروس التي يتلقاها التالميذ.
عي واإلنشائي في البحث : وللنشاط عند "ديوي" أربع دوافع إنسانية هي الدافع االجتمامنهج النشاط -

فقد استغل" ديوي" هذه الدوافع في تربية الطفل فجعل النشاط في مدرسته  والترتيب والدافع إلى التعبير،
وقد أصبحت مناهج  يقوم على الحرف كالطهي والحياكة والنجارة والحدادة وليس على المواد الدراسية،

 النشاط اليوم تقوم على صورتين:
 قائمة على ميول األطفال وحاجاتهم.* مناهج النشاط ال

 1* مناهج النشاط القائمة على مواقف الحياة االجتماعية".
 تقويم  المنهج في ظل الجودة معايير عاشرا:

وتشتق من فلسفة المجتمع  : تمثل فلسفة المنهج أحد العناصر الرئيسية ، معايير فلسفة المنهج
  :وطبيعة المتعلم ، ومن أهم معايير تقويمهاوأيديولوجيته ، وتعتمد على طبيعة المعرفة 

 اتساق فلسفة المنهج مع الفلسفات التربوية المختلفة واالتجاهات المعاصرة -
 ارتباط فلسفة المنهج بفلسفة المجتمع وأيديولوجيته - 
  ارتباط فلسفة المنهج بطبيعة المتعلم وخصائصه-  
 واقعية فلسفة المنهج ووضوحها -

  : داف المنهجمعايير تقويم أه
 اتساق األهداف مع طبيعة العصر- 
  . اتساق األهداف مع طبيعة مجتمع المعرفة -
  مالئمة األهداف لطبيعة المتعلمين- 
  .توازن األهداف وتكاملها- 
  .شمول األهداف واتساعها وتنوعها- 
  .واقعية األهداف وقابليتها للتحقيق -

  :معايير تقويم المحتوى
 وى ألهداف المنهجترجمة المحت- 

                                                           
 .62ص . نفس المرجع1
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  اتساق المحتوى مع االتجاهات الحديثة في مجال الدراسة- 
  .التوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية والتكنولوجية- 
  .تحقيق وحدة المعرفة وتنوعها -
  . 1 .ارتباط المحتوى بالبعدين الشخصي والمجتمعي في حياة المتعلم- 

  : والتعلممعايير تقويم أنشطة التعليم 
  . تنوع األنشطة وتكاملها -
  . اإلسهام في تحقق أهداف المنهج -
  توافر بيئة تعلم فعالة لتنمية مهارات التفكير المختلفة- 
  تمحور طرق التدريس والتعلم حول المتعلم- 
 مالئمة طرق التدريس والتعلم لمستوى وقدرات المتعلم- 

 : معايير تقويم أساليب التقويم
  .كيز على أداء المتعلم الحقيقيالتر  -
  .شمولية التقويم لجميع جوانب التعلم -
  .استمرارية عمليات لتقويم- 
 موضوعية التقويم وأدواته -
  .توافر آلية ميسرة إلجراء عملية التقويم -
  .شفافية عملية التقويم ووضوحها -
  توافر فرص لتنمية والتطوير 

 : معايير تقويم المعلم
 : خطيطمجال الت

 .تحديد االحتياجات التعليمية للتالميذ / 1
  .التخطيط ألهداف كبرى وليس لمعلومات تفصيلية / 2
 .تصميم األنشطة التعليمية المناسبة / 3

دارة الفصل   :مجال استراتيجيات التعلم وا 
 .استخدام استراتيجيات تناسب حاجات التالميذ / 1

                                                           
 http://ebnelsakr.mam9.com                  11 30:       01/16/6012االنترنيت       1
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 .تيسير خبرات التعلم الفعال / 2
 .إشراك التالميذ في حل المشكالت والتفكير الناقد اإلبداعي / 3
  .توفير مناخ ميسر للعدالة / 4
 .إثارة دافعية التالميذ / 0
  .إدارة الوقت بكفاءة / 6

 :مجال المادة العلمية
  .التمكن من المادة العلمية وفهم طبيعتها / 1
 .التمكن من طرق البحث في المادة / 2
 .ل المادة العلمية مع المواد األخرىالتمكن من تكام / 3
 .القدرة على إنتاج المعرفة / 4

  :مجال التقويم
 . التقويم الذاتي /1
 .1تقويم التالميذ / 2
  .التغذية الراجعة / 3

 : مجال مهنية المعلم
 أخالقيات المهنة/ 1
  .التنمية المهنية/ 2

  معايير تقويم نتائج التعلم) أداء المتعلم(:
  المعرفيةالبنية 

  اكتساب المعرفة األساسية في العلوم اإلنسانية واالستفادة منها في الحياة اليومية -
  .التمكن من أساسيات الرياضيات واستخدامها في حل المشكالت اليومية -
  .التمكن من أساسيات العلوم الطبيعية وتطبيق مفاهيمها -
جادة  -   .لغة أجنبية حية واستخدامها بصورة وظيفيةامتالك بنية معرفية في اللغة العربية وا 
 امتالك الثقافة العامة للعيش بجدارة في مجتمع المعرفة -

                                                           
 االنترنيت.نفس المرجع السابق.  1
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 : المهارات العلمية والعملية
  .التمكن من مهارات اإلبداع وأنماط التفكير المختلفة -
  .امتالك مهارات التعلم الذاتي لتحقيق التعلم المستمر -
  .البحث وحل المشكالت بفعالي استخدام المنهج العلمي في -
  .استخدام تقنية المعلومات بكفاءة -
  .التمكن من المهارات اليدوية الالزمة للحياة اليومية -

 :المهارات الحياتية المعاصرة
 امتالك مهارات الحوار وتوظيفها في الحياة المعاصرة-
 ز المهامإتقان مهارات العمل بروح الفريق ، واعتمادها أسلوبًا في إنجا -
  .التعامل اإليجابي مع مكونات البيئة لحمايتها وترشيد مواردها- 
  . تقبل ثقافات الشعوب والتفاعل معها بإيجابية -

 : الجوانب الشخصية واالجتماعية
 التمسك بالقيم الدينية وتطبيقها في التعامل اليومي- 
  االنتماء والوالء لألسرة والمجتمع والوطن -
  .هوية الوطنية والقوميةاالعتزاز بال- 
  .تقدير الفنون وتذوق النواحي الجمالية -
  1.امتالك مقومات الشخصية اإليجابية -

 : خالصة

يمكن القول أن المناهج التعليمية هي المحرك الرئيسي للعملية التعليمية وهي النقطة التي تصل المتعلم  
بالعالم المحيط به وهي الوسيلة التي يتصل بها كل مجتمع لتحقيق أهدافه وآماله وقد أجمع المربون على 

المناهج من أدق المسائل التربوية أن المنهج هو المرتكز األساسي في بناء التربية والتعليم ويعتبر وضع 
وأعظمها خطرا بل لعل المشكلة الرئيسية في التربية وضع منهاج دراسي معناه تعيين نوع الثقافة وتحديد 
مداها ألبناء األمة وذلك لكونها التربية ذات بعد نظري وتهدف إلى تحقيق الحقائق حول المناهج والتقنيات 

ل كل شيء بالنشاط العملي تنشئة األجيال وتكوينها وهي وضع منهاج والظواهر التربوية ألنها تهتم قب

                                                           
 المرجع نفسه. 1
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دراسي معناه تعيين نوع الثقافة وتحديد مداها ألبناء األمة كي يتسنى لهم المضي قدما نحو مستقبل 
 مزدهر يعود على المجتمع بالفالح وهذا ليس باألمر السهل ويتطلب جودة ذات معايير دقيقة وعالية.

 : قائمة المراجع

 .2551,القاهرة,1عالم الكتب,ط ,مناهج التعليم بين الواقع والمستقبلحمد اللقاني)حسين(.أ .1
 . 2552,عمان,3دار المسيرة,ط ,أسس بناء المناهج وتنظيماتهاحلمي الوكيل )أحمد( وآخرون. .2
 .2552,عمان,1دار المسيرة,ط ,المنهج الدراسي المعاصر رشدي طعيمة )أحمد( وآخرون. .3
 .2556,األردن,1, دار المسيرة,طالجودة الشاملة في التعليم)أحمد(. رشدي طعيمة .4
 2555,عمان,1,طدار أسامة المناهج بين التقليد والتجديد.طه الديلمي )حسين(. .0
 .2554,عمان,1دار المسيرة,ط ,المنهج بين النظرية والتطبيق عاشور قاسم)راتب( وآخرون. .6
 2552,األردن,1جنادرية,طدار ال .المنهاجقاسم عاشور )راتب(و )آخرون(. .7
 .2556,عمان,1دار الشرق,ط ,ياإليديولوجالمنهاج التعليمي والتوجه محسن كاظم الفتالوي )سهيلة(. .2
 . 2552,عمان,1دار الحامد,ط ,المناهج التربويةمحمد جمادات) حسن (. .2

 .2553,اإلسكندرية.1الوفاء,طدار  ,اتجاهات جديدة في المناهج وطرق التدريسمراد دندش )فايز(. .15
سند تكويني لفائدة النظام التربوي والمناهج التعليمية,  المعهد الوطني لمستخدمي التربية و تحسين مستواهم. .11

 . مديرية المدارس االبتدائية

 االنترنيت:   مواقع  -
12.   educ.com-www.new2018-12-03               15:46   
13. http://ebnelsakr.mam9.com 2512-12-53     11:30                      
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 .الجزائرية: معطيات وأرقام داخل األسرة ةميالجر واقع 
 .د/ سليمة قاسي                                                                                      

 ـــ الجزائر. جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي                                                                         
 

 : ملخص
مختصون الترجمتها أرقام مخيفة، جعلت  رهيب، استفحلت ظاهرة اإلجرام في المجتمع الجزائري بشكل

الشارع واألماكن العامة، وزحفت لتدخل األسرة، فباتت البيوت الظاهرة تعدت حدود ، يدّقون ناقوس الخطر
لذا جاءت  مسرحا لجرائم مروعة تبدأ بالضرب والجرح لتصل إلى حد القتل، مهددة بذلك استقرارها وكيانها،

تقديم معطيات من خالل  لتسلط الضوء على راهن الجريمة داخل األسرة الجزائرية هذه الورقة البحثية
 األكثر ومن هم األشخاص وأسبابها، وماهي أشكال الجرائم المرتكبة، ، فما هو حجمها، هاوأرقام عن

واقع  استنطاقعنها، لمحاولة كل هذه األسئلة نسعى لإلجابة  األصول...(، ،األطفال ،عرضة لها )المرأة
 الخطيرة. هذه الظاهرة

 ات.ي، األسرة، الجزائرية، أرقام، معطالكلمات المفتاحية: واقع، الجريمة

 

Abstract: 

       The phenomenon of criminality in the Algerian society has increased terribly , 

demonstrated by frightening figures, made the specialists sound the alarm, the phenomenon 

override the boundaries of the street and public places, and crawled to enter the family, houses 

became the scene of horrific crimes begin beating and wounding to the point of killing, thus 

threatening the stability and entity, This paper aims to shed light on the crime of the crime 

within the Algerian family by providing data and figures about it, what is its size, what forms 

of crimes committed, its causes, and who are the most vulnerable to it (women, children, 

assets ...) To answer them, and try to draw S reality of this dangerous phenomenon. 

 Keywords: reality, crime, family, Algerian, numbers, faults 

 

 مقدمة:

بصورة مقلقة خالل العقود األخيرة، داخل عديد  تنامت مظاهر الفساد واالنحراف والممارسات الالأخالقية
الدخيلة على المجتمع العربي اإلسالمي، الذي يتمتع بالقيم الخطيرة و  ومن أبرز هذه الظواهر المجتمعات،
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وتحكمه الثوابت وتسوده الرحمة وتعمه العافية، ظاهرة   والمبادئ المستوحاة من تعاليم الدين الحنيف،
الجريمة داخل األسرة هذه األخيرة التي تعد "مصدر األخالق والدعامة األولى لضبط السلوك واإلطار 

فهي النواة  (91،ص(9138سناء ) وليخ)الاألول الذي يتلقى فيه الفرد أول دروس الحياة االجتماعية' 
القيم األسرية، وتقوى بمتانة الروابط األسرية، حيث ال  األولى التي تبنى بها األمم وتصلح وترتقي برقي

جسم اإلنسان  وال حضارة ألي مجتمع، األسرة فيه مفككة منهارة أو منحلة ، وألنها مثل يكون هناك تطور
األسرية، إن لم تؤدي إلى انهيارها، ولعال  العالقاتقد تمرض وتصاب بفيروسات تؤثر على نقائها وصفاء 

الجريمة  داخلها أحد  أخطر هذه األمراض كيف ال وهو يمس الخلية األساسية للمجتمع ويجعل  ارتكاب
منها تحت وطأة أسباب مختلفة مسرحا تنتهك فيه إنسانية المرأة  ويساء إلى براءة األطفال، بعد أن كانت  

حب, السكينة والرحمة, صارت ساحة للعنف, والقتال, وارتكاب أبشع الجرائم، فانهيار المأوى اآلمن ومقر ال
  .العالقات األسرية يهدد بتساقط شجرة العائلة وهو ما يمثل خطورة أكبر علي المجتمع

إن الحديث عن الجريمة "كظاهرة اجتماعية عالمية ال يكاد يخلو منها أي مجتمع إنساني, تتنوع من حيث 
ومن  ،وأشكالها وأنواعها ومن حيث األساليب المستخدمة في ممارستها ، من مجتمع إلى آخر طبيعتها

حسين، وقت إلى آخر، تبعًا لتنوع الظروف واألوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها" )فتحي،
اآلخر "يعاني ( يجعلنا نقف عند الجريمة داخل األسرة الجزائرية في مجتمع لم يستثن و بات هو 6002

من قوة االنتشار والتسارع الرهيب  في ظهورها باختالف أنواعها ومجاالتها وتعدد أنماطها  وأساليبها ، 
األمر  الذي جعل الجزائري يعيش حالة من الرعب وعدم الشعور باالستقرار واألمن إذ ال يمر يوما إال 

مختلف واليات الوطن"  ويسمع مزيدا من األخبار عن الجرائم المروعة التي تحدث في
 (. 6001سمية،)هادفي،

فضال عن أنه لم تعد صورة المجرم تقتصر على ذلك الشخص المنحرف أو المضطرب عقليا، و صرنا 
داخل أسرهم و  نسمع عن جرائم ارتكبها أشخاص "عاديون" في حق آبائهم و أزواجهم و حتى أبنائهم،

خرجت عن نطاق المريض العقلي والمنحرف لتدخل فئات  الجريمة ألسباب أقل ما يقال عنها أنها تافهة،
مثقفة وذات تكوين علمي ال يستهان به، كما تعدت حدود الشارع إلى األسرة ، وفي تزايد تعبر عنه 

االهتمام أكثر  وعلى صعيد واسع  ( ، ما يستدعي 6092،، ياسميناإلحصائيات المسجلة سنويا )بوالجدري
ردع و كان التساهل مع الحوادث و االعتداءات التي عادة ما تبدأ سيما إذا غاب أو ضعف عامل ال

 بخالفات بسيطة  لتنتهي  بجنايات ومذابح شنيعة. 
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ضمن هذا السياق نجد أن "خطورة الظاهرة جلبت اهتمام الباحثين والعلماء من مختلف االختصاصات 
ودوافع الجريمة، محاولة منهم ولكن أغلب هذه الدراسات واالهتمامات كانت تتمحور حول دراسة أسباب 

لفهمها ومعرفتها والوقوف على حقيقتها، وعلى الرغم من الدور المهم الذي تؤديه الدراسات ذات العالقة، 
في البحث عن األسباب المؤدية إلى الجريمة والسلوك اإلجرامي في وضع آليات معينة للوقاية منها 

ع بحثًا بحيث بات في حكم القول، إن الجهود كثيرة قد ومكافحتها، إال أن هذا النوع من الدراسات اشب
" أن يقترح ترك  , W.Recklessاستنزفت من دون الوصول إلى نتائج حاسمة وهذا ما دفع "ولتر ريكلس

البحث في أسباب الجريمة ألنها عميقة وال تؤدي إلى أية نتيجة مقنعة، ويرى أن الجهود ينبغي أن تتوجه 
 (.996ص، 9190،عبد الجبارالجريمة.)عريم،إلى إيجاد حلول لمشكلة 

غير أن  الوقوف على حجم الظاهرة وتقديم معطيات إحصائية حول تفشيها وتفاقمها في المجتمع يعد 
مؤشر هام  عن خطورتها  وبالتالي دافع قوي لتوجيه أنظار الباحثين والمهتمين بعلم اإلجرام للبحث في 

يجاد حلول لها  وعدم إهمال حصاء الجرائم أسبابها  وا  ها، وعليه حاولنا  من خالل هذا العرض جمع  وا 
المقترفة داخل الوسط األسري من واقع البيانات واإلحصاءات الرسمية والقضايا الخاصة بالجرائم داخل 

 األسرة المصرح بها من  قبل األطراف والمصالح المعنية .

 مشكلة البحث:

شأنه شأن المجتمعات األخرى بشكل رهيب، ترجمتها أرقام  استفحلت ظاهرة اإلجرام في المجتمع الجزائري
مخيفة، جعلت حقوقيون ومختصون يدّقون ناقوس الخطر، جّراء جرائم شنيعة ينام ويستيقظ الجزائريون 
على وقعها يوميا ألسباب جلها تافهة، ولم يقتصر حدوث الظاهرة على مستوى الشارع واألماكن العامة 

اخل األسر، فباتت البيوت مسرحا لجرائم مروعة تبدأ بالضرب والجرح فحسب، بل زحفت حتى إلى د
لتصل إلى حد القتل، مهددة بذلك استقرارها وكيانها ،ولـذا جاءت هـذه الورقة البحثية الميدانية لتقديم 

محاولة بذلك استنطاق واقع هذه  الظاهرة الخطيرة من  معطيات وأرقام عن الجرائم داخل األسرة الجزائرية،
 خالل اإلجابة عن التساؤالت التالية:

 ماهو حجم الجرائم المرتكبة داخل األسرة بالمدينة الجزائرية ؟ .9

 ماهي أشكال الجرائم المرتكبة داخل األسرة بالمدينة الجزائرية؟ .6
 ماهي  األسباب المؤدية إلى ارتكاب هذه الجرائم ؟ .8
 من هم األشخاص األكثر عرضة لهذه الجرائم؟ .9
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 أهمية البحث: 

وبشكل دقيق على دواه، كونه محاولة مضافة للوقوف ن أهمية هذا البحث تتضح من خالل فائدته وجإ
على اعتبار أن ذلك يعد وتفاقمها في المجتمع  تفشيهاوتقديم معطيات إحصائية حول  حجم الظاهرة،
اإلجرام للبحث فيها عن خطورتها، وبالتالي دافع قوي لتوجيه أنظار الباحثين والمهتمين بعلم مؤشر هام 

يجاد حلول لها وعدم إهمالهاوتشخيص المسببات الح فالسيطرة عليها، وفضاًل عن ذلك  ،قيقية لحدوثها، وا 
 فان هذا البحث يمثل محاولة لإلسهام بإضافات معرفية أخرى في حدود هذا الموضوع. 

 أهداف البحث:

 تتلخص أهداف هذه الورقة البحثية في النقاط التالية:

 ف عن حجم الجرائم المرتكبة داخل األسرة الجزائريةالكش .9

 التعرف على طبيعة الجرائم المرتكبة داخل األسرة الجزائرية .6

 التقصي عن األسباب المؤدية إلى ارتكاب الجريمة داخل األسرة .8

 تحديد األشخاص األكثر عرضة للجريمة داخل األسرة. .9

 تحديد مصطلحات البحث:

   الجريمة: .9

ي عمل ال أخالقي تنفر كل عمل مخالف ألحكام قانون العقوبات، فهمن الناحية القانونية على أنها  تعرف
، و يضيف ياسين نقال عن محمد نجيب حسني هي" فعل غير مشروع صادر عن إرادة منه النفوس

هذا  ( ، ونعني بها في39(،ص9119جنائية يقرر لها القانون عقوبة أو تدبيرا احترازيا )ياسين،عمر،)
البحث أنها كل سلوك منحرف ال أخالقي، أو خطأ يمثل اعتداء على حق أو شخص من أفراد األسرة، أو 

 أي فعل خارج عن المعايير االجتماعية التي تخضع للعقاب ويقدر له القانون عقوبة معينة. 

 األسرة:  .2
، ومن المنظور احثالزاوية التي ينظر إليها كل بتعددت تعريفات األسرة واختلفت تبعا الختالف 

السوسيولوجي ووفقا لهذا البحث فأشهر التعريفات ما عرضه  برجس ولوك على أنها "جماعة من 
األشخاص اتحدوا برباط الزواج أو الدم  أو التبني  ويتكون منهم بيت واحد  فيتفاعلون  ويتصل بعضهم 
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ة وأم وأب  وابن وابنة  وأخ ببعض  في قيامهم بأدوارهم االجتماعية  الخاصة بكل منهم  كزوج وزوج
 ( 91(،ص6003) ،وآخرون محمد، ،يحافظون عليها")بومخلوف، ويكونون تحت ظل ثقافة  مشتركة وأخت

ونعرفها إجرائيا في هذا البحث على أنها تلك الوحدة البنائية األساسية التي تنشأ عن طريقها مختلف 
القرابة والرحم، تحكمها مجموعة من الحقوق  التجمعات االجتماعية، تتكون من أفراد تربط بينهم صلة

 والواجبات.

 المنهج المستخدم في البحث:  

إن طبيعة الموضوع التي تحاول وصف واقع ظاهرة الجرائم داخل األسرة الجزائرية والكشف عن حجمها، 
في تتالءم مع المنهج الوصفي القائم على " كشف ووصف األوضاع القائمة واالستعانة بما يصل إليه 

 ( ، وعليه يعتبر المنهج الوصفي مناسبا لبحثنا هذا.93،ص9118التخطيط للمستقبل")محمد،

 إن محاولة اإلجابة عن تساؤالت البحث يفضي بنا إلى عرض ومناقشة المحاور التالية:

 واقع وحجم الجرائم داخل األسرة الجزائرية: :أوال 

واضح للعيان حيث تشير اإلحصائيات الدقيقة  إن ارتفاع معدالت الجريمة في الجزائر مؤخرا هو أمر
ألف جريمة بمختلف أنواعها  609األمنية للشرطة والدرك الوطني، إلى أّن الجزائر سّجلت ما مجموعه 

جريمة يوميا، بحيث  900( ، وهو ما يعادل قرابة 6092الفارط )األشهر التسعة الماضية من للعام خالل 
لجزائري الذي تفاقمت فيه الجريمة بشتى أنواعها مقارنة باألعوام الفائتة عكست هذه األرقام واقع المجتمع ا

 . )دهيمي،بشكل ملفت لالنتباه، تتقّدمها جرائم القتل توّرط في معظمها قصر، بطالون وطلبة
 (6092ياسمينة،

ة القضائية بقيادة الدرك وبلغة األرقام دائما من جهته كشف النقيب سايح بوسيف رئيس بقسم الشرط
 21029والية عالجت  93في ندوة عقدتها يومية الشروق"، أن مصالح الدرك الوطني عبر الـ الوطني 

ألف  92قضية في اليوم، أسفرت عن توقيف أزيد من  689بمعدل   جناية، 8808قضية، من بينها 
بوثلجي، الهام،  نورة، شخصا تنفيذا لألوامر القضائية. )باشوش، 2223شخص، فيما تم توقيف أزيد من 

6099.) 
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الالفت أّن هده الجرائم لم تعد بين األغراب فقط، بل في األسرة الواحدة بين األصول والفروع وبين أقرب  
المقربين، فأضحت األسرة الجزائرية تعيش عنفا حقيقيا ال يخرج عن جدران البيت الواحد بحيث تندلع 

هاق األرواح بأخطر الوسائل، ولم يعد القتل يشفي الصراعات والنزاعات إلى أن يصل األمر إلى حد إز 
ي صور مروعة جدا بسبب برودة مشاعر فغليل الطرف المنتقم بل وصل األمر إلى حد التنكيل بالجثث 

البعض، فكم من زوجة نكلت بزوجها بعد أن قضت عليه وكم من زوج نكل بجثة أم أوالده بعد إزهاق 
ت تدور أطوارها داخل األسرة، فقد أصبحنا اليوم أمام تصاعد في روحها إلى غيرها من الجرائم التي صار 

 (.6092نسيمة،خ، وتيرة الجرائم العائليَّة )

طر أخصائيون يدقون ناقوس الخ عنوان العنف في المجتمع الجزائريوتذكر يومية الوسط في مقال نشر ب
حالة عنف  9000أزيد من  يعلنون: الجزائر على أبواب موجة عنف ثانية، حسب آخر اإلحصائيات فإنو 

كان البيت مبلغ عنها سجلت ضد المرأة تختلف بين الضرب و سوء المعاملة واالعتداء الجنسي و القتل، 
، و يبقى هذا الرقم غير دقيق موازاة مع الواقع المرير الذي تعيشه الكثيرات من العائلي مسرحا ألغلبها

 ( http://www.elwassat.com)النساء اللواتي ال تبلغن عما تتعرضن له. 

 ثانيا أشكال الجرائم المرتكبة داخل األسرة الجزائرية:

أخذ العنف الذي يصل إلى حد الجريمة داخل األسرة الجزائرية عدة أشكال، فهناك العنف الجسدي الذي 
يمارسه األزواج ضد زوجاتهم، اآلباء ضد أبنائهم وكذا األشقاء، وقد يصل إلى القتل، وقد "قدم منشطو 

ح الدرك والشرطة  الجريمة في الوسط األسري" وهم ممثلون عن مصال“ندوة عقدتها يومية الخبر حول 
أرقاما مرعبة عن الجرائم المرتكبة في المحيط العائلي، وتأتي في مقدمتها جرائم الضرب والجرح العمدي 

( ومن 6098وآخرون،،سلمى، غير أنهم اعترفوا بأن األرقام ال تعكس الواقع" )حراز  وسوء المعاملة،
، زنا المحارم أو األقارب التي يدرجها الجرائم أيضا التي ظهرت مؤخرا لتنخر جسد األسرة الجزائري

مجتمعنا ضمن  الفضيحة وليس الجريمة االجتماعية التي تعرف هي األخرى تفشيا ملحوظا وارتفاعا 
مذهال، فبالرغم من عدم وجود أرقام صحيحة لعدد حاالت زنا األقارب، وما هو موجود منها ال يعبر عن 

مه العرف، فال يزال الصمت يكتنف هذه الجرائم باعتبارها حجم الكارثة ألن ما خفي أعظم في مجتمع يحك
من الطابوهات المسكوت عنها، فمصالح األمن المختصة من درك وأمن وطني تصرح فقط بالقضايا التي 
يتم التبليغ عنها، إذ الكثير من العائالت تلجأ إلى التستر عنها خوفا من الفضيحة، كما أن أغلب هذه 

منحنيات خطيرة، إذ وفي ذات السياق "كشفت رئيس جمعية التوثيق لحقوق الطفل  القضايا غالبا ما تأخذ
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سنة 92حالة لفتيات ضحايا زنا المحارم أعمارهن ال تتعدى  100والمرأة، السيدة آيت زاي، عن تسجيل 
 (.6099،،وهيبةوالية فقط، أغلب الضحايا يتواجدن في المدن الداخلية.)سليماني 92خالل شهر، في 

 األسباب المؤدية إلى ارتكاب الجرائم داخل األسرة الجزائرية:ثالثا 

يقف وراء هذه الجرائم العديد من األسباب، تتنوع بين االجتماعية والنفسية واالقتصادية إذ يشير رئيس 
جمعية أطباء األعصاب للشرق الجزائري، الدكتور أحمد عليوش، في تصريح للنصر، "بأن مظاهر العنف 

اخل األسرة  وضد األبناء تعود إلى عوامل اجتماعية ، سواء كان ذلك بشكل جسدي أو الحادة خصوصا د
( ، ضف إلى ذلك دوافع االنتقام والخالفات العائلية وقضايا 6099نورة، بوثلجي ،الهام، معنوي )باشوش،

ومة القيميَّة الميراث ، وقضايا الشرف، والخيانة الزوجية إلى جانب الفراغ الّروحّي وضعف االرتباط بالمنظ
الجريمة في الوسط “والدينيَّة واألخالقيَّة، حيث "أجمع ضيوف الندوة التي عقدتها يومية الخبر حول 

األسري" لتشريح األسباب والكشف عن آخر األرقام، وهم ممثلون عن الدرك والشرطة على أن المجتمع 
الديني و"استقالت األسرة من دورها الجزائري يعيش أزمة أخالقية، حيث تزعزعت قيمنا في غياب الوازع 

 ،سلمى،في التربية والتنشئة االجتماعية، فاألسرة الجزائرية اليوم تحصد ما زرعت على مدى سنوات" )حراز
(، فضال عن درجة اإلحباط الكبيرة اّلتي يعانيها المجتمع جرَّاء البطالة واالضطرابات 6098وآخرون،

لظروف المعقدة والصعبة الناتجة عن الوضع االقتصادّي المتدهور النفسية التي تعيشها األسرة  نتيجة ا
الذي يؤّثر سلبًا على األفراد، ما يؤدِّي إلى تضاعفها وتفاقمها وعند أيِّ موقف ضاغط تنفجر األمور 

ل إلى سلوكيَّات عدوانيَّة  .وتتحوَّ

م وتقديمهم معطيات حول ويؤكد ذلك المختصون في علوم االجتماع والنفس والقانون، من خالل تحليالته
تفّشي ظاهرة اإلجرام في الجزائر ، أّن الظروف االجتماعية القاسية، غياب الوازع الديني، تدني األخالق، 
تعاطي األبناء المخدرات و الحبوب المهلوسة التي تغيب عليهم الوعي فيدخلون في صراعات يومية مع 

وم الفتاكة، من العوامل التي ساهمت بشكل مباشر ذويهم من أجل الحصول على أموال القتناء تلك السم
فضال عن ترسبات الماضي و الوضع .في ارتفاع الجرائم ، والدليل يظهر جليا في األحياء الشعبية ،

األمني العصيب الذي مّرت به الجزائر في التسعينات، ناهيك عن شخصية و طباع الفرد الجزائري التي 
، ا يظهر جليا في الشارع الجزائري من نرفزة، قلق وتهّور.)دهيمييغلب عليها الطابع العصبي، وهو م

 (. 6092،ياسمينة
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ويبررون تصاعد وتيرة الجرائم خصوصا خالل السنوات األخيرة، سيما تلك المقترفة في حق المحارم نتيجة 
عرفي و حاالت الحقد و الضغينة التي تميز العالقة داخل األسرة الواحدة بسبب التفاوت الثقافي و الم

جراء ما يسمى بالعولمة  غزو الفكري والثقافي الذي نعيشه المادي، كما يحملون اإلعالم في ظل ال
وتداعياتها ،جانبا من المسؤولية ضف إلى ذلك أفالم الرعب التي تساهم في تنامي الجرائم بين أفراد 

 (.6092،رتيبة ،العائلة الواحدة بسبب تأثير مشاهد العنف على عقول األبناء.)بلقايد

ومن جهته أشار أستاذ علم النفس بجامعة بوزريعة، محمد حامق، إلى أن األسباب الحقيقية كلها تكمن 
بالصدفة أم هي حالة مرضية ويذكر أن وجود مليون   في فهم شخصية المجرم إن كان مجرما بالفطرة أم

مرض المجتمع الجزائري، مريض بانفصام الشخصية في الجزائر، وهي األرقام التي تكشف عن مدى 
ومدى استسهال الجريمة في المجتمع وهو ما يفسر األسباب التافهة التي يرتكب ألجلها المجرمون 

 (6099،بوثلجي، الهام  ، نورة،جرائمهم. )ياشوش

صالح  وأرجع الدكتور محمد شاكالي، المدير الفرعي لترقية الصحة العقلية بوزارة الصحة والسكان وا 
لقاء خص به النصر في مكتبه بمقر وزارة الصحة أن األمراض العقلية و االضطرابات  المستشفيات في

النفسية العصبية واألمراض العقلية تعد من أبرز العوامل المسببة للجريمة في الجزائر، باعتبار أن ثمة 
ضية يعانون دالئل كثيرة أكدت أن الكثير من األشخاص الذين ارتكبوا جرائم مختلفة على مر السنوات الما

من أمراض عقلية أو من تعقيدات نفسية عصبية، حيث أوضح انه كثيرا ما تدفع المصابين بها إلى 
ارتكاب مختلف الجرائم التي تم عرض مقترفيها، على المحاكم، مبرزا في هذا الصدد بأن العدالة الجزائرية 

مستشفيات المتخصصة عبر مرتكب جريمة للعالج اإلقامي على مستوى ال 939قد أحالت إلى اليوم 
 ( .6092،، ياسمينالوطن، من أجل عالجهم.)بوالجدري

من  %90ويشاطره في ذلك رئيس جمعية أطباء األعصاب بالشرق الجزائري الدكتور أحمد عليوش أن 
ويعود األمر إلى تعاطي األدوية العصبية ومضادات  الممارسات العنيفة سببها أمراض نفسية وعقلية

عشوائي حيث تلجأ بعض العائالت إلى بدائل لعالج أبنائهم المرضى، على غرار  االكتئاب بشكل
  يؤدي إلى تفاقم حالة المصاب العقلي أو النفسي بسبب عدم تلقي األدوية المناسبة، ما  الشعوذة، ما

جرائم يؤدي إلى تفاقم حالة المصاب العقلي أو النفسي بسبب عدم تلقي األدوية المناسبة، وبالتالي ارتكاب 
، نورة ، بوثلجي )باشوش iضد الذات تصل لحد االنتحار أو جرائم ضد الغير تصل إلى القتل



 21: العدد                                                                  .االجتماعية و اإلنسانية للبحوث" تنوير" مجلة

 

 
212 

( ، فمهما تعددت األسباب تبقى لكل جريمة ظروفها التي تختلف من حيث الدوافع واألسباب، 6099،الهام
 وتتوّحد من حيث الرفض الذي يطالها من طرف الرأي العام.

 عرضة للجرائم:رابعا األشخاص األكثر 

تعد فئة األصول من أباء وأمهات أكثر األشخاص عرضة للجرائم المرتكبة داخل األسرة الجزائرية حسب " 
إحصائيات المديرية العامة للشرطة القضائية في العشرية األخيرة، إذ بلغ عدد األشخاص الراشدين 

تعكس الواقع، إذ ال تصل شخص، مع أنها أرقام ال  89282والموقوفين بسبب العنف ضد األصول 
شكاوى نسبة كبيرة من ضحايا العنف األسري إلى المصالح األمنية، فظاهرة العنف على اآلباء واألمهات، 
عرفت انزالقا خطيرا في اآلونة األخيرة في الجزائر، حيث ال تخلو جلسة من محاكمنا إال وتطرقت إلى 

لفة، داخل األسر الجزائرية تتكرر يوميا أبطالها قضية التعدي على األصول، سواء جناية، جنحة أو مخا
 ( 6092،، رتيبةشباب يستخدمون رجولتهم و يتحدون أولياءهم ألسباب تافهة.)بلقايد

إضافة إلى االعتداء على األصول نجد أن المرأة أو األم هي الضحية األولى سواء كانت الزوجة أو 
بين أن النساء من أكثر ضحايا العنف العائلي، "حيث األخت أو االبنة  استنادا إلى اإلحصائيات التي ت

امرأة ضحية العتداءات الزوج، األخ، األب واألبناء، ويأتي األزواج في مقدمة  6036سجلت مؤخرا 
 920حالة اعتداء على الزوجات من طرف أزواجهن، و 922المتورطين في هذه الجرائم، ومن جهة أخرى 

(، ومن جهتها 6098كان ورائها األشقاء" )حراز وآخرون، 968م، وقضية تورط فيها األبناء ضد أمهاته
كشفت عميد الشرطة كنزة رازم، لدى مديرية الشرطة القضائية  خالل اليوم التحسيسي الوطني لمكافحة 
العنف ضد المرأة الذي تم تنظيمه بالتنسيق مع المجلس الشعبي لوالية الجزائر، وأكاديمية المجتمع المدني 

امرأة للقتل  69من يبن اإلحصائيات التي سجلت في إطار تعنيف المرأة  تعرض لوطني للمرأة،والمرصد ا
 األنباءالعمدي وذكرت أن البيت العائلي يبقى بدوره أول األماكن التي تتعرض فيها المرأة للتعنيف)وكالة 

  (.6099الجزائرية،

 خاتمة:

ختاما وفي ظل المعطيات واألرقام اإلحصائية التي عرفت منحى تصاعديا خطيرا، ينبغي التنّبه إلى حجم 
الكارثة الَّتي يتخبَّط فيها المجتمع الجزائري والتي تعكس تراجع تأثير القيم االجتماعية والدينية وتترجم أزمة 

د بينهم فجوة كبيرة ساهمت في تفشي االتصال داخل األسرة الجزائرية، مما ألغى حصانة األفراد وول
ذا كانت األرقام ال تكفي لردع الجريمة، يجب التركيز على تكثيف الجانب التحسيسي للتقليل   الظاهرة، وا 
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، إعالميَّة واجتماعيَّة مدعّوون إلى نشر الّتوعية الكافية ةحقوقيَّ  ،فالجميع من أطراف وهيئات مدنيَّةمنها 
وبالتالي  ، وتأصيلها في وجدان األفراد،اإلنسانية الروحية واألخالقيَّة األسرية حول ضرورة التقّيد بالقيم

تحصينهم بالمناعة الكافية في وجه التحّديات والمشكالت في زمن تغيرت فيه عديد القيم  واالتجاهات  
يفقد الثقة ، ألنه حينما يفقد الفرد األمان داخل األسرة التي يفترض أن توفر له الحماية فإنه العاداتو 

بالمجتمع وبكل ما حوله، وهو مشهٌد ُينذر باألسى والخطر والّسوء فمجتمٌع يصل إلى هذا المستوى يعيش 
 فعاًل في خطر محدق.

 مقترحات:

 في ضوء ما تم عرضه في هذه الورقة البحثية نوصي بما يأتي: 

عدته لتجاوز المشكالت ضرورة الحوار االيجابي داخل األسرة و تبادل اآلراء وتقبُّل اآلخر ومسا -
 هادئة وناجحة.بة السَّريعة فالحوار أفضل وسيلة لحياة أسرية واألخطاء بدل المحاس

 عن طريق وسائل اإلعالمالوازع الديني واألخالق الحميدة داخل األسرة التركيز على  -

العالجي ضرورة تجنب تعاطي األدوية العصبية ومضادات االكتئاب بشكل عشوائي وجعلها الخيار  -
 األخير، وتتكاثف جهود األطباء والصيادلة لوضع حد لهذا األمر.

عدم التستر على الجرائم واالعتداءات التي تحدث داخل األسر للكشف عن نوعها وتشديد العقوبة  -
 على المعتدي.

 ضرورة تحّرك مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لمحاصرة الظاهرة والتخفيف منها. -

 اجع:المر قائمة 

 جريمة يوميا في الجزائر.. من المسؤول يومية الشروق الجزائر،011(،2112) ،مباشوش نوارة و بوثلجي الها .1
تم   ،http://www.echoroukonline.com/ara/articles/218990 متاح على الموقع:  12/11/2112

 11/10/2112استرجاعه 

، جرائم ضد األصول.. تطفو على السطح جزائريون.. يزهقون أرواح "الوالدين" بدون شفقة  (2112)بلقايد رتيبة .2
 مقال منشور على صحيفة االتحاد يومية وطنية مستقلة متاح على الموقع: 11/11/2112

http://www.elitihadonline.com/societe/71     21/10/2112تم استرجاعه. 

متاح  21/11/2112، ظهور جرائم بشعة وغريبة عن المجتمع الجزائري،جريدة النصر، (2112)بوالجدري ياسمين .1
 11/10/2112استرجاعه ،تم http://www.annasronline.com/index.ph :على الموقع

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/218990.html
http://www.elitihadonline.com/societe/71%20%20%20%20تم%20استرجاعه%2020/08/2016
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واقع األسرة الجزائرية  والتحديات التربوية  في الوسط الحضري "القطيعة  (2110)بومخلوف محمد وآخرون ، .2
 ، دار الملكية  للطباعة والنشر والتوزيع  جامعة  الجزائر ،مجلة مخبر  الوقاية و االرغنوميا،المستعجلة 

 21/12/2111األسرة الجزائرية  المسؤولية ملقاة على عاتق األولياء، ،العنف يفّجر (2111) حراز سلمى وآخرون .1
 .10/10/2112تم استرجاعه  ،/http://islamtimes.org/ar/doc/article/276745 ، متاح على الموقع:

الجزائرية  مقال نشر في جريدة أخبار اليوم يومية إخبارية جزائرية، جرائم القتل تعصف باألسر (،2112)نسيمة خ.  .2
 08/80/6802 استرجاعهتم  http://www.akhbarelyoum.dz/ar/200250/174895 متاح على الموقع:

مئات الجرائم يوميا ألسباب تافهة جريدة الحياة" ، جريدة الحياة إخبارية وطنية شاملة ، ( 2111) دهيمي ياسمينة، .0
 .08/80/6802تم استرجاعه  http://www.elhayatonline.net/article34960.html متاح على الموقع: 

 .ديوان المطبوعات الجامعية الجزئر، ،نيانهق،البحث العلمي مناهجه وت(1991)محمد زيان  .0

متاح على الموقع:  الجزائر تسجل ثالث حاالت لزنا المحارم يوميا وسط الفتيات،  (21/11/2112، )سليماني وهيبة .9
http://jawahir.echoroukonline.com/articles/1501.html  

  دار المعارف، بغداد.  بغداد، ،نظريات علم اإلجرام  (1901،)عريم عبد الجبار .11

"موقع المستشار   1طكز الحضارة العربية،مر القاهرة، ، جرائم األسرة بداية االنهيار ، (2112)فتحي حسين عامر .11
http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php 11/10/2112، تم استرجاعه. 

مجلة  البحث ، ،االعتداءات الجنسية على الطفل  الجريمة المسكوت عنها في الجزائر (2119)هادفي سمية .12
-http://www.univ  ، متاح على الموقع: 2جامعة سكيكدة، العدد    ،والدراسات في العلوم اإلنسانية

skikda.dz/doc_site/revues_SH/ar3(5).pdf  11/10/2112، تم استرجاعه 

لهالل دار ومطبعة  ، بيروت،1991( النظرية العامة للقانون الجنائي السوداني لسنة 2112يسن عمر يوسف ) .11
 1،طللطباعة والنشر 

 .29،ص1901دار النهضة العربية،،  ، بيروت،الزواج والعالقات األسرية (1901)ولي سناء ،خال .12

، على أبواب موجة عنف ثانيةالجزائر  أخصائيون يدقون ناقوس الخطر و يعلنون:  العنف في المجتمع الجزائري .11
تم استرجاعه  http://www.elwassat.com/?p=574مقال بيومية الوسط متاح على الموقع: 

 .22/11/2119بتاريخ

نشر  2112ة حالة عنف ضد النساء عبر الوطن خالل التسع أشهر أولى من سن 2901وكالة األنباء الجزائرية، "  .02
   /https://www.djazairess.com/aps  متاح على الموقع: 22/11/2112بتاريخ 

 
                                                           

 

http://islamtimes.org/ar/doc/article/276745/
http://islamtimes.org/ar/doc/article/276745/
http://www.akhbarelyoum.dz/ar/200250/174895%20تم%20استرجاعه%2080/08/2016
http://www.akhbarelyoum.dz/ar/200250/174895%20تم%20استرجاعه%2080/08/2016
http://www.elhayatonline.net/article34960.html%20تم%20استرجاعه%2010/08/2016
http://www.elhayatonline.net/article34960.html%20تم%20استرجاعه%2010/08/2016
http://jawahir.echoroukonline.com/articles/1501.html
http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php
http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php
http://www.univ-skikda.dz/doc_site/revues_SH/ar3(5).pdf
http://www.univ-skikda.dz/doc_site/revues_SH/ar3(5).pdf
http://www.elwassat.com/?p=574
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 .علم النفس الصحة في المجال المهني

 ـــ الجزائر. 1د/ يمين برقوق ـــ جامعة باتنة 

 ـــ جامعة ورقلة ـــ الجزائر. أسماء لجلطالباحثة/  
 

 ملخص: 
الورقة البحثية هو معرفة إسهامات علم النفس الصحي في المجال  همن هذإن الهدف األساسي 

المهني، فتناولنا في بداية البحث التعريف بهذا العلم الحديث ثم تدرجنا لنستعرض األهداف العامة التي 
تسعى السالمة والصحة المهنية إلى تحقيقها، بعد ذلك تطرقنا لميادينه دون إغفالنا عن األسباب المؤثرة 

العوامل المحافظة على الصحة المهنية وأخيرا الطرق الفعالة للتعامل مع المرض وتحقيق الصحة فيه و 
 المهنية.

 علم النفس الصحة/ المجال المهني. الكلمات المفتاحية:
Abstract : 

   This research paper aims to know the contributions of health psychology in the 

professional field. At the beginning of the research, we introduced the definition of this 

modern science and then went on to review the general objectives that occupational safety and 

health seeks to achieve, and then touched on its fields without losing sight of the causes 

affecting it and the factors that maintain occupational health and finally effective ways to deal 

with the disease and achieve occupational health. 

Keywords: Psychology Health / Occupational field. 

 
 مقدمة:

امتد علم النفس في الوقت الحاضر ليشمل كافة ميادين الحياة بحكم مجاالته المتعددة التي       
في البيت والمدرسة والشارع والمصنع والمتجر، واستناده الى القوانين والمبادئ  اإلنسانتدرس أنماط سلوك 

ي وأدوات القياس وتنظيمه واستعانته بالمنهج العلمي التجريب اإلنسانيالتي تحكم السلوك  األساسية
 المختلفة، كل ذلك في إطار فهم الظاهرة النفسية والتنبؤ بها والسيطرة عليها والتوجيه فيها.

تعددت وتشعبت فروع علم النفس فمنها الفروع النظرية التي تحدد األسس المفسرة للسلوك، والفروع 
النظريات والحقائق واألسس  إخضاعتحقيق أغراض عملية تطبيقية عن طريق  إلىالتطبيقية التي تهدف 

الفروع النظرية واستثمارها في حل مشكالت األفراد والمجتمع، وهنا يأتي علم النفس  إليهاالتي توصلت 
ة والنامية معا، فهو مالصحي المهني في مقدمة الفروع التطبيقية فقد زاد االهتمام به في البلدان المتقد

فرص التقدم والرقي والعمل بما يتفق مع قدرات العاملين  يساعد على تحديد الضمانات الوظيفية وزيادة
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الجسدية وحاجاتهم النفسية وأنماط السلوك غير السوي التي تصدر عنهم والعمل على تحقيق السلوك 
السوي، وذلك في إطار تيسير سبل إشباع تلك الدوافع والحاجات والتغلب على أنواع المشكالت التي 

 السالمة الجسدية والصحة النفسية .تواجههم،  وهذا كله لتوفير 
الوقائية الفنية والنفسية والطبية  واإلجراءاتفمفهوم السالمة والصحة المهنية يشمل جميع االحتياطات 

بيئة عمل آمنة خالية من جميع أنواع المخاطر واألمراض التي تهدد حياة وصحة  إيجاد إلىالتي تهدف 
 األفراد في العمل.

النفسية التي تهدد حياة  واألمراضوتجنيبه المخاطر  اإلنسانفالصحة والسالمة المهنية تسعى لحماية 
لعلم النفس الصحي المهني دور كبير في  أنالجسمية والنفسية في العمل. ومن هنا نجد  األفرادوصحة 

 تطوير اداء العاملين واالهتمام بهم واالرتقاء بسلوكاتهم نحو األفضل. 
 ل ما سبق نطر  السؤال اتآتي  ومن خال

 كيف يساهم علم النفس الصحي في المجال المهني ؟
 مفهوم علم النفس الصحي المهني: -2

قبل أن نتحدث عن علم النفس الصحي في المجال المهني يجب ان نتعرف عن مفهوم علم 
 النفس الصحي أوال 

 علم النفس الصحي: 2-2
مجال التربية الصحية، ترقية الصحة والحفاظ عليها هو خالصة اإلسهامات النوعية لعلم النفس في 

والوقاية من األمراض، وفي تطوير سياسة شاملة لالهتمام بالصحة العامة. فهو بذلك علم يهتم بدراسة 
 العوامل السيكولوجية التي تلعب دورا في ظهور األمراض وفي اإلسراع أو اإلبطاء في مسار تطورها.

لصحي على أنه  "ذلك الفرع من علم النفس الذي يدرس العوامل ويعرف "متارازو" علم النفس ا
النفسية والسلوكية التي لها صلة مباشرة بالصحة والمرض بما في ذلك دراسة اساليب تشخيص وعالج 

 (22، ص1122) الزروق،المشكالت الصحية وطرق الوقاية منه. 
باب الخاصة بالجوانب ومن خالل ما سبق نجد أن علم النفس الصحي يبحث في معرفة األس 

النفسية االنفعالية والسلوكية للمرض وعوامل الحفاظ على الصحة وهذا ما يعمل على ترقية الصحة الن 
الصحة النفسية "حالة عقلية انفعالية سلوكية ايجابية وليس مجرد الخلو من االضطراب النفسي وتكون 

النفسي واالجتماعي والبيولوجي حين يتفاعل  دائمة نسبيا، أينما يكون الفرد في أعلى مستوى من التكيف
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الفرد مع محيطه الداخلي )الذاتي( ومحيطه الخارجي )االجتماعي والطبيعي(، وحين تقوم وظائفه النفسية 
 (11، ص1112)عبد اهلل،بمهماتها بشكل متناسق ومتكامل ضمن وحدة شخصية". 

وهذا ما يرتقي علم النفس الصحي لتحقيقه أي الوصول بالفرد للصحة النفسية في أي مجال من  
 مجاالت الحياة سواء بيئته األسرية أو بيئة الدراسة أو العمل...

ويعتمد في ذلك على أربعة محّكات أساسية وأولها الخلو من االضطراب النفسي وثانيها التكيف 
الذاتي من حيث التوفيق بين الحاجات والدوافع والتحكم بها وحل صراعاتها، بنوعيه الذاتي واالجتماعي ف

 المدرسي المهني الزواجي. األسريأما التكيف االجتماعي يكون بأشكاله المختلفة 
وذلك باإلدراك لفرد مع محيطه الداخلي والخارجي أما المعيار الثالث هو تحقيق شرط تفاعل ا

افق معه ألبعاد الخطر عن الذات وتعديل السلوك ليحدث االنسجام الصحيح للواقع والعمل على التو 
المطلوب لتحقيق ذات الفرد. ثم يأتي بعد ذلك المعيار الرابع تكامل الشخصية ويقصد بها اتحاد وتناسق 

كبر وذلك بانتظام مقوماتها، وسماتها. فالشخصية المتكاملة هي أوتكامل الوحدات الصغيرة في وحدة 
 (12، 11، ص1112)عبد اهلل، ة. الشخصية السوي

هذه المحّكات األربعة لما توفر في الفرد حينها وفقط نستطيع الحكم على تحقق الصحة النفسية 
 ووجودها.  

 علم النفس الصحي المهني: 2-1
يتناول علم النفس الصحي المهني دراسة األفراد في مواقع العمل وذلك بتوفير الصحة النفسية 

مل، وهو يدرس كال من العامل والعمل باعتبارهما طرفي العالقة في العملية والسالمة الجسدية للعا
، فتحليل العوامل مهمة في زيادة اإلنتاج وتحقيق الموائمة المهنية إنسانياإلنتاجية وباعتبار العمل نشاط 

في العمل ومعالجة المشكالت التي تتخلله مثل التعب واإلهمال والملل وحوادث  اإلنسانيةوتنمية العالقات 
العمل. ويهدف علم النفس الصحي المهني إلى تحقيق تكامل شخصية العامل من الجانب النفسي 
والجسمي والعقلي واالجتماعي ومساعدته على أن يفهم نفسه ويحل مشاكله في محيط العمل وتحقيق 

 ين.التعاون مع اتآخر 
فنجد أن علم النفس المهني يعكس تطبيق نظريات علم النفس على واقع المهن واألعمال المختلفة 
ومشكالتها سواء في المصنع أو في المتجر أو في أية مهنة أخرى، كما أنه يدرس أنماط التفاعل بين من 

بين أدوارهم األخرى في يشغلون األدوار داخل نظام العمل والعالقات التي تربط بين أدوارهم في العمل و 
بهدف رفع  إنسانياالحياة، وذلك لفهم المشكالت التي تظهر في مجال المهن والسعي لحلها حال علميا 
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وتحقيق سعادة العامل وراحته ورضاه في عالقاته االجتماعية أثناء تأديته لواجبات عمله  اإلنتاجيةالكفاية 
 (21، ص1112)القاسم،  سواء كانت ذات طبيعة عملية أم إدارية أم فنية.

، يهتم بالدراسات للمشكالت المهنيةويعرف "أنجلش وأنجلش" علم النفس المهني في كونه "علم 
بواسطة مناهج بحث علم النفس ومفاهيمه ومبادئه واستخدام النتائج لزيادة الكفاية اإلنتاجية". وهذا طبعا 

 يحقق لما يشعر الفرد بالرضا والسعادة الداخلية لوظيفته.
فرع من علم النفس التطبيقي الذي يهتم بتطبيق مناهج  بأنهكما يعرف "دريفر" علم النفس المهني 

بحث علم النفس و نتائجه في المشكالت التي تنشأ في المجال الصناعي واالقتصادي بما فيه اختيار 
 (22، ص1122)الهذال، العمال وتدريبهم وظروف العمل. 

المهني هو العلم الذي يختص بدراسته العلمية دراسة صحة  ونحن نقول بأن علم النفس الصحي
 اإلنتاجالنفسية وسالمته الجسمية في مجال العمل لتحقيق الرضا الوظيفي وذلك لزيادة  اإلنسان

   .واإلنتاجية
 تحقيقها: إلىالعامة التي تسعى السالمة والصحة المهنية  األهداف -1

جراءاتومن الواضح جدا أن عدم كفاية احتياطات  السالمة يزيد من احتمال وقوع الحوادث  وا 
واإلصابات المهنية، باإلضافة إلى الخسائر المالية على اقتصاديات الوطن، وهذه الخسائر تشمل تكاليف 

طيلة مدة العالج، وتكاليف البحث عن مصدر وأسباب الحادث  اإلنتاجالعالج، والخسارة الناتجة عن عدم 
 الخسائر الناتجة عن إجراءات السالمة التي لم تكن كافية لمنع وقوع الحوادث.  والغرامات بسبب الحادث، و 

 ومنه يمكن إجمال أهداف الصحة المهنية كما يلي 
  ويتحقق ذلك من خالل توجيه العمال وتكوينهم تكوينا مهنيا سليما  اإلنتاجيةزيادة الكفاية

في ضوء استعداداتهم وقدراتهم وميولهم ومراعاة الفروق الفردية بينهم ومساعدتهم على حل 
 المشكالت التي تواجههم أثناء العمل.

 تهم زيادة توافق العامل في عمله من خالل انتقاء العاملين لألعمال التي تتناسب مع قدرا
 الشخصية والعمل على حسن تكييفهم مع محيط العمل. 

 .تحقيق االستقرار النفسي بين العمال واإلدارة 
 .معرفة متطلبات العمل 
 .فهم التعبير الثقافي لجماعة العمل واالتجاهات المقبولة وغير المقبولة في مجال العمل 
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 خبير فريق ج. التوعية والتوضيح العميق لطرق البحث في مجال الصناعة واإلنتا(
 (1122العمل،

  والطمأنينة في قلوب  األمانتوفير وتنفيذ كافة اشتراطات السالمة والصحة المهنية كتثبيت
العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم والحد من نوبات القلق والفزع الذي ينتابهم وهم يتعايشون بحكم 

لخطر الذي يهدد حياتهم وتحت ضروريات الحياة مع أدوات ومواد وآالت ال يكمن بين ثناياها ا
 ظروف غير مأمونة تعرض حياتهم بين وقت وآخر ألخطار فادحة.  

ومن هنا نجد أن األخصائي النفسي يستخدم عدد من المناهج والطرق لحل مشكالت كثيرة لدى 
 العمال ومنها 
  .الطريقة التجريبية 
 .الدراسات المسحية الكتشاف المشكالت واتآراء 
 يكي لدراسة المشكالت الفردية لدي العمال.المنهج اإلكلين 

وزيادة راحة العامل ورضاه عن  اإلنتاجإًذا فأهم أهداف علم النفس المهني هو تحقيق زيادة 
ذلك بطرق عدة في مقدمتها وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بما  إلىالعمل، ونصل 

يتناسب مع خصائصه وسيماته وطبيعة شخصيته هذا ما يضمن الرضا الوظيفي والصحة النفسية 
 للعامل. 

 ميادين علم النفس الصحي المهني:  -2
 الفرد نفسه )العامل(: 2-2

ل فروع علم النفس وتخصصاتها، وفي هذا حيث أن هذا الميدان هو ميدان أساسي وهام جدا لك
 :الميدان نهتم بموضوعات مختلفة منها

 ما الذي يدفع العامل نحو العمل هل هو الفقر أم زيادة الدخل دوافع العامل نحو العمل  
 أم الحصول علي مكانة أم اإلحساس بالفراغ.

 قدراته سواء    من حيث ما هي بنيته العقلية وما هي أفضلقدرات العامل واستعداداته
 العقلية أو الحسية، وما هي قدراته االجتماعية.

 من خالل ما يعانيه من امراض وأخذها بعين االستفسار عن الصحة العامة للعامل  
 االعتبار.
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 :العمل  2-1
  أي ما يقوم به العامل من حيث مواصفات العمل وخصائصه ومتطلباته من قدرات

 .وانفعاليةوخصائص جسمية وذهنية واجتماعية 
 االهتمام بدراسة اتآالت التي يجب أن تستخدم في هذا العمل وطرق التعامل معها 
 .االهتمام بجو العمل الفيزيقي كاإلضاءة و التهوية ودرجة الحرارة والتبريد 
 .االهتمام بدراسة عوامل التعب والملل ومتى يمكن أن يظهر في هذا العمل 

 :العالقات اإلنسانية 2-2
 ان الثالث الذي يهتم به األخصائي المهني من حيث وهذا الميد
  االهتمام بدراسة االتجاهات السائدة بين العمال نحو المنتج ونحو القادة أو المشرفين نحو
 النظام.
  االهتمام بدراسة الطرق التي يمكن بها تحسين وسائل االتصال وطرقه بين العمال أنفسهم

 وبينهم وبين القادة.
 لتفاعل والنواحي االجتماعية داخل العمل.االهتمام بدراسة ا 
  االهتمام بدراسة الصحة النفسية للعمال من حيث عالجهم، حيث يرتبط العمل المنتج

 ( 1122)خبير فريق العمل، بصحة نفسية جيدة. 
 سباب التي تؤثر في صحة العامل:األ  -2

 :األسرة 2-2
يقول علماء النفس أن الرجل هو امتداد لطفولته، فالطفولة السوية تؤدي إلى رجل سوي 
ذا  واألسرة هي التي تضع نواة وأسس شخصية الفرد في السنوات الخمس األولى من حياته، وا 

 كانت هذه األسس سليمة شب لنا العاملين أسوياء. 
نتيجة ما اكتسبوه من داخل أسرهم وقد يعاني العاملين من عدم القدرة على التوافق الحسن 

من صفات سلوكية شاذة كعدم تحمل المسؤولية، عدم احترام المواعيد، عدم المحافظة على 
النظام، األنانية المفرطة ومثل هذه الصفات كفيلة أن تحول بين العاملين وبين نجاحهم في عملهم 

أو ال يحافظ على نظام العمل  ، فالعامل الذي ال يتحمل المسؤولية أو ال يحترم مواعيد عمله
الذي يحدد سير العمل، ال يمكن أن يكون عامال ناجحا مما يترتب عليه سوء تكيفه مع عمله 

 وبالتالي يؤدي إلى سوء صحته النفسية وقد ينتهي به إلى الطرد من عمله.
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 المدرسة: 2-1
و من النظام نجد أن العامل الذي عاش في طفولته عددا من السنوات في مدرسة يسودها ج

واالنضباط والحرية والديمقراطية يقوده معلمون رأى فيهم نماذج لإلخالص والجدية وحب العمل 
بهذه الصفات الصالحة التي تجعل منه إنسانا ناجحا في عمله مما يدعم  سيكبر دون شك متحليا

الحترام صحته النفسية، أما الذي تربى في مدرسة يسودها الفوضى واالضطراب والتسيب وعدم ا
العمل فسيكون نصيبه الفشل في عمله وسوء التكيف معه لما اكتسبه في مدرسته من صفات 

 سيئة، وهذا ما سيؤثر على سوء صحته النفسية في عمله مستقبال. 
 طبيعة العمل: 2-2

لقد ثبت أن طبيعة العمل الذي يمارسه العامل من العوامل التي تؤثر أيضا على سلوكه 
عامل فيها إلى التعامل مع أشخاص سيء السلوك كمن يتعامل مع المجرمين فهناك من يضطر ال

والمنحرفين، وهناك مهن يتعامل فيها الفرد مع أشخاص من بيئات اجتماعية معينة كسائق الحافلة 
أو سيارة األجرة مثال، مثل هذه المهن تؤثر على سلوك العاملين فيها تأثيرا سيئا مما يجعل قدرا 

وكهم غير سوي وهذا بدوره يؤدي إلى سوء تكيفهم وبالتالي إلى سوء صحتهم غير قليل من سل
النفسية وهناك مهن أخرى تدرب العاملين فيها على الصبر والدقة والنظام وتعودهم على األحكام 
الموضوعية في حياتهم، مثل هذه الصفات الحميدة كفيلة بأن تجعل سلوكهم سلوكا حميدا 

 ( 221، ص 2992)المشعان،ويدعم سلوكهم إلى األحسن واألفضل.  يساعدهم على التكيف الحسن

 ظروف العمل:  2-2
لكل عمل ظروفه الخاصة به، فمن األعمال ما يؤدى في مكان نظيف مكيف الهواء، ومنها 
ما يؤدى في مكان شديد الحرارة ، ومنها ما يؤدى في مكان جوه مليء بالشوائب واألتربة. فإذا 
كانت ظروف العمل صعبة وغير المناسبة للفرد ولحالته الصحية ، فإن هذا سيؤدي إلى عدم 

بهذا العمل وعدم حبه له وكذا عدم الرغبة في بذل الجهد فيه مما يؤثر تأثيرا سيئا ارتباط الفرد 
  على سلوك العامل وعلى صحته النفسية والعكس صحيح. 

 القيم المرتبطة بالعمل: 2-2
إن اتجاهات أفراد المجتمع نحو عمل معين له تأثيره القوي على سلوك العاملين فيه وعلى 

أن العاملين في أعمال تقابل باالحترام وتقدير اتآخرين يسعدون بهذا  صحتهم النفسية، لذا نجد
العمل و يرضون عنه ويسلكون السلوك الذي يتناسب ومكانتهم االجتماعية كالمهندسين والقضاة 
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واألطباء ورجال األعمال وكبار الموظفين...  أما الذين يعملون أعمال ال تقابل بالتقدير واالحترام 
األعمال اليدوية وصغار الموظفين، فإن هذا ما يجعلهم غير سعداء بعملهم  كمن يعملون في 

 وغير راضين عنه مما يؤثر تأثيرا سيئا على تكيفهم وصحتهم النفسية.
 حاجات العاملين و مدى إشباعها: - 2-2

مما ال شك فيه أن السلوك األفراد وصحتهم النفسية يتأثران بمدى إشباع حاجاتهم، فالعامل 
 يستطيع إشباع حاجاته األساسية النخفاض أجره مثال تكون مشكالته السلوكية كثيرة منها الذي ال

عدم القدرة على التركيز في عمله وسخطه على هذا العمل وتصرفاته السلبية اتجاهه. حيث يكون 
كل اهتمامه منصبا على البحث عن وسيلة مشروعة لتحقيق هذه الحاجات التي يعجز عن 

جانب إحساسه باإلحباط والفشل مما يؤدي إلى العدوان أو االنطواء أو عدم إشباعها، هذا ب
المباالة في عمله. وهذه من سمات سوء الصحة النفسية، أما العمل الذي يمكن أن يحقق أفراده 
إشباع حاجاتهم البيولوجية والنفسية واالجتماعية. فإنه بالضرورة سيؤدي إلى رضاهم وسعادتهم 

سيكون له دور في تدعيم وتحقيق الصحة النفسية للعامل.  األخيرهذا بعملهم وبالتالي ف
 (222، ص2992)المشعان،

 العوامل التي تساهم في الحفاظ على الصحة المهنية: -2
لقد تباينت العوامل المؤثرة في تحقيق الرضا الوظيفي والصحة النفسية في العمل، وذلك بحسب 

 والدارسون عند تناولهم لهذا الموضوع، فمنها الزاوية التي نظر إليها الباحثون 

 العوامل المتعلقة بالفرد:  2-2
يختلف الرضا الوظيفي أو الصحة النفسية لدى العمال من فرد تآخر حسب طبيعته وخصائصه.  

اضطرابات عدة تنعكس علية سلبًا في رضاه عن العمل، ويمكن أن يرجع ذلك إلى فالعامل الذي يعانى من 
  تية  األسباب اتآ

  الحالة الصحية  يمكن أن يكون ذلك راجعًا إلى أسباب فسيولوجية، حيث أن أي خلل في
التكوينات الجسمية يؤدى إلى خلل في وظائفها، وكلما كبر ذلك الخلل كان عكسيًا على نفسية 

 العامل. 
  الحالة النفسية أو المزاجية  وهى اضطرابات انفعالية نفسية تؤثر في رضا الفرد حسب

الحالة النفسية للعامل، وال تدل االضطرابات االنفعالية والنفسية على شخصية تتمتع بالصحة 
 النفسية.
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  السمات الشخصية  هي عبارة عن الخصائص التي تؤثر في استعداد الموظف للعمل
 وميوله ورغباته وطموحة ودوافعه، مثل مستوى التعليم، الفئة العمرية، الجنس والخبرة.   

 باإلضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بمهارة العامل نفسه. 

 العوامل المتعلقة بالعالقات في العمل:   2-1
تلعب اإلدارة دورًا مهما في مساعدة العاملين في الشعور باالنتماء واالنتظام في وحدات أو  

مجموعات تتشكل بتوجيه منها ضمن نطاق العمل بحيث يتحقق الرضا عن العمل. وكلما كان هنالك 
على رضا أفضل واإلنسان بطبيعته يميل لإلنتماء إلى حصلنا تفاعل بين مجموعات العمل، كلما 

اعة يحقق من خاللها إشباع الكثير من حاجاته االجتماعية التي تنعكس في عدم مقدرته في جم
  االنعزال عن اتآخرين.

 العوامل المتعلقة بظروف العمل :  2-2
يتحقق الرضا الوظيفي والصحة النفسية للعمال في هذه الحالة إذا وفقنا بين االحتياجات الجسدية    

لعمل عوامل مثل  اإلضاءة والحرارة والضوضاء وساعات العمل وظروف العمل وتتضمن ظروف ا
 والتلوث والنظافة والرعاية الصحية التامة. 

 العوامل المتعلقة باإلدارة :   2-2
مع األفراد،  نجا  أي مؤسسة بالدرجة األساسية على اإلدارة، فكلما كانت اإلدارة واعية في التعامـل يعتمد   

كلما نجحت في تحقيق أهدافها. واإلدارة العصرية هي أسلوب تفكير متطور يسعى إلى تحقيق الكفاءة 
 والترشيد ويقاس نجاحها بقدر اهتمام العاملين بالعمل. 

 العوامل المتعلقة باإلشراف :  2-2
ل فعال، ينبغي أن تكون تشير األبحاث والدراسات إلى إنه إذا أرادت اإلدارة القيام بمهامها بشك  

العالقة بينهما وبين العاملين عالقة حسنة بشكل يحقق األهداف الكلية. وتفيد األبحاث التي أجريت من 
قبل باحثين ودارسين في جماعة "ميتشيغان األمريكية" إلى أن المشرف الذي يجعل من العاملين تحت 

ذا كان غير ذلك سوف ينعكس سلبًا على إدارته محورًا الهتمامه يكسب والءهم ويحقق الرضا المط لوب، وا 
 العاملين ومن ثم على إنتاجية العمل. 
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 العوامل المتعلقة بالحوافز والمكافئات:   2-2
تعد السياسة الواضحة والعادلة لنظام األجور والترقيات والعالوات دافعًا للعمال لبذل الجهود في     

ر أو عالوة، ألن األفراد الذين يدركون أن قرارات الحوافز العمل أمال في تحصيل ترقية أو زيادة اج
 والمكافآت تتم بطريقة عادلة يزداد شعورهم بالرضا عن عملهم. 

على أهمية الحوافز المادية من خالل وصف اإلنسان بالعقالنية والرشد  وأنه   taylorأكد العالم  
يتخذ القرار الذي من خالله يحقق أكبر منفعة مادية، الن الحوافز المادية تؤثر إيجابا في النواحي 

 (212-212، ص1122) الخزاعلة، السلوكية ومن ثم على رضا الفرد. 
المؤثرة على الرضا الوظيفي للوصول إلى الصحة النفسية ومن خالل ما سبق تم تقسيم العوامل  -

 المهنية  
لقد تباينت تقسيمات عوامل الرضا الوظيفي، وذلك حسب الغاية والهدف من التقسيم، فقد ذهبت 

 ( إلى تحديد ثالثة أنواع مختلفة للرضا عن العمل، وهي  3002ألفار)
 عة من انهماك الفرد في نشاط العمل، عوامل الرضا الداخلية وتأتي من خالل  المتعة الناب

 .ومن إحساسه بقدراته من خالل االنجاز
   عوامل الرضا المصاحبة التي تنتج عن الشروط النفسية والمؤسسية التي تصاحب عمل
 األفراد.
 .عوامل الرضا الخارجية و هي المكافئات واألجور و العالقات 

تقسم العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي إلى  ( Distafano, 2007ديستفانو )وبحسب التربوي 
 قسمين  

وتشمل   work environment variablesالبيئة الداخلية للعمل  العوامل القسم األول:
 ما يلي 

 .األجور و الرواتب و فرص التطور والترقية المتاحة للفرد و عدالة العائد 
 .محتوى العمل وتنوع المهام ونمط القيادة 
  ودرجة السيطرة على العمل .االستقاللية 
 .إمكانية الفرد وقدراته ومعرفته بالعمل وعالقة الفرد باألفراد اتآخرين 
 .ظروف العمل المادية 
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  العوامل الشخصية لألفراد   القسم الثاني:
 .الجنس 
 .العمر 
 .طول فترة الخدمة 
 .المستوى التعليمي 

 المهنية:الطرق الفعالة للتعامل مع المرض وتحقيق الصحة  -2
  والحرارة والمساحات  واإلضاءةتصميم المباني تصميما صحيحا من حيث التهوية

 والممرات وأماكن التخزين.
 .توفير كل وسائل الراحة وظروف العمل الصحية المالئمة للعاملين 
  تدريب وتثقيف العاملين وتعريفهم للمخاطر المحتملة بتوفير صحيفة خاصة بتوفير

 (291-292ص ،ص1119)بدران،السالمة لصحة العامل وأخذها بعين االعتبار. 
  مساعدة العامل على أن يرى المشكلة التي يعاني منها أو السلوك الغير سوي الذي

 يصدر عنه بصورته الصحيحة.
 تعبير عن المشكالت و نواحي الضيق التي يعاني منها.تمكين العامل من ال 
  يجادزيادة ثقة العامل بنفسه وبقدرته على مواجهة مشكالته وصعوباته الحلول المناسبة  وا 
 لها.

  تقديم كافة صور المساعدة المادية والمعنوية والدعم النفسي للعامل الذي يعاني من
 شكلة بأسلوب جيد وفعال.مشكلة نفسية أو سلوكية معينة لمواجهة هذه الم

  عادة ما تكون مقترحات عالج المشكلة النفسية او السلوكية التي يعاني منها العامل
تعامل جديد للعامل مع المواقف التي تسبب له هذه المشكالت  أسلوبتتعامل مع  ألنهامطولة 

 النفسية والسلوكية.
 ن هذا العالج للرؤساء مقترحات العالج ال توجه كلها للعامل بل قد يوجه جزء م أن

عليه وعدم  اإلثقالوالزمالء في العمل أو ألفراد أسرة العامل حتى يحسنوا التعامل معه وعدم 
 (222، ص2992)المشعان، جديد لما يعانيه من إحباطات. إحباط إضافة
  هناك فئات كثيرة يمكن أن تسهم بصورة أو بأخرى في عالج االضطرابات النفسية

سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ومن بين هذه الفئات نجد  رؤساء العمال او والسلوكية للعمال 
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مهندس اإلنتاج، األخصائي النفساني، المرشد النفسي، األخصائي االجتماعي وكلهم يصلون 
 بالعامل في النهاية إلى الصحة النفسية في بيئة عمله. 

 خاتمة:
سهاماته في     من خالل ما سبق توصلنا إلى أن علم النفس الصحي هو علم مهم جدا بأبحاثه وا 

المجال المهني لكونه يوفر الرعاية النفسية والجسمية للتخلص من الشعور بالتعب والملل للعامل داخل 
، هذا األخير بيئته المهنية، فهو يخدم العامل بحاجات كثيرة واهمها العمل على توفير عنصر التوافق

يجعل العامل قادر على التكيف السليم والتالؤم مع بيئته المهنية والمادية وعالقاته االجتماعية وهنا يصبح 
 الفرد متقبل ومتوافق مع نفسه ومع محيط عمله و سيحس بالرضا والسعادة والهناء اثناء العمل.

يعبر عنه العامل في انعكاس هذه هذا الرضا الذي يعد شعور باطني يكمن داخل الفرد، يمكن أن   
 المشاعر الباطنية على سلوكاته الظاهرة، فقد يكون تراكمها ذو أثر قوي على السلوك الخارجي للعمال.

ومن هنا جاء علم النفس الصحي في هذا المجال ليس لتخليص العمال من مشاكلهم برفع ثقة   
المناسبة لها فقط بل تعدى الى جعل هذا العامل العامل بنفسه وبقدرته لمواجهة مشكالته وايجاد الحلول 

يشعر بالصحة النفسية والجسمية التامة عن طريق تحقيق عامل الرضا الوظيفي وتهيئة بيئة العمل 
 لسالمته الكلية ، وهذا اكبر دليل إلسهامات علم النفس الصحي الفعالة في المجال المهني.
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 في استخدام األلعاب اإللكترونية وأثره على النمو اللغوي اإلفراط

 .عند أطفال المرحلة التحضيرية

 .مريم بن بوزيد /د

  21 جامعة الجزائر

 :الملخص

استخدام االلعاب اإللكترونية على النمو اللغوي عند تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة أثر االفراط في 
 أطفال المرحلة التحضيرية.

طفال، قسمت إلى مجموعتين: ضابطة تستعمل األلعاب  03وقد تم اجراء الدراسة على عينة تتكون من 
 15اإللكترونية استعماال عقالنيا وتجريبية تفرط في استعمال األجهزة اإللكترونية. تحوي كل منهما على 

 طفال.

وقامت الباحثة بتطبيق استبيان من أجل تحديد ومعرفة زمن وكيفية استعمال هؤالء األطفال لأللعاب 
 Chevrieاإللكترونية وهذا من أجل تحديد عينة البحث وضبط المتغيرات. كما طبقنا رائز اللغة الشفهية 

Muller استعمالها، كما يكشف  الذي يهدف إلى الكشف عن قدرات الطفل اللغوية ومدى كفاءته في
 خصوصا عن الجوانب السلبية في لغة الطفل.

وبينت نتائج الدراسة وجود فروق دالة احصائيا بين المجموعتين التجريبية والضابطة. وتوصلنا إلى أن 
 اإلفراط في استخدام األلعاب اإللكترونية يؤثر سلبا على النمو اللغوي لدى أطفال المرحلة التحضيرية.

 أطفال المرحلة التحضيرية –النمو اللغوي  –األلعاب اإللكترونية المفتاحية: الكلمات 

 

Abstract: 

       The present study aims to understand the effect of excessive useof electronic games on 

the linguistic growth of children in the preparatory stage. 

The study was conducted on a sample of 30 children, divided into two groups: an officer who 

uses electronic games in a rational and experiential mannerthat is excessive in the use of 

electronic devices. Each has 15 children. 
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The researcher applied a questionnaire to determine the time and how to use these children for 

electronic games and this in order to determine the sample of the search and control variables. 

We also applied the oral language of Chevrie Muller, which aims to reveal the child's 

linguistic abilities and efficiency in their use, and also reveals especially the negative aspects 

of the child's language. 

The results of the study showed statistically significant differences between the experimental 

and control groups. We found that excessive use of electronic games negatively affects the 

linguistic development of children in the preparatory stage. 

Keywords: electronic games - language development - preparatory stage children. 

 

:مقدمة  

خالل الوسط الذي يعيش فيه نوعية المنبهات اللغوية التي يتلقاها شيئا فشيئا مع قواعد  منيكتشف الطفل 
تنظيم اللغة فيستنبط القواعد الخاصة بها، حيث تزداد في السنة الخامسة مفردات الطفل اللغوية بشكل 

يجة الخبرات سريع، ويبحث عن المعرفة من الوالدين والمحيطين به وتبدأ شخصيته تأخذ منحنى مختلفا نت
والتجارب التي اكتسبها من أسرته والمحيطين به، ومن خالل عمليات التفاعل االجتماعي مع أقرانه من 
خالل اللعب إذ تبدأ أفكاره و مشاعره واتجاهاته نحو ذاته بالتوضيح شيئا فشيئا فنجده يكثر من األسئلة، 

ب قوانين العالقات مع اآلخرين والمحيطين كما أنه ينمو سريعا من الجانب االجتماعي و يبدأ في استيعا
به وأقرانه. ويتم ذلك من خالل اللعب الهادف فيميل للعب الخيالي واالبداعي واللعب ضمن مجموعات 

 ليؤكد ذاته ويثبت وجوده.

ومع ظهور التكنولوجيا الحديثة تغير اللعب وغزت البيوت األلعاب اإللكترونية ولم يعد من المستغرب أن 
فال في سن الخامسة يستخدمون هذه األلعاب بكل ثقة حيث ال يجدون صعوبة في استخدام نجد األط

 شاشات اللمس أو الضغط على األزرار التي تحويها تلك األجهزة التكنولوجيا الحديثة.

لقد انتشرت هذه األلعاب بسرعة هائلة في المجتمعات العربية بوجه عام والجزائرية بوجه خاص، فال يكاد 
يت منها حتى أصبحت جزءا من غرفة الطفل، بل أصبح األولياء يصحبونها معهم أينما ذهبوا يخلو ب

والتشويق فهي  اإلبهارعلى ممارستها. خاصة وأنها تحمل في طياتها عناصر  إدماناليزيدوا األطفال 
تستهدف هويتهم حتى تشعرهم بدخول عالم الكبار واألبطال. وبالتالي تجعلهم يميلون إلى العزلة وبالتالي 

فيها وهذا في غياب المراقبة الوالدية خاصة في أهم مرحلة من حياتهم  اإلفراطتطغى على حياتهم لحد 
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جدا يكتسب من خاللها الطفل كل ما  األولى وهي مرحلة اكتساب اللغة، والتي تعتبر مرحلة حساسة
 يحتاجه لتكوين لغة سليمة تمكنه من التواصل.

الطفل في سنواته األولى عالقات ثابتة بينه وبين محيطه، وهذا  إقامةومن أبسط الشروط الكتساب اللغة 
 ما يفتقده الطفل المفرط في استخدام األلعاب اإللكترونية.

في استخدام األجهزة االلكترونية وأثرها في النمو اللغوي  اإلفراطع لذلك ارتأينا تسليط الضوء عل موضو 
 لدى الطفل في المرحلة التحضيرية.

 : اإلشكالية

لى عهد قريب هي العنصر المهم في تحويل الطفل من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي  ظلت األسرة وا 
ما ساد نمط األسرة الممتدة كانت كل ول منطلقة مما زود به من استعداد بيولوجي وانتاج وتعلم اللغة.

م يتحمالن دور المربي العائلة الكبيرة تساهم في تنشئة الطفل، ثم ساد نمط األسرة النووية فكان األب واأل
أكملت هذا الدور رياض األطفال ومن ثم جاء دور المدرسة لتكمل ما بدأت به األسرة من والمعلم، و 

ادثة واستماع وقراءة وكتابة. وحسب بياجيه يتأثر االنتقال من اكساب الطفل المهارات اللغوية من مح
الكالم المتمركز حول الذات إلى الكالم الجماعي بعاملين هما: إلغاء المركزية والتفاعل مع األقران 

 (Korch, 1994)والتفاعل مع البيئة الطبيعية واالجتماعية هام جدا لكل من التنمية العقلية واللغوية.

استحواذ التكنولوجيا على كم كبير من وقت األسرة ووقت الطفل تناقص بشكل ملموس دور األسرة وبعد 
التربوي وبشكل خاص تقلصت المواقف التفاعلية بين الطفل وأسرته، وقلت الخبرات الواقعية التي كان 

 الطفل ضمن تجارب يومه المشغول كامال باألنشطة األسرية أو الخارجية.

مية سلوكية لدى الطفل تكمن أهميته في تكوين شخصيته وتنشئته االجتماعية، ففي ان للعب قيمة عل
يقوم بأدوار التسلط والخضوع،  اإليهاميسياق اللعب يكون لدى الطفل الفرصة للعب األدوار، وفي اللعب 

ون أنواع وتتشكل في المرحلة التحضيرية أبعاد نمو الطفل الجسمية والحركية واللغوية. وهم بذلك كله يتعلم
السلوك االجتماعي وتنمية الرصيد اللغوي عن طريق االتصال اللفظي. ولذلك نجد أن علماء اللغة 

اللغة من حيث القدرة على تحرير األصوات وقابلية اللغة من  إنتاجيركزون على جانبين من اللغة وهما 
 (4332حيث القدرة على نطق األصوات وفق قواعد محددة )العتوم، 
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بة للنظرية االجتماعية المعرفية بقيادة فيجوتسكي اللغة تتحدد من خالل البيئة االجتماعية أما بالنس
 (Reutzel ,1992)واللغوية التي ولد فيها الطفل والنماذج اللغوية المتاحة له 

إلى أن ظهرت األلعاب اإللكترونية باعتبارها نمط جديد من األلعاب حيث تمارس هذه األخيرة بأجهزة 
ومنه شهد مفهوم اللعب عند األطفال تغيرا ملحوظا نتيجة للتغيرات السريعة التي شهدها العالم، معقدة. 

جاءت والدة  ففي حين ارتبط لعب األطفال بتعالي صيحاتهم و ضحكاتهم الجماعية في الشوارع والحدائق
ت حياتنا وبات مألوفا جيل جديد يستخدم األلعاب اإللكترونية كنتيجة حتمية للثورة المعلوماتية التي احتل

مشهد الطفل الذي يجلس يلعب بجهازه وحيدا و بمالبس النوم التي لم يضطر الستبدالها ليبدأ بذلك بناء 
عملية تفاعل مع ألعابه المفضلة التي تصنف كوسائل حديثة المتصاص الغضب وترميز أوقات ممتعة 

والعاب  نلعاب اإللكترونية كالباليستايشتتالءم مع متطلبات العصر، حيث انتقل اهتمام الصغار إلى األ
ناثا منذ سن الثالثة )مها حسني الشحروري،   (32 :4332الفيديو التي بدأت تجذبهم ذكورا وا 

وتعرف األلعاب اإللكترونية بأنها نشاط ينخرط فيه الالعبون في نزاع مفتعل، محكوم بقواعد معينة، بشكل 
ق على لعبة بأنها إلكترونية في حالة توفرها على هيئة رقمية يؤدي إلى نتائج قابلة للقياس الكمي ويطل
Digital(Selen & Zimmerman ,2004)  ويتم تشغيلها عادة على منصة الحاسوب واالنترنيت والتلفاز
 والفيديو والباليستايشن والهواتف النقالة.

 ومن األسباب التي تدعو األطفال لممارسة هذه األلعاب

 جودة رسوم اللعبة -

 األسلوب القصصي الممتع -

 سلسلة )مواصلة( للعبة المفضلة تمت ممارستها من قبل -

 (4332طريقة التلفظ بالكلمات )هند الخليفة،  -

ان هذا االنتشار الواسع لأللعاب اإللكترونية وزيادة الساعات المصروفة من قبل األطفال في اللعب بدأ 
يثير القلق من طرف المربين وعلماء النفس واالجتماع حول آثارها سواء نفسية أو اجتماعية أو لغوية. 

ذه األخيرة تمتاز بنواح ايجابية وأصبح هذا الموضوع مثار جدل العلماء فيما يخص سلبياتها وايجابياتها، فه
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منها تنمية الذاكرة وسرعة التفكير كما تطور حسن المبادرة والتخطيط والمنطق وتنشيط الذكاء 
 ( 4311)الجارودي،

غير أننا الحظنا نتيجة لتعدد هذه األلعاب وتنوعها ظهرت آثار مختلفة على سلوك األطفال الممارسين 
أسهمت في الدعوة إلى القيام بدراسات لهذه الظاهرة للتعرف على بشكل مفرط لها من نواحي متعددة 

 اآلثار السلوكية واالجتماعية والصحية واللغوية المختلفة.

سلبيات األلعاب االلكترونية أكثر من إيجابياتها ألن معظم األلعاب المستخدمة من  (Mai,2010)في نظر 
 طرف األطفال ذات مضامين سلبية تؤثر في مراحل النمو لديهم خاصة النمو اللغوي.

حيث يتمكن الطفل من التأثر و التأثير في وسطه االجتماعي ومن التواصل مع اآلخرين عن طريق 
لة أساسية من وسائل االتصال االجتماعي وخاصة في التعبير عن الذات وفهم اللعب، فاللغة هي وسي

اآلخرين ووسيلة مهمة من وسائل النمو العقلي والمعرفي واالنفعالي وكما سبق الذكر كل هذا يتم عن 
طريق اللعب. وهذا ما ال يوفره اللعب باأللعاب اإللكترونية حيث تجعل الطفل ينعزل عن العالم الخارجي، 

 نطويا على ذاته، ليس له اتصال لفظي مع اآلخرين.م

ومن بين الدراسات التي استطعنا االطالع عليها دراسة دانمركية أظهرت أن األلعاب اإللكترونية قد 
تعرض الطفل إلى خلل في العالقات االجتماعية إن هو أدمن على ممارستها، وسبب ذلك هو أن الطفل 

عاب اإللكترونية قد يواجه صعوبة كبيرة في االعتياد على الحياة اليومية الذي يعتاد النمط السريع في األل
الطبيعية التي تكون فيها درجة السرعة أقل بكثير مما يعرض الطفل إلى نمط الوحدة والفراغ النفسي سواء 

 (4313في المدرسة أو المنزل )قبائل تهامة عسير، 

ن وهناك دراسة أخرى أشارت إلى خطورة استخدام شخصيا ت إلكترونية بعيدة عن الواقع، فهذه األخيرة وا 
كانت تنمي خيال الطفل فإنها في الوقت ذاته تنمي مساحة االنفصال عن الواقع، وحتى عندما يلتحم بهذا 
الواقع فإنه يتعامل بمنطق هذه الشخصيات الخيالية، وهو ما يفجر طاقات التوتر والعنف والتحدي 

 ه( 1245المحيط )أبو جراح، والخصومة الدائمة مع المجتمع 

تناول نفس الباحث دراسة حول اآلثار االجتماعية السلبية لأللعاب اإللكترونية على األطفال تؤكد على 
أنها تصنع طفال غير اجتماعي، فالطفل الذي يقضي ساعات طوال في ممارسة األلعاب اإللكترونية بدون 

طويا على ذاته عكس األلعاب الشعبي التي تتميز تواصل مع اآلخرين يجعل منه طفال غير اجتماعي من
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بالتواصل. كما أن إسراف الطفل في التعامل مع عوالم الرمز يمكن أن يعزله عن التعامل مع عالم الواقع 
فيفتقد المهارة االجتماعية في إقامة الصداقات والتعامل مع اآلخرين ويصبح الطفل خجوال ال يجيد الكالم 

 س المرجع السابق(والتعبير عن نفسه )نف

كما قد تؤدي هذه األلعاب بما تحمله من أخالقيات وأفكار سلبية إلى المزيد من االنفصال األسري والترابط 
اإلنساني مع اآلخرين وارتباط الطفل بالقيم واألخالقيات الغربية التي تفصله عن مجتمعه، وتصنع منه 

 طفال أنانيا ال يفكر في شيء سوى إشباع حاجته.

سبق ذكره ارتأينا أن نوجه اهتمامنا في هذه الدراسة بتسليط الضوء على اإلفراط في استخدام األلعاب مما 
 اإللكترونية وأثره على النمو اللغوي عند أطفال المرحلة التحضيرية.

 ومنه تم صياغة إشكالية البحث في السؤال التالي:

 لنمو اللغوي لدى أطفال المرحلة التحضيرية؟هل اإلفراط في استخدام األلعاب اإللكترونية يؤثر على ا-

 الفرضية

 يؤثر اإلفراط في استخدام األلعاب اإللكترونية على النمو اللغوي لدى أطفال المرحلة التحضيرية -

 أهداف الدراسة

 التعرف على تأثير اإلفراط في استخدام األلعاب اإللكترونية على النمو اللغوي للطفل -

 لعاب اإللكترونية بين أوساط األطفالاالطالع على واقع األ -

 لعاب اإللكترونيةتوعية المجتمع بآثار هذه األ -

 أهمية الدراسة

موضوع هذه الدراسة موضوعا متعدد الجوانب واألبعاد، ألنه يمس عددا من التخصصات المختلفة،  يعتبر
جهة أخرى هو ذو بعد اجتماعي فهو ذو بعد معرفي كونه يتناول متغيرات معرفية والمتمثلة في اللغة ومن 

 كونه يهتم بفئة مهمة وحساسة وهي فئة األطفال.



 21: العدد                                                                  .االجتماعية و اإلنسانية للبحوث" تنوير" مجلة

 

 
233 

ونظرا ألهمية اللعب في اكتساب اللغة عند الطفل ارتأينا أن تكون دراستنا هذه خطوة لفتح دراسات أخرى 
 حول الموضوع.

 الجانب الميداني

 :منهج الدراسة

عني بالمقارنة تلك العملية التي من خاللها ابراز أو المقارن، ونالوصفي اتبعنا في هذه الدراسة المنهج 
 تحديد أوجه االختالف واالئتالف بين شيئين.

ن نعرف المنهج المقارن في الدراسات االجتماعية على أنه ذلك النوع من البحوث الذي يطبق أويمكننا 
ذلك السلوك أو  لتحديد األسباب المحتملة التي لها تأثير على السلوك المدروس من خالل من يسلك

 (4313يتصف بمن ال يسلكه أو يتصف به ولهذا سمي بالمقارن )العساف صالح، 

 :عينة الدراسة

بما أن دراستنا هذه تهتم بتأثير اإلفراط في استخدام األلعاب اإللكترونية على النمو اللغوي عند أطفال 
سنوات )المرحلة التحضيرية(  35ر المرحلة التحضيرية فإن عينة بحثنا تتمثل في أطفال يبلغون من العم

طفال تم تقسيمهم إلى مجموعتين، مجموعة ضابطة ممن تستعمل األلعاب اإللكترونية  03وبلغ عددهم 
استعماال عقالنيا ومجموعة تجريبية ممن تستعمل األلعاب اإللكترونية استعماال مفرطا، تحوي كل منها 

 طفال 15على 

ستبيان الذي طبق في بداية البحث حيث تم اختيار المجموعة التجريبية تم انتقاء العينة استنادا إلى اال
والتي يستعمل فيها األطفال األلعاب اإللكترونية ألكثر من أربع ساعات في اليوم وظهور سلوكات لديها 

 خاصة عندما يقوم األولياء بمنع الطفل من اللعب بها. ةغير اجتماعي

  :أدوات الدراسة

 المقابلة:

لفظي منظم بين شخصين، هما القائم بالمقابلة والمبحوث حيث يالحظ فيها الباحث ما يطرأ هي تبادل 
 (55 :1295على المبحوث من تغيرات وانفعاالت )عمار بوحوش، 
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وهي محادثة يقوم بها فرد مع فرد آخر أو مع آخرين، يهدف للحصول على مجموعة من المعلومات 
ة بها في عمليات التوجيه والتشخيص والعالج. لقد قمنا بالمقابلة الستخدامها في البحث العلمي واالستعان

 مع األولياء والمعلمين من أجل جمع معلومات عن األطفال.

 :االستبيان

هو وسيلة من وسائل البحث العلمي وهو مجموعة من األسئلة التي تطرح قصد الحصول على معلومات 
ة، وهي أداة لجمع البيانات المتعلقة بالقسم إعداد الباحثبتطبيق استبيان من حول ظاهرة معينة. ولقد قمنا 

طفال الذين يستعملون األلعاب موجه لألولياء وهذا بغرض انتقاء أفراد العينة ومعرفة األ الميداني للبحث،
سؤاال بعد كتابة المعلومات  42، حيث تم طرح طفال الذين يفرطون في استعمالهااإللكترونية بعقالنية واأل

 ة لكل طفل.اإلداري
بعد صياغة استمارة االستبيان قمنا بتوزيعها على أكثر من عشرة مختصين من األساتذة والدكاترة 
واألخصائيين في الميدان ذوي الخبرة في ميدان علم النفس واألرطوفونيا وعلوم التربية، وعليه قدموا لنا 

 اسة ومجتمع البحث.بعض المالحظات حول مطابقة أسئلة استمارة االستبيان ألهداف الدر 
عادة صياغتها بشكل نهائي، ثم  وبناءا على تلك المالحظات واالقتراحات والتوجيهات تم تعديل االستمارة وا 

 وزعت على أمهات األطفال المعنيين وذلك لضبط عينة الدراسة.
 :اختبار اللغة الشفوية

Nouvellesépreuves  par « Chevrie Muller » Examen du langage, Protocol 4- 5 – 6 ans, 

Forme P. 

. يتكون 1225، وضع هذا االختبار سنة  Chevrie Mullerاعتمدنا في دراستنا هذه على اختبار اللغة 
من مجموعة من اختبارات الفحص الشفوي، يحتوي على أربعة اختبارات الثالث األولى خاصة 

 بالمستويات الوظيفية للغة وهي:

 المستوى النطقي -                              

 المستوى الفونولوجي -                              

 المستوى اللساني -                              
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أما المستوى الرابع خاص باالحتفاظ والتذكر، هذا المستوى ال يهمنا في دراستنا هذه نعتمد على المستوى 
 اللغوي فقط. 

 يتم التطبيق بشكل فردي ريقة تطبيق االختبار:ط

تم تطبيق أربعة بنود من االختبار وهي: التسمية، إعادة الكلمات السهلة، إعادة الكلمات الصعبة، سرد 
 قصة )تعبير(.

 نعطي المفحوص نقطتين إذا كانت االجابة صحيحةالتنقيط: 

 نعطي المفحوص نقطة إذا كانت اإلجابة قريبة من الصحيح

 نعطي المفحوص صفر إذا كانت اإلجابة خاطئة

 بعد االنتهاء من تطبيق االختبار نقوم بحساب النسب المئوية عن طريق القانون التالي:

 133× النقاط المتحصل عليها                        
  النسبة المئوية = 

 النقطة اإلجمالية                              
 

  وتحليلهاعرض النتائج: 

 في اختبار اللغة الشفهية ( يبين النسب المئوية لدرجات العينتين التجريبية والضابطة2جدول )

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة البنود
نسبة االجابات  

 الصحيحة
نسبة االجابات 

 الخاطئة
نسبة االجابات 
 الصحيحة

نسبة االجابات 
 الخاطئة

 %22 %55 %35 %25 التسمية
 %02 %50 %13 %23 إعادة الكلمات السهلة
 %23 %03 %43 %93 إعادة الكلمات الصعبة

 %59 %04 %42 %21 سرد قصة
 



 21: العدد                                                                  .االجتماعية و اإلنسانية للبحوث" تنوير" مجلة

 

 
236 

من خالل الجدول السابق نالحظ تباين في النتائج بين المجموعة الضابطة )التي تستعمل األلعاب 
اإللكترونية بإفراط( حيث الحظنا ان اإللكترونية بعقالنية( والمجموعة التجريبية )التي تستعمل األلعاب 

عادة الكلمات السهلة والصعبة وبند سرد القصة نتائج جد  المجموعة الضابطة تحصلت في بند التسمية وا 
عادة الكلمات السهلة  مرضية، بينما المجموعة الضابطة تحصلت على نتائج متوسطة في بند التسمية وا 

 القصة فقد سجلنا نتائج ضعيفة. أما في بند إعادة الكلمات الصعبة وبند سرد

 في اختبار اللغة الشفهية وداللتها لدرجات العينتين التجريبية والضابطة t( قيمة1جدول )

 العينة 
 ن

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  درجة الحرية قيمة ت
 الداللة

العينة 
 التجريبية

15 22,53 5,51 4,52 - 12 3,35 

العينة 
 الضابطة

15 12,50 2,90 44,23 12 3,35 

 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة احصائيا بين المجموعتين التجريبية والضابطة في تطبيق 
اختبار اللغة الشفهية وكانت الفروق لصالح المجموعة الضابطة الذين كانت نتائجهم جيدة مقارنة 

 الختبار.بالمجموعة التجريبية الذين وجدوا صعوبة في إعادة بنود ا

 االستنتاج العام

تعتبر اللغة ميزة يختص بها االنسان، وان العمل على تعزيزها و تطويرها بما لديه من خصائص وقدرة 
تبدأ منذ والدته، لذا اهتم علماء النفس واالجتماع بدراستها لدى الطفل ألن اكتساب اللغة والقدرة على 

مرحلة الطفولة المبكرة خاصة في المرحلة التحضيرية،  االتصال والتخاطب من أهم المهارات األساسية في
حيث يستطيع الطفل مع مرور الوقت أن يتعلم اللغة اللفظية و هي وسيلة للتفاهم وتداول المعلومات 

 والتعبير عن األفكار وترسيخ المشاعر واألحاسيس من خالل عمليات التحدث والمناقشة.

ة والضابطة والمكونة لعينة الدراسة ألطفال المرحلة ومن خالل عرض نتائج المجموعتين التجريبي
طفال، واعتمدنا في دراستنا على  15طفال، كل مجموعة تتكون من  03التحضيرية والتي بلغ عددها 
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تطبيق استبيان من أجل ضبط المتغيرات. وتطبيق بنود اختبار اللغة الشفهية النسخة المعدلة والمكيفة 
Chevrie Muller  ،الذي يهدف أساسا إلى الكشف عن قدرات الطفل اللغوية ومدى كفاءته في استعمالها

كما يكشف خصوصا الجوانب السلبية في لغة الطفل. والمتمثلة في بنود االختبار وهي: بند التسمية، بند 
 إعادة الكلمات السهلة، بند إعادة الكلمات الصعبة، بند سرد القصة.

جموعة الضابطة من إعطاء نتائج جيدة في بنود االختبار، ولم تؤثر األلعاب حيث تمكن معظم أطفال الم
اإللكترونية على نموهم اللغوي باعتبارهم يمارسون هذه األلعاب بعقالنية ،أما أطفال المجموعة التجريبية 
فقد وجدوا صعوبات في إعادة الكلمات الصعبة وبند سرد القصة بينما أظهروا نتائج متوسطة في بند 
عادة الكلمات السهلة، حيث لم يتمكن معظم األطفال من إعادة الكلمات الصعبة حيث ظهرت  التسمية وا 

كما أنهم لم يتمكنوا من سرد القصة وتم الخلط  تشوهات في نطق الحروف التي تتكون منها هذه الكلمات.
 في ذكر األحداث وتسلسلها وكأننا نالحظ أن نموهم اللغوي توقف. 

مع العلم أن طفل المرحلة التحضيرية يستطيع أن ينطق جمال كاملة مكونة من عدة كلمات، يستخدم 
أسئلة مثل: كيف، أين... وربط األحداث المتسلسلة بصورة صحيحة، ويستخدم اللغة التخيلية في اللعب. 

ألون ويجيبون عن فعندما يندمج األطفال في اللعب يستعملون اللغة لتوضيح األشياء التي يعملونها ويس
األسئلة وهم يوظفون اللغة لكي تتالءم مع الدور الذي يختارونه وبالتالي تزداد حصيلتهم اللغوية. وهذا ما 
الحظناه عند المجموعة التجريبية ولم نالحظه عند المجموعة الضابطة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل 

 ه الفئة من األطفال. على اثر االستعمال المفرط لأللعاب اإللكترونية لهذ

فمن خالل االستبيان الذي طبقناه في بداية البحث أدركنا أن أطفال المجموعة التجريبية يستعملون 
األلعاب اإللكترونية ألكثر من أربع ساعات في اليوم اي هناك إفراط في استعمالها. وحسب األولياء فإن 

.( عندما يقومون بسحب هذه األلعاب من أطفالهم صاروا يبدون سلوكات عنيفة)صراخ، بكاء، ضرب..
 عندهم.

مما سبق عرضه يمكن أن نستنتج أن األلعاب اإللكترونية يمكن أن تكون وسيلة جيدة للتعلم إذا ساعدنا 
الطفل على استعمالها بطريقة مناسبة، ألنها تنمي ذكاءه وقدراته العقلية لكن اإلفراط في استعمالها من 

نبية. فإن كان الطفل يكتسب مهارة التركيز مثال فإنه سيفقد مهارة الكالم المؤكد أنه يسبب مشاكل جا
والنطق أو التواصل مع اآلخرين ألنه يكون دائما متمركزا حول ذاته وال يستمع لما حوله ويفقد فرصة زيادة 

ابل يفقد وتنمية مفرداته اللغوية. فقد يمارس أو يتعلم تركيب المكعبات على الجهاز اإللكتروني لكن بالمق
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القدرة على التواصل مع اآلخرين تدريجيا، وقد يهمل طريقة التعبير عن نفسه وعن ما يريد أي من الممكن 
 أن تقوي االدراك لديه على حساب نمو لغته أو على حساب ميله للعزلة والوحدة لالستمتاع بلعبته وحيدا.

على اتساع الفجوة بين  اطفالنا فهي تعمل اننا ندرك فعال خطورة األلعاب اإللكترونية على حياة ومستقبل
اآلباء وتقضي على كل أشكال االتصال األسري بما في ذلك االتصال اللفظي الذي يعتبر أهم األبناء و 

 وسيلة للتواصل.

هذا ما توصلنا إليه في دراستنا بعد مقارنة مجموعتين من األطفال مجموعة ضابطة تستعمل األلعاب و 
عقالنيا ومجموعة تجريبية تفرط في استعمال األلعاب اإللكترونية والتي أثبتنا فيها اإللكترونية استعماال 

 التأثير السلبي لالستخدام المفرط لهذه األلعاب خاصة على الجانب اللغوي لديهم.

لكن بالرغم من ذلك فالحل ليس بإبقاء أطفالنا بعيدين عن إحدى مميزات العصر الحديث ولكن باالستخدام 
لها ونشر ثقافة الحوار لدى األولياء وضرورة مراقبة أبنائهم خاصة في أهم من مرحلة من حياتهم العقالني 

 أال وهي مرحلة اكتساب اللغة.

 :خاتمة

نختم بحثنا هذا بالتركيز على أهمية اللعب في سن الطفولة فهو مرحلة مهمة يمر بها الطفل ولها مساهمة 
لتالي ضرورة استغالل هذه الفترة وذلك بتوعية األولياء بضرورة كبيرة في اثراء الرصيد اللغوي للطفل وبا

مراقبة أطفالهم والحد من استعمال األلعاب اإللكترونية واستغاللها في تنمية القدرات اللغوية بصفة خاصة 
 والقدرات األخرى بصفة عامة.

 : الدراسة اقتراحات

اإللكترونية وكيفية استخدامها بشكل صحيح لتعظيم توعية األولياء واألطفال حول مظاهر األلعاب  -
 فوائدها والتقليل من أضرارها.

 .، عن طريق اللعب الهادف وممارسة الرياضةعن استعمال األلعاب اإللكترونية ايجاد البدائل -

 .تسعى لتطوير مفهوم القدرات اللغوية إرشاديةاستثمار نتائج البحث في بناء برامج  -
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لدين مشاركة أبنائهم في ممارسة األلعاب اإللكترونية ألنها تعد فرصة لزيادة أواصر ينبغي على الوا -
العالقات االجتماعية بين أفراد العائلة وبالتالي تنمية رصيدهم اللغوي من خالل التواصل اللغوي كما يعد 

 .فرصة لمراقبة محتوى هذه األلعاب

 .على مزاولة أنشطة ترفيهية فرض حدود زمنية لممارسة هذه األلعاب وحث األطفال -

 : المراجعقائمة 

 ـــ المراجع باللغة العربية:

 .40، المتميزة، العدد " -مزايا واخطار –"طفلك و اللعاب اإللكترونية ه(  1245أبو جراح ) -1
 .،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر"دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية" ( 1295بوحوش عمار ) -4
 ، جريدة الرياض" الحياة االفتراضية تساعد على عمليات التعليم والتدريب والتواصل مع الغير" ( 4332الخليفة هند ) -0

 .12212العدد ، 

أثر األلعاب اإللكترونية على العمليات المعرفية والذكاء االنفعالي لدى أطفال ( "4332الشحروري مها حسين ) - 2
أطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، كلية الدراسات التربوية العليا، ردن" مرحلة الطفولة المتوسطة في األ 
 قسم علم النفس التربوي، عمان.

 ، دار الزهراء، الرياض."المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية" ( 4313العساف صالح ) – 5

 المسيرة للنشر والتوزيع، عمان. ، دار" علم النفس المعرفي" ( 4332العتوم عدنان يوسف ) – 5

 ـــ المراجع باللغة األجنبية :

7 – KorchLawell (1994) « Education young children », Macmillan Publishing company, 

New york. 

8- Retzel.D, Robert.B (1992) « Teaching children to read from basils to books » 

,Macmillan Publishing company, New york. 
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 أضرار ألعاب الكمبيوتر على األطفال" ( "4311الجارودي حسين ) -2

http://waelarabic.in-goo.com 

 أضرار البالي ستيشن على األطفال"( "4313منتديات قبائل تهامة عسير ) – 13
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 الجامعة والشباب الجامعي في الجزائر: دراسة تحليلية في المفاهيم والمرتكزات.

 .د/ بن عمار نوال                                                                 
 الجزائر. -2-جامعة باتنة                                                                                  

 

 ملخص:
يشكل الشباب فئة متميزة في أي مجتمع بل هم أكثر فئات المجتمع حركة ونشاطا، ومصدرا من 

واإلبداع في كافة المجاالت، فهم مصادر التغيير االجتماعي كما تتصف هذه الفئة باإلنتاج والعطاء 
 المؤهلون للنهوض بمسؤوليات بناء المجتمع خاصة الشباب الجامعي منهم.

ويشهد العصر الحالي اهتماما متزايدا بقضايا التعليم الجامعي، نظرا ألهميته في بناء المجتمعات 
ؤسسة التعليمية وتطويرها، وتعتبر الجامعة في أي مجتمع مؤسسة محورية ال غنى عنها، فهي الم

والتكوينية العليا التي تتولى تخريج األجيال المتتابعة من اإلطارات المعنية بتولي الوظائف المختلفة التي 
تسير بها شؤون المجتمع وتوفر حاجاته وتحقق مصالحه، وبها ُيضمن استمراره وُيحفظ وجوده، فال 

قامها بل إن المؤسسات األخرى كلها تحتاج ُيتصور أن تكون هناك مؤسسة أخرى تغني الجامعة أو تقوم م
إلى الخدمات التي توفرها الجامعة وتضمنها لها، وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية الجامعة ودورها في 

 حل مشكالت الطالب الجامعي وتوفير احتياجاته ومتطلباته األساسية.
 معي.الجامعة، الجامعة الجزائرية، الطالب الجاالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract: 

 Young people constitute a distinct category in any society, but they are the most active 

and active groups in society, and a source of social change. This category is characterized by 

production, giving and creativity in all fields. They are qualified to assume the responsibilities 

of building society, especially university youth. 

The current era is witnessing a growing interest in the issues of university education, given its 

importance in building and developing societies. It is inconceivable that there is no other 

institution that enriches or acts as a university, but that all other institutions need the services 

provided by the university and ensure it. This study aims to highlight the importance of the 

university and its role in solving the student's problems and providing his basic needs and 

requirements. 

Keywords: University, Algerian University, University student. 
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I. :مقدمة 
إن سعي المجتمعات لالهتمام بجامعاتها واستحداث المزيد منها ومدها بأسباب القوة والتطور، يعد 

قى لمفهوم تحقيق األمن الوطني، كما وتسعى الجامعات في خيارا يتصدر األولويات ويتخذ أسبقية تر 
الوقت نفسه لتبرير دواعي وجودها من خالل تحقيق االتساق والموائمة بين رسالتها ورؤيتها وأهدافها مع 

 ثوابت وأهداف مجتمعاتها بالضرورة.
طاف التعليمي إذ يمثل التعليم العالي قمة المنظومة التعليمية وتاج المسار الدراسي ونهاية الم

النظامي بالنسبة للطالب والدارسين، كما يشكل حجر الزاوية للعملية التنموية للمجتمع والمؤشر الرئيسي 
لتقدم الشعوب وازدهارها، وما فتئت أهميته تزداد وبخاصة في العقود األخيرة، وفي المجتمعات المتقدمة 

خصصة ومعاهد البحث العلمي، مركز حيث أصبحت مؤسسات التعليم العالي ومراكز الدراسات المت
صناعة القرار الثقافي وموطن رسم التوجهات اإلستراتيجية، وأصبحت النخب الجامعية كذلك تعتبر من 
القيادات الفاعلة والمؤثرة في المجتمع، فضال عن مساهمة الجامعة في التنمية االجتماعية واالقتصادية 

ك من القيام بمسؤولياتها في قيادة المجتمع والتصدي للمشكالت والثقافية والسياسية كي تتمكن الجامعة بذل
التي تواجه المجتمع ووضع الحلول المناسبة لها، وال سيما أن العولمة ستفضي إلى نتائج متالحقة والتي 
من بينها تهميش الثقافة القومية واللغة القومية بغرض ثقافة القطب االقتصادي الذي ينتج وحده ويفرض 

 قته عبر وسائل االتصال والتواصل وحده.لغته وطري
وتعتبر الجامعة كمؤسسة تعليمية وظيفتها تكوين وتعليم الطالب، وتأهيله ألداء دوره الكامل داخل 
المجتمع، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تسخر الجامعة كل فاعليها من إدارة وهيئة تدريس من أجل تحقيق 

الل على رفع مستوى التعليم العالي، بحيث عملت على تشييد هذا الهدف، وقد عملت الجزائر منذ االستق
الجامعات على مستوى كل الوطن، وقدمت التسهيالت المادية مما يتيح للجميع فرصة التعلم، ولكل 
 المستويات االجتماعية دون تمييز إيمانا منها بأهمية تكوين وتعليم الشباب ودوره في معادلة بناء المجتمع.

مختلف الدول في العالم ببناء الجامعات وتقريبها من أبنائها وتيسير أسباب التحاقهم ولذلك تعتني 
بها وتوفير الخدمات الضرورية التي ال غنى لهم عنها، للتمكن من االنتظام في الدراسة والتفرغ للتكوين 

 والبحث العلمي.
ينة لها أهميتها والطالب الجامعي كعضو من أعضاء المجتمع، ينتمي إلى شريحة اجتماعية مع

وخصوصيتها عي الشباب، وينتمي إلى أسرة تلقى فيها تنشئته االجتماعية األولى، بمعايير وقيم معينة 
وينتسب إلى الجامعة كمؤسسة تعليمية، ووصوله إلى الجامعة تتويج لمسار تربوي شاركت فيه مؤسسات 
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ي يختلف عن خطاب غيره من الشباب تربوية مختلفة، فدون شك أن خطاب الحياة اليومية للطالب الجامع
وبقية أعضاء المجتمع، وأن خطاب حياته اليومية تتنوع موضوعاته تبعا ألهمية الموضوعات في حياته 

 اليومية.
باإلضافة إلى أن الطالب الجامعي كشاب يحمل من المؤهالت ما يجعله مبدعا، فهو يميل إلى 

لسلطة يجدها مقيدة لحركته وُيقبل على ما فيه إشباع  المغامرة وحب اإلطالع، والشباب بطبعه ال يرتاح
دون أن يأبه لنتائج تصرفاته، وهو متسع األفق ال حدود ألحالمه وطموحه، كما تتميز عالقاته االجتماعية 
بنوع من الهامشية، بحيث تجاوز مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب المبكر وال يزال لم يأخذ بعد العضوية 

، وهو يختلف عن باقي أفراد المجتمع من حيث المظهر، ونمط لباسه، وهو كثير التامة في المجتمع
االهتمام بالموضة وكثير االهتمام بوسائل االتصال الحديثة، ويختلف الطالب كشاب كذلك حتى في 
استعماله للغة، فتجد لغة الشاب مختلفة من حيث استعمال ألفاظ وعبارات معينة ال يفهمها إال هو وجماعة 

 قه.رفا
وقد اهتمت الدولة الجزائرية منذ االستقالل بتوفير التكوين الجامعي ألبناء الوطن، من خالل بناء 
جامعات في مختلف المدن الكبرى، وتوفير األساتذة ذوي الراتب والدرجات العلمية لضمان تكوين جيد 

بناء الجزائر خالل خمسين سنة للطلبة والباحثين، ولم يتوقف مسار اهتمام الدولة بتوفير التعليم الجامعي أل
من االستقالل، بل ازداد وتكرس وتصاعد منحناه وتجلى ذلك من خالل ازدياد عدد الجامعات، حتى 

من جامعة أو أكثر، بل لقد تم فتح مراكز  84أصبحت ال تخلو عاصمة من عواصم الواليات الجزائرية 
البعيدة نوعا ما عن مراكز واليتها، هذا أإضافة جامعية في بعض الدوائر ذات الكثافة السكانية الكبيرة و 

إلى صرف منح دراسية للطلبة، وتوفير مرافق اإلقامة والعيش الكريم ممثلة في األحياء والمطاعم الجامعية 
وآالف الحافالت للنقل الجامعي، حيث تخصص كل سنة ميزانية ضخمة لهذه الخدمات الجامعية، قد تبلغ 

 لبعض الدول الصغيرة.مستوى الميزانيات العامة 
كل ذلك انطالقا من إدراك الدولة أن اإلنفاق على الجامعات ُيعتبر استثمارا حقيقيا في مجال تكوين 

 الموارد البشرية وُبعدًا أساسيا لضمان سياسة التنمية الشاملة.
II.  :مشكلة الدراسة 

ومدى تقدمه، والدليل يعتبر الشباب في أي مجتمع المرآة الصادقة التي تعكس واقع هذا المجتمع 
يتوفر للشباب التوجيه التربوي القائم على دعائم  يعتمد عليه التنبؤ بمستقبله شريطة أنن الذي يمكن أ

 الفضيلة والذي يربى في الشباب الوالء واالنتماء لوطنه.
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ذا كان للشباب أهميته البالغة في جميع األمم والبالد، فإن أهميته تزداد في األمم والبلدان النامية  وا 
على وجه الخصوص، وأهمية الشباب ال تقتصر على المجتمع وحده، بل تتعداه إلى الفرد نفسه الذي بمر 
بهذه المرحلة حيث تعتبر أهم مراحل نموه وأخطرها، ألنها هي التي تتصل اتصاال مباشرا بمرحلة الرشد 

ويكون معظم ميوله واتجاهاته وقيمه وألن مرحلة الشباب هي المرحلة التي يحقق فيها الفرد النمو الكامل 
 في الحياة.

وتأسيسا على ذلك اتفقت االتجاهات المعاصرة في العلوم االجتماعية واإلنسانية على أهمية دراسة 
أوضاع الشباب وقضاياه واحتياجاته ومشكالته حتى يمكن حصرها ورصدها وذلك في حالة الرغبة في 

   1ساليب المناسبة.ساعدتهم على إشباعها بالقدر الكافي واأل
كذلك العمل على تدعيم األنشطة التي يمكن أن تساعد الشباب في تحقيق هويتهم وتأكيدها من 
خالل المشاركة بكل أشكالها ومستوياتها داخل مجتمعاتهم المحلية أو في أوطانهم القومية أو حتى خارج 

ا على كل ما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم األوطان، وذلك بهدف تحقيق التفاهم والتعايش مع اآلخرين وتأكيد
 ومسؤولياتهم اتجاه أنفسهم واتجاه أوطانهم ووصوال إلى تحقيق المواطنة الكاملة والمطلوبة.

وتكمن أهمية الشباب بالنسبة للمجتمع فيما يمثله من مصدر للتجديد والتغيير من خالل مشاركته 
م المجتمعات برعاية الشباب وتقديم الخدمات في مسؤولية تحقيق أهداف المجتمع ومن هنا كان اهتما

المتكاملة لهم ويزداد االهتمام بشباب الجامعات إلعدادهم وتهيئتهم لقيادة المجتمع في المستقبل في كافة 
مجاالت الحياة، بإتاحة الفرص أمامهم ليشاركوا بأنفسهم في صنع القرارات التي تتصل بحياتهم سواء 

  2تصل بحياتهم خارج الجامعة بعد تخرجهم.داخل الجامعة أو تلك التي ت
إن إدراك احتياجات الشباب الجامعي وتفعيل دورهم والتأكيد على كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات 
سواء ما يتعلق بمفاهيمها أو أهدافها أو حتى التحديات التي قد تواجهها ركن محوري في عملية التنمية 

 واطنة.ومعنى أصيل من عملية بناء آليات الم
واعتبارا للدور الريادي الذي تقوم به الجامعات، وما تشهده من تغيرات جذرية في أهدافها ونظمها 
وأشكالها، وما تواجهه من تحديات تحكم حجم الطلب عليها وللوسائل المتاحة لها ومستوى المنافسة بينها، 

غليه من طموحات وآفاق ترقى ونظرا إلى واقع التعليم العالي في الجزائر وما شهده من تحوالت وما يتطلع 

                                                           
 .7، ص5002، ورقة مقدمة إلى ورشة العمل اإلقليمية الثانية باليمن، الجيد والحريات الشباب والحكمعلي الصاوي، 1
، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية تنمية اتجاهات الشباب الجامعي نحو العمل في المشروعات اإلنتاجية الصغيرة،أحالم محمد الدمرداش، 2

 .512، ص5000والعلوم اإلنسانية، العدد التاسع، القاهرة، أكتوبر، 
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به إلى المستوى المطلوب، يأتي دور الجامعة في تنمية المجتمع بمجاالتها التربوية والمعرفية والسياسية 
 واالجتماعية والثقافية.

ذلك ألن تطور أداء الجامعات يتم من خالل التقويم المستمر ألدائها وهذا يتطلب استخدام طرائق 
لتقويمية بحيث تعطي األولوية القصوى للتحسين والتطوير النوعي للجامعة، من جديدة لتفعيل العملية ا

خالل استغالل أمثل وأكثر كفاءة لمواردها المادية والبشرية المتاحة، وال شك في أن ضمان دقة التقويم 
يعتمد على المعايير التي يجري اعتمادها وهي، عبارات أو إقرارات لما يقوم به المرء في ضوء قيم 

 1محددة.
ما هي الوظائف التي تقوم بها ومن هذا المنطلق يمكن طرح السؤال الرئيسي بالشكل التالي: 

الجامعة حتى تستحق كل هذا االهتمام وهذه العناية؟ وما الذي تحققه المرحلة الجامعية في حياة 
فسه وينتفع الطالب؟ وما هي الواجبات المنوط بالطالب النهوض بها والحرص عليها حتى ينتفع في ن

 به المجتمع بعد ذلك؟
III. :أهمية الدراسة 

 والشباب الجامعي.التعرف على مفهوم الجامعة  .1 
أن الشباب الجامعي شريحة اجتماعية تمثل وضعا متميزا في المجتمع وال بد وأن تتوجه لهم  .5 

 بالمزيد من الرعاية والتوجيه وتقديم كافة الواجبات والحقوق.
 مع المفاهيم الجديدة.إعداد الشباب الجامعي للتكيف  .5 

 أوال: الجامعة
 مفهوم الجامعة:  2.2

يرى علماء التنظيم التربوي أنه ال يوجد تعريف قائم بذاته أو تحديد شخصي وعالمي لمفهوم 
ميالدي، وهي تشير إلى تكتل من  12، وهناك من يرى أن أصل كلمة )جامعة( ترجع إلى القرن 2الجامعة

، وهناك بعض التعريفات يمكن عرضها بالشكل 3ضمنها النقابات الكيانات المندمجة أو المتحدة ومن
 4التالي:

                                                           
، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، العدد السادس، إطار تصوري مقترح لتطوير رعاية الشباب الجامعيماهر أبو المعاطي، 1

 .55، ص1111القاهرة، أفريل 

جامعة منتوري، مخبر التطبيقات النفسية والتربوية، ، مخبر علم االجتماع واالتصال المشاركة الديمقراطية ي تسيير الجامعةفضيل دليو وآخرون، 2
 .74، ص5002، 5ط
 .55، ص5004، ترجمة فهد بن سلطان السلطان، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، السعودية، الجامعة في عصر العولمةروجر كنج، 3
 .40-74فضيل دليو وآخرون، مرجع سابق، ص4
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النشاط الثقافي في اآلداب  هناك من يعتبرها المصدر األساسي للخبرة، والمحور الذي يدور حوله
والعلوم والفنون، فمهما كانت أساليب التكوين وأدواته فإن المهمة األولى للجامعة ينبغي أن تكون دائما هي 
التوصيل الخالق للمعرفة اإلنسانية في مجاالتها النظرية والتطبيقية، وتهيئة الظروف الموضوعية لتنمية 

 أن يحقق المجتمع أية تنمية حقيقية في الميادين األخرى. الخبرة الوطنية التي ال يمكن بدونها
والحقيقة أن الجامعة ال تعيش في فراغ وال يمكن أن تنتعش إال إذا كيفت نشاطاتها التعليمية 
وبحوثها مع متطلبات المجتمع، وقد تهمش ويستغنى عنها إذا ما عجزت عن تحقيق هذا التكيف، فهي 

تكون مركزا نشطا لإلبداع العلمي والثقافي والذي يدخل في إطار تقدم تزدهر وتتطور كلما نجحت في أن 
 المجتمع ورقيه.

وهناك من يعتبرها مؤسسة إنتاجية تعمل على إثراء المعارف وتطور التقنيات وتهيئة 
 الكفاءات...مستفيدة من التراكم العلمي اإلنساني في مختلف المجاالت العلمية، اإلدارية والتقنية.

" فإنه يعرف الجامعة على أنها مؤسسة أو Ramon Macia Manso رامون ماسيا مانسوأما "
مجموعة أشخاص يجمعهم نظام ونسق خاصين تستعمل وسائل وتنسق بين مهام مختلفة للوصول بطريقة 

 ما إلى معرفة عليا.
لمعارف والمشرع الجزائري اعتبر الجامعة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تساهم في تعميم نشر ا

عدادها وتطويرها، وتكوين اإلطارات الالزمة لتنمية البالد )المرسوم رقم  المؤرخ في  288-45وا 
58/01/1145.) 

"تختص بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي الذي تقوم به  وتعرف الجامعة على أنها:
خدمة المجتمع واالرتقاء به في سبيل كلياتها ومعاهدها من خالل هيئة التدريس والطلبة الباحثين في سبيل 

الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم اإلنسانية، وتزويد البالد بالمختصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالت 
عداد اإلنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة، ويضيف أننا ال نستطيع فهم الجامعة  وا 

المعرفة الثالثة ألن ثالثة جوانب تنعكس في ثالث وظائف التي تؤديها  الحديثة ما لم نستطع فهم جوانب
الجامعة، فاكتساب المعرفة هو وظيفة البحث ونقل المعرفة هو وظيفة التدريس، وتطبيق المعرفة هو 

 1الخدمة العامة.

                                                           
، مخبر إدارة وتنمية الموارد في التعليم العالي، إشكالية التكوين والتعليم في إفريقيا والعالم العربي بعض مشكالت المكونينمصمودي زيد الدين، 1

  .522، ص5008البشرية، جامعة فرحات عباس، العدد األول، 
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 كما يقصد بالجامعة كل أشكال التعليم التي تمارسها المؤسسات، التي قد تكون جامعات أو كليات
أو معاهد أو مدارس عليا أو أكاديميات أو غير ذلك في مستويات تعليمية تعقب المدرسة الثانوية، 

 والحصول في أغلب األحوال على شهادة عامة.
 ويالحظ أن التعليم العالي في البالد العربية له ثالثة أنماط أو مستويات أساسية هي:

المجاالت والتي تنتهي بحصول الطالب على ويشمل المعاهد المتخصصة في كافة  المستوى األول:
 شهادة تؤهله للعمل في المجتمع في تخصصات فنية، صناعية، تجارية، إدارية وصحية ومعلمين.

سنوات حسب  2إلى  8هو التعليم في الجامعات والكليات، وتستمر الدراسة بها من  المستوى الثاني:
 البكالوريوس أو الليسانس في مختلف التخصصات.طبيعة الدراسة ويحصل الطالب على شهادة 

وهو الحصول على شهادة عليا تعقب التعليم الجامعي ويحصل الطالب في الدراسات  المستوى الثالث:
 1أنواع من الشهادات هي الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه. 5العليا على 

 أهمية ووظائف الجامعة: 1.2
لملحة لوجود الجامعة في المجتمع وحاجته إليها فالحياة العصرية أهمية الجامعة تمليها الضرورة ا

 تستحيل دون وجود جامعة.
ذا كانت موضوعات  الجامعة هي األساس األول لتطوير أي مجتمع في جميع مظاهره وقطاعاته، وا 

امعي التعليم ذات قيمة عظمى في حياة األمم ألنها تتصل بتكوين النفوس وبناء العقول، فإن التعليم الج
يتميز بأهمية خاصة، إذ أن الجامعة هي الدعامة الثابتة التي تقوم عليها نهضة األمم ويمكن أن يؤكد 
ذلك الدور البارز الذي قامت به الجامعات في تحقيق قدر كبير من التنمية والتقدم على الصعيد العربي 

تقدم نسبي في العصر بصفة عامة فلم يكن باستطاعة هذه األمة أن تصل إلى ما وصلت إليه من 
الحديث إال بفضل الرسالة التي أدتها الجامعات، ونتيجة للجهود التي قامت بها الكفاءات الفنية التي تم 

 إعدادها وتأهيلها في هذه الجامعات.
ومع تضاعف حجم المعرفة، وازدياد معدل نموها تصبح الجامعة أكثر أهمية، فعليها أن توجه 

في شتى فروع ومجاالت العلم، وعليها أن تولي مزيدا من العناية إلعداد عناية أكبر للبحث العلمي 
الكفاءات البشرية المتخصصة على مستوى العصر، وعليها أن تقوم بنشر العلم وحفظ التراث الثقافي ونقله 
نما من خالل تعليم وتدريب أبناء المجتمع...ولكي تحقق  عبر األجيال، ليس من خالل الكتب فحسب وا 

                                                           
، اإلسكندرية، مصر، د 1لنشر، ط، دار الوفاء لدينا الطباعة واالتعليم العالي والتنمية وجهة نظر نقدية مع دراسات مقارنةرمزي أحمد عبد الحي، 1

 .11ت، ص
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ة هذه األهمية وتنهض بهذه الرسالة فهي في حاجة إلى بناء عالقات طيبة وسليمة بمواقع العمل الجامع
واإلنتاج في المجتمع، من خالل قنوات اتصال فعالة تسمح بمرور تيارات متدفقة من التعاون بينهما في 

   1االتجاهين لحل مشاكل المجتمع وتحقيق أهداف التقدم التنمية.
 2ئف معينة في المجتمع منها:والجامعة تؤدي وظا

توفير البيئة التي تمكن الطالب من تنمية معلوماتهم التخصصية والثقافية العامة والكشف عن  .أ
 ميولهم وقدراتهم العقلية واتجاهاتهم الروحية واالجتماعية؛

اإلسهام مع بقية مؤسسات المجتمع في بناء مجتمع يقدر العلم ويطبقه في مختلف مجاالته  .ب
 ويحكمه فيما يتخذه من قرارات تمس حاضره وتتصل بمستقبله؛ الحياتية

إعداد الكوادر العلمية الالزمة لمسيرة المجتمع التنموية والتي يمكن أن يجابه بها التحديات  .ت
واألخطار التي تهدده، واإلسهام في ابتكار النموذج الثقافي االجتماعي الذي يميز المجتمع عن 

 وظروفه وخصوصيته؛غيره، وبما يتفق مع قيمه 
ثرائها وتنشيطها وتطويرها؛ .ث  اإلسهام في إثراء الثقافة المحلية وا 
وظيفة تحقيق التعاون العالمي وذلك من خالل ما تقوم به من تعليم وتدريس وتدريب وما تقدمه  .ج

 من معارف ودراسات لطالبها عن مختلف األمم؛
الطموحات التنموية في المجتمع، وزيادة المساهمة في تعديل نظام القيم واالتجاهات بما يتناسب و  .ح

قدرة التعليم على تغيير القيم والعادات الغير مرغوب فيها لخدمة كافة قطاعات اإلنتاج والخدمات 
 اإلدارية والقضاء على البطالة؛

إرساء الديمقراطية الصحيحة فهناك مثل يقول كلما تعلم اإلنسان زادت حريته وهذا يعني ارتباط  .خ
ليم، فالتعليم يحرر اإلنسان من قيود العبودية والجهل، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص الحرية بالتع

 التعليمية الذي يعد أول خطوات العدالة االجتماعية.
 أهداف الجامعة: 1.2

، كما تشكل نقطة البداية للعمل المتقن البعيد تسهم األهداف في تحديد الوسائل والطرائق التعليمية
عن العشوائية واالرتجالية، فعلى مستوى السياسة التعليمية تسهم األهداف في تحديد بنية النظام التعليمي 
ومراحله وأنواعه، كما تحدد وسائل وأساليب برامج التعليم وترسم صورة لإلنسان المراد إعداده وتطويره أما 

                                                           
 .101-104رمزي أحمد عبد الحي، مرجع سابق، ص1
 .25-25، ص5002، القاهرة، 1، الدار العالمية للنشر والتوزيع، طالجامعة والسلطةعبد العزيز الغريب صقر، 2
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اذ فتساعد األهداف على تنظيم الموقف التعليمي  وترشد إلى خير األساليب المساهمة على مستوى األست
في تطوير معرفة الطالب كما تساعد في اختيار الوسائل واتخاذ الخطوات الموصلة للنتائج المتوقعة، 

في  وتسهم األهداف كذلك في تحديد اتجاهات الطالب ونشاطاته وجهوده، والتقليل من الصراع واالختالف
وجهات النظر بين الطالب واألستاذ، باإلضافة إلى توجيه عملية إعداد رأس المال البشري وفق حاجات 

  1المجتمع وفلسفته.
والجامعة مكان لمجتمع بشري ال يعد للحياة بل هو الحياة نفسها، فالجامعة ليست موضوعية 

جتمع البشري ودينامياته، وهي األهداف، قاصرة المقصد بل هي مجتمع تربوي متكامل يعكس صفات الم
المكان الذي تتابع فيه الخطوات التدريجية التربوية والتعليمية وتعاون لتكون حياة البشر وهي ليست عددا 
من الطالب واألساتذة والعاملين يجمع بينهم المكان فقط، بل هي تفاعل الحركات بين هؤالء للتعليم 

 اء.الجامعي، النشاط، الحركة، االندماج والعط
لذا فاألسس التربوية التي تستند إليها في بناء أهدافها التربوية تستمد من العوامل الثقافية التي تشكل 
المجتمع فالدين، المناخ، الموقع الجغرافي، الخلفية السياسية، الحالة االقتصادية، النسيج االجتماعي، 

األهداف فإذا تأثرت تلك القوى بضغوط داخلية النسق القيمي والعادات والتقاليد واألعراف تمثل معيارا لتلك 
وخارجية كالغزو الثقافي والصراع الحضاري وغلبة المادية واالقتصادية على المعايير األخالقية، ومعاناة 
الدين والعقيدة من حروب أصولية وعرقية، ونمت االستعمارية بصورتها المباشرة وغير المباشرة على الدول 

ضغوط وتحديات داخلية تتمثل في البطالة، وقصور في الخدمات التربوية وأمية  النامية وتزامن ذلك مع
وفقر ومتخبطات تنظيمية داخل المؤسسات وشيوع الفساد على كافة المستويات في المجتمع، انعكس ذلك 
 سلبا على األسس التربوية التي تستند إليها الجامعة في بناء أهدافها، باتت متخبطة تأخذ بصيغة الحلول
العاجلة والمؤقتة، وتأتي األهداف مبتورة تنساق وراء كل تغير أو تغيير بحثا عن الضبط  وااللتزام في 
العملية التربوية التي تتم خاللها، دون وجود تعبير خارجي لها في المجتمع يضبط األداء ويرسخ 

  2التصويت.
 وهناك أسس عدة تحكم أهداف التعليم العالي من أهمها:

 نى إحاطة األهداف بكل المجاالت التي يسعى التعليم العالي إلى تحقيقها.الشمول: بمع 
 .التكامل: بمعنى ترابط األهداف ببعضها، بحيث ال تكون متعارضة أو متناقضة 

                                                           
 .52، ص5004، عمان، األردن، 1الراية للنشر والتوزيع، ط، دار قضايا معاصرة في التعليم العاليهشام يعقوب مريزق، فاطمة حسين الفقيه، 1
 .150-111، ص5001، 1، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، طالشباب بين التهميش والتشخيص )رؤية إنسانية(أحمد محمد موسى، 2
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 .الواقعية: وتعني ضرورة اقتراب األهداف من الواقع 
 .المستقبلية: أي أن تكون األهداف مرنة تتوقع المستقبل وتتنبأ بما هو آت 
 بمعنى أن تكون األهداف عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع ال شعارات  لقابلية والتطبيق:ا

 نظرية مثالية.
 1وتتركز أهداف التعليم على مستوى الجامعة في إعداد الطالب ليكون:

تقان وقادرا على خدمة   مؤهال ومدربا في مجال تخصصه وقادرا على العمل البناء بكفاية وتقوى وا 
 بوعي وخلق ومسؤولية.مجتمعه 

قادرا على التكيف مع نفسخه ومع اآلخرين في جميع مواقف حياته االجتماعية ويتمتع بدرجة  
 مناسبة من االتزان االنفعالي واالستقرار النفسي.

 قادرا على اإلبداع والتجديد والتوافق مع التغير الحضاري السريع ومتطلباته. 
 روح االحترام والمحبة والتعاون.قادرا على بناء أسرة متماسكة يسودها  
 قادرا على مواجهة مواقف الحياة المختلفة بحكمة وعقالنية وجرأة. 
إعداد كفاءات متخصصة في مجاالت المعرفة والمهن المختلفة في مختلف مجاالت الخبرة  

 اإلنسانية العلمية واألدبية والفنية والمهنية.
العلمي في الحصول على المعرفة واكتشاف الحقائق  تطوير االلتزام بتحكيم العقل واألخذ بالمنهج 

 ومعالجة القضايا والمشاكل والمواقف التي يواجهونها.
تطوير االتجاهات والمعارف والمهارات من أجل استمرار التعلم حيث لم يعد الهدف األساسي من  

نما أصبح الهدف أن يتعلم الطالب كيف يتابع ت عليمه طوال التعليم في الجامعة نقل المعرفة وا 
 حياته.

التدريب والتعليم المستمر حيث يشكل التدريب والتعليم المستمر استثمارا ناجحا يؤدي إلى زيادة  
اإلنتاجية وخلق فرص عمل جديدة فالشهادة الجامعية لم تعد تكفي وحدها لتأهيل الخريج لمسرح 

بل قد يزيد ألنه هو الذي الحياة المعاصرة، لذلك أصبح التدريب اآلن ال يقل أهمية عن التعليم 
   2ينقل المتدرب إلى الواقع، ويزوده الكفاءات الالزمة المطلوبة لعصر مختلف ومتغير باستمرار.

                                                           
 .152، ص1117، عمان، األردن، 1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طقواعد الدراسة في الجامعةسعيد التل، 1
 .54سعد بن حمد الربيعي، مرجع سابق، ص2
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تطوير االنفتاح الواعي والمسئول على الخبرة اإلنسانية بجميع أبعادها فالخبرة اإلنسانية هي  
كتشافات في مجاالت العلوم محصلة تجمع وتراكم منجزات اإلنسان من اختراعات وتجديدات وا

 والفنون واآلداب والمهن.
 ثانيا: لمحة عن الجامعة الجزائرية

 نشأة ومراحل تطور الجامعة الجزائرية 2.1
 نشأة الجامعة الجزائرية:  .أ

قد يكون من الصعب العمل على تحديد اإلطار الزمني والمكاني لظهور الجامعة الجزائرية عبر 
الموضوع، فإن االعتماد على بعض المعطيات لتاريخ الجزائر في القرون التاريخ وذلك لقلة البحوث في 

ميالدي( مكنتنا من التوصل إلى أن بجاية الناصرية عاصمة الدولة الحمادية آنذاك  11الوسطى )القرن 
كانت منارة إشعاع وعلم بفضل جامعة سيدي تواتي التي كانت ذات سمعة في كل البحر األبيض 

ة التدريس فيها وخاصة علم الرياضيات رغم هذا فإن الفكرة الشائعة أن فرنسا المتوسط نظرا لنوعي
 1الكولونيالية كانت وراء ظهور النواة األولى للجامعة في الجزائر في العصر الحديث.

وتعتبر الجامعة الجزائرية مفهومها "الغربي" من أقدم الجامعات في الوطن العربي حيث تأسست عام 
، وكانت تحتوي على أربع كليات )كلية اآلداب والعلوم 1125حتى االستقالل عام وبقيت وحيدة  1477

اإلنسانية، كلية العلوم والحقوق اإلدارية، كلية العلوم الفيزيائية، كلية الطب والصيدلة.( وقد تخرج منها أول 
نشئت من كلية الحقوق كمحام، وفي حقيقة األم أن هذه الجامعة أ 1150طالب جامعي جزائري عام 

   2كجامعة فرنسية من أجل خدمة أبناء المستوطنين.
 مراحل تطور الجامعة الجزائرية 1.1

 3المرحلة األولى:
، تاريخ إنشاء أول وزارة متخصصة في التعليم 1170إلى سنة  1125وتمتد من االستقالل سنة 

فبعد أن كانت بالجزائر  العالي والبحث العلمي، تتميز هذه المرحلة بفتح جامعات المدن الرئيسية بالجزائر،
العاصمة واحدة، وهي جامعة الجزائر وكانت متخصصة في تكوين أبناء المعمرين بالدرجة األولى فتحت 

، ثم تلتها بعد ذلك كل من جامعة العلوم 1127، تلتها جامعة قسنطينة سنة 1122جامعة وهران سنة 

                                                           
أفاق التعليم العالي في ظل األلفية الثالثة حالة الجامعة الجزائرية، إشكالية التكوين والتعليم في إفريقيا إسماعيل بوخاوة، فوزي عبد الرزاق، 1

 .155ص، 5008، مخبر إدارة وتنمية الموارد البشرية، العدد األول، والعالم العربي
 .125-125فضيل دليو وآخرون، مرجع سابق، ص2
 .77-72، ص5002، وهران، الجزائر، 1، دار الغرب للنشر والتوزيع، طالتربية والتعليم بالجزائربوفلجة غيات، 3
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كنولوجيا "محمد بوضياف" بوهران، وجامعة والتكنولوجيا "هواري بومدين" بالجزائر وجامعة العلوم والت
 .1148عنابة، بينما فتحت الجامعة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر بقسنطينة سنة 

أما النظام البيداغوجي الذي كان متبعا فهو ما كان موروثا عن الفرنسيين، إذ كانت الجامعة مقسمة 
لية الحقوق والعلوم االقتصادية، كلية الطب، كلية العلوم إلى كليات وهي )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ك

الدقيقة(، ولقد كانت الكليات مقسمة بدورها إلى عدد من األقسام، تهتم بتدريس التخصصات المختلفة، كما 
 أن النظام البيداغوجي كان مطابقا لنظام الفرنسي، حيث كانت مراحله كما يلي:

بغالبية التخصصات، وهي عبارة عن نظام سنوي للشهادات مرحلة الليسانس: وتدوم ثالث سنوات  
 المستقلة والتي تكون مجموعتها شهادة الليسانس.

، ويتم التركيز فيها على منهجية البحث إلى جانب دراسات المعمقة: وتدوم سنة واحدةشهادة ال 
 أطروحة مبسطة نسبيا لتطبيق ما جاء بالدراسة النظرية.

 ثالثة وتدوم سنتان على األقل من البحث إلنجاز أطروحة علمية.شهادة الدكتوراه الدرجة ال 
شهادة دكتوراه الدولة، وقد تصل مدة تحضيرها إلى خمس سنوات من البحث النظري أو  

 التطبيقي، وذلك حسب تخصصات الباحثين واهتماماتهم.
أرة مع لقد كانت المراحل األولى تهدف إلى توسع التعليم العالي إلى جانب التعريب والجز  

 المحافظة على النظم الدراسية الموروثة.
 1المرحلة الثانية:

وهي سنة إحداث وزارة متخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي، تالها 1170وتبتدئ من سنة 
، ويتمثل هذا اإلصالح في تقسيم الكليات إلى معاهد مستقلة 1171مباشرة إصالح التعليم العالي سنة 

 ، واعتماد نظام السداسيات على مراحل الدراسة الجامعية:تضم األقسام المتجانسة
وهي ما يطلق عليها أيضا مرحلة التدرج، وتدوم أربع سنوات أما الوحدات الدراسية  مرحلة الليسانس: 

 فهي المقاييس السداسية.
وي وهي ما يطلق عليها مرحلة ما بعد التدرج األول، وتدوم سنتين على األقل وتحتمرحلة الماجستير: 

على جزئيين، الجزء األول وهو مجموعة من المقاييس النظرية وتهتم خاصة بالتعمق في دراسة منهجية 
 البحث، أما الجزء الثاني فيتمثل في إنجاز بحث يقدم في صورة أطروحة.

                                                           
 .74-77بوفلجة غيات، مرجع سابق، ص1
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وهي ما يطلق عليها أيضا مرحلة ما بعد التدرج الثانية، وتدوم حوالي خمس سنوات مرحلة دكتوراه علوم: 
 لبحث العلمي.من ا

إلى جانب التغيرات المذكورة تتميز عملية اإلصالح بإدخال األشغال الموجهة والتطبيقات الميدانية في 
 البرامج الجامعية.

، وكانت تهدف إلى تخطيط التعليم 1148لقد تم في هذه المرحلة وضع الخريطة الجامعية 
، معتمد في ذلك على احتياجات االقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة، كما 5000الجامعي إلى أفاق 

عمدت إلى تحديد االحتياجات من أجل العمل على توفيرها وتعديل التوازن من حيث توجيه الطلبة إلى 
التخصصات التي يحتاجها سوق العمل الوطنية كتخصصات التكنولوجية والحد من توجه الطلبة إلى 
بعض التخصصات األخرى كالحقوق والطب، كما تم بموجب الخريطة الجامعية تحويل معاهد الطب إلى 

  معاهد وطنية مستقلة. 
مرت بها الجامعة الجزائرية  لقد كانت فرصة تحضير الخريطة الجامعية مناسبة لتقييم التجارب التي

 حيث أعيد النظر في البرامج والتخصصات المدروسة وتحولت بعض الدوائر إلى معاهد مستقلة.
 .2692-2691و 2691-2691: التعليم الجامعي في الجزائر مرحلة 12جدول رقم 

 
 www.ons.dzالديوان الوطني لإلحصاء )الجزائر( المصدر:   

تميزت هذه المرحلة بإنشاء أول وزارة متخصصة في التعليم العالي والبحث العلمي، حيث شهدت 
هذه المرحلة تطورا في عدد الطالب وفتح جامعات جديدة في المدن الكبرى، وكان النظام البيداغوجي 

 عجز في هياكل االستقبال. المتبع موروثا عن النظام الفرنسي ونظرا للزيادة المطردة في عدد الطلبة ظهر

http://www.ons.dz/
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كما انطلق فيها القطاع بجامعة واحدة ومدرستين للتعليم العالي، ونظام جامعي موروث عن العهد 
ؤسسات الح الجامعي والتوسع في بناء الماالستعماري، وشهدت هذه المرحلة انطالقة التفكير في اإلص
 1هران.الجامعية حيث شرع في بناء جامعة قسنطينة، باب الزوار، وو 

ويظهر جليا من خالل الجدول تضاعف عدد الملتحقين بالجامعة، وبشكل واضح في مرحلة التدرج 
، ورغم عدد الملتحقين بالجامعة إال أن نسبة التخرج تبدو ضعيفة، وتبقى جامعتنا 11511إلى  5752من 

أغلبهم من  1125في سنة  541الفتية في هذه المرحلة تعاني وتشكو من ضعف في هيئة التدريس من 
 األجانب.

 المرحلة الثالثة:
إلى يومنا هذا وتتميز بالتوسع التشريعي والهيكلي واإلصالح  1144والتي نرى أنها تبدأ من 

 الجزئي، وقد عرفت هذه المرحلة إجراءات تمثلت فيما يلي:
  1114وضع القانون التوجيهي للتعليم العالي الذي وافق عليه مجلس الحكومة في سبتمبر. 
 رار بإعادة تنظيم الجامعة في صورة كليات.ق 
  جذوع مشتركة يتم توجيه الطلبة إليها. 02إنشاء 
  مراكز جامعية في كل من ورقلة، األغواط، أم البواقي، سكيكدة، جيجل وسعيدة، نتيجة  02إنشاء

 تحويل المدارس العليا لألساتذة بتلك المدن.
  نشاء جامعة بومرداس.تحويل المراكز الجامعية لكل من بسكرة، بجاية  مستغانم، إلى جامعات وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .51، ص1118ون المطبعية، الجزائر، ، المؤسسة الوطنية للفنالتعليم في الجزائر قبل وبعد االستقاللالطاهر زرهوني، 1 
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 .2666-2696: التعليم الجامعي مرحلة 11جدول رقم 

 
 www.ons.dzالديوان الوطني لإلحصاء )الجزائر( المصدر: 

واالقتصادية المطروحة نتيجة لم تستطع الجامعة في هذه المرحلة االستجابة للمطالب االجتماعية 
تأثير التخطيط االستعجالي للتكفل بالدفعات الطالبية بحيث عانت فيها الجامعة ضغوطا أدت إلى عدم 

 استقرارها في مجاالت التنظيم والتسيير.
إلى  1111رغم ذلك إال أن المالحظ هو عدد الطلبة الذين تضاعفوا مرتين في عشر سنوات من 

وارتفاع النسبة الممثلة لعنصر النسوة الذي اقتحم مجال التأطير والتدريس ، %04أي بعدل  1114
 الجامعي. 
 الهيكل اإلداري والتنظيمي للجامعة الجزائرية: 1.1

، عملت 1175منذ بداية التعليم العالي بالجزائر كان النظام المعمول به نظام الكليات لكن في سنة 
قامة جامعة تعمل على مبادئ تمكنها من أن تصبح المحرك  السلطات الوصية على تغيير نظام الكلية وا 

جه االشتراكي، ولكن األساسي للتنمية االقتصادية الموجهة، كما كانت عليه الحال في األنظمة ذات التو 
وبعد تجربة ما يقارب عشرين سنة أفرزت عدة مشاكل مرتبطة بالتنظيم الجديد البديل لنظام الكليات، 
فكرت السلطات الوصية وبعض ممثلي أعضاء المنظومة الجامعية في العودة لنظام الكليات القديم وقد تم 

أصبحت الجامعة تتكون من عدد من ، حيث 525-14بموجب المرسوم التنفيذي رقم  1114فعال عام 

http://www.ons.dz/
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نشاطات البحث -التعليم على مستوى التدرج وما عد التدرج.-الكليات والتي أوكلت لها المهام اآلتية:
  1أعمال التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف.-العلمي.

 مهام الجامعة الجزائرية:  2.1
العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في  تتمثل المهام األساسية للجامعة في مجال التكوين

 2ما يأتي:
 .تكوين اإلطارات الضرورية لتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد 
 .تلقين الطلبة مناهج البحث وترقية التكوين بالبحث وفي سبيل البحث 
 .المساهمة في إنتاج ونشر معمم للعلم والمعارف وتحصيلها وتطويرها 
 اركة في التكوين المتواصل.المش 

تتمثل المهام األساسية للجامعة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي على الخصوص في ما 
 :يأتي

 المساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي؛ (1
 ترقية الثقافة الوطنية ونشرها؛ (5
 تثمين نتائج البحث ونشر اإلعالم العلمي والتقني؛ (5
ثرائها. (8  المشاركة ضمن األسرة العلمية والثقافية الدولية في تبادل المعارف وا 

 ثالثا: الطالب الجامعي:
 مفهوم الطالب الجامعي 2.1

 المفهوم اإلجرائي لطالب الجامعي: .أ
هو ذلك الشخص الذي سمحت له كفاءته العلمية باالنتقال من مرحلة الثانوية غلى الجامعة ليتابع 

 سنة. 50و  14وسنه يتراوح بين دراسة تخصص علمي ما 
وبناء على التحديد اإلجرائي لمفهوم الطالب الجامعي فإن هذا األخير ينتمي لفئة الشباب لذلك من 

 الضروري تحديد مفهوم الشباب.
 
 

                                                           
 .122فضيل دليو وآخرون، مرجع سابق، ص1
 .2/ الباب الثاني، المادة 5005غشت  21/58الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2
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 التحديد اللغوي لمفهوم الشباب .ب
وشواب لفظ شاب مشتق من الفعل "شب" والجمع "شباب" و"شيبة" والمؤنث "شابة" والجمع شابات 

 1تقريبا كما يحددها اللغويون. 50وشوائب من كان في سن الشباب، وهو من سن البلوغ إلى 
"من أدرك سن البلوغ إلى سن الرجولة، والشباب يعني  يعرف الشاب في المعجم الوسيط على أنه

أيضا  "الشباب جمع شاب وهو الحداثة وشباب الشيء أوله"، بينما مختار الصحاح إلى الشباب على أنه:
"شب الصبي يشب من باب  الحداثة، وكذا الشبيبة وهي خالف الشيب"، أما المصباح المنير فيقول:

"شبت الناس  ضرب شبابًا شبيبة وهو شاب، وذلك قبل سن الكهولة ويعني النشاط والقوة والسرعة."، قيل:
 2تشب"

ة الزمنية التي توجد بين " يعني "تلك الفتر Youthنجد أن مصطلح "3وفي قواميس اللغة اإلنجليزية:
مرحلتي الطفولة والرجولة أو األنوثة كما يشير إلى الشخص صغير السن سواء كان ذكر أو أنثى"، كما 
يعرف على أنه: "تلك الفترة الزمنية المبكرة من حياة اإلنسان"، كما يشير قاموس ويستر لمصطلح الشباب 

 على أنه:
 فترة من مراحل العمر المبكرة. (1
 مبكرة. فترة نمو (5
 فترة من العمل التي يكون بين مرحلتي الطفولة أو الحداثة والمراهقة. (5

 التحديد العلمي لمفهوم الشباب: 1.1
إن تقسيم نمو الكائن البشري إلى مراحل في الواقع أمر اصطالحي فقط، ألن واقع الحياة ال يمكن 

ة متصلة ال يمكن تجزئتها أن يخضع لتقسيم زمني محدد خال من التداخل، ذلك ألن حياة اإلنسان وحد
إلى قطاعات ومراحل منفصلة عن بعضها، فالطالب الجامعي ال يبني شخصيته منذ دخوله الجامعة، بل 
يبدأها رضيعا في خدود العائلة التي تعمل على تنشئته دينيا واجتماعيا وأخالقيا، ثم طفال في مرحلة 

ر في مرحلة التعليم الثانوي ومحاولة إثبات الذات التعليم األساسي يتلقى األسس المبدئية، ينتقل لالختبا
والدخول في عالم الناضجين، متأثرا بمن حوله من أفراد عائلته وأصدقائه، ثم معلميه أو مدربيه في 
المراكز الرياضية، ومحاوال في كافة المراحل أن ينمي قدراته ومواهبه العقلية واالنفعالية والجسمانية 

                                                           
، 5001المنصورة، مصر، ، 1، المكتبة المصرية للنشر والتوزيع، طالشباب بين التهميش والتشخيص )رؤية إنسانية(أحمد محمد موسى، 1

 .12ص
 .12أحمد محمد موسى، نفس المرجع السابق، ص2
 .12أحمد محمد موسى، نفس المرجع السابق، ص3
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دم إليه من مناهج دراسية وثقافات عامة ونشاطات تربوية وتعليمية مقصودة وغير والروحية في حدود ما يق
   1مقصودة.
 احتياجات الطالب الجامعي: 1.1

لكل حاجات أساسية ال يمطن أن يعيش دون إشباعها وهي تنبع من تكوينه البيولوجي والنفسي 
اء في أنها تؤثر على تحقيق واالجتماعي... وتأتي أهمية إشباع الحاجات في المقام األول لدى العلم

التكيف النفسي للفرد الذي يؤدي بدوره إلى التكيف االجتماعي، فإذا نجح الفرد في إشباع حاجاته وتحقيق 
إيجابيا في مجتمعه، ويمكن تصنيف الحاجات لدى الشباب  أصبح سويا نفسيا واجتماعيا منتجاأغراضه، 

 في شكل ثالثي:
التي تنبع من طبيعة التكوين الجسمي وما يتطلبها نمو الجسم الحاجات الفسيولوجية العضوية  (1

 وتوازنه وصحته)الحاجة إلى الطعام، الهواء، النشاط(؛
الحاجات النفسية المتصلة بتنظيم الفرد نفسيا، ويتطلب إرضائها تكامل شخصيته وتوازنه  (5

 النفسي)الحاجة إلى الحب، االستجابة العاطفية، الرضا(؛
التي تنبع من الحياة في مجتمع وثقافة معينين لهما مطالبهما الخاصة من  الحاجات االجتماعية (5

الفرد الذي يعيش فيها إذا ما أراد أن يكون عنصرا متكيفا معهما، وآيا كان عدد هذه التصنيفات 
واألنواع المستخدمة في تقسيم الحاجات لدى الشباب فإنه علينا أن نعتبر تقسيم الحاجات 

تقسيما خاليا من التداخل ومن التأثير المتبادل بين الحاجات المنطوية تحت  اإلنسانية إليها ليس
األنواع المختلفة، بل هو تقسيم نسبي تقريبي يسمح بالتداخل أو بالتأثير المتبادل بين الفصائل 

   2المختلفة.
 مشكالت الشباب الجامعي: 2.1

األخرى وألن عنصر مشكالت الشباب الجامعي تختلف عن مشكالت الشباب في القطاعات 
 الشباب الجامعي أصبح ذا تأثير ال يمكن تجاهله

 المشكالت النفسية:  .2 
تتركز معظم المشكالت النفسية لطالب الجامعة حول مشكالت النمو االنفعالي لمرحلة المراهقة 

ي كثيرا واالستعداد للرشد وتحمل المسؤولية واالستقالل عن األسرة والشباب في مرحلة التعليم الجامعي يعان

                                                           
 .501، ص5005، اإلسكندرية، مصر، 1، دار المعرفة الجامعية، طدور الجامعة في مواجهة التطرف الفكريوفاء محمد البردعي، شبل بدران، 1
 .551سابق، صوفاء محمد البردعي، مرجع 2
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من القلق والتوتر وتغلب الحالة االنفعالية والشعور بالنقص والخجل واالرتباك وتؤثر هذه المشاعر على 
الصحة النفسية والنشاط العقلي، واتجاهات الشباب وعاداتها المختلفة ويظهر ذلك في شعور الطالب 

ن الحاجة إلشباع الجنس وبين باألرق والتعب والشباب يعاني من صراعات نفسية متباينة مثل الصراع ي
التقاليد الدينية واالجتماعية كما تكثر لدى الشباب أحالم اليقظة نظرا لكثرة تفكيرهم في المستقبل، 
والمسئوليات التي تنتظرهم لتكوين حياة مستقبلية وأحالم اليقظة تنشأ عند الفرد في مرحلة الشباب، 

 ية الناتجة عن سوء التغذية أو اإلرهاق.والشباب يعاني من بعض اضطرابات األجهزة الجسم
 المشكالت االجتماعية: .1 

يتعرض الشباب لكثير من المشكالت المرتبطة بالنواحي الجسمية والعقلية واالنفعالية، ففي الجانب 
االجتماعي قد يتجه الشباب نتيجة للتربية الخاطئة واالختالط مع جماعات السوء، مما يمهد السبيل إلى 

نحرافات السلوكية كالسرقة وارتكاب الجرائم ويتصف هذا الجانب االجتماعي لدى الشباب ظهور مشكلة اال
بمظاهر رئيسية في تآلفه مع اآلخرين أو من نفوره منهم، وأيضا الميل إلى الجنس ويؤثر على سلوكه 

دى ونشاطه، أما عند النفور فيظهر في تمرد الشباب وسخريته من بعض النظم القائمة حيث يتمرد وتح
السلطة القائمة ويتطور إيمانه بالمثل العليا بشكل يؤدي إلى السخرية أحيانا من الحياة الدافعية المحيطة 
وانخفاض مستوى الدخل وعدم وجود المسكن المالئم والمواصالت والخدمات الصحية، فالشخصية الشابة 

 ع مستوى طموحها.خاصة الجامعية هي أكثر شعور لوطأة هذا الحرمان لتعدد مطالبها وارتفا
 المشكالت التعليمية: .1 

يواجه الشباب الجامعي مشكالت عديدة ترتبط بمجال دراسته، سواء ما يرتبط بالشباب أنفسهم أو 
بالمقررات الدراسية أو العملية التعليمية، فكلها معوقات نحو تحقيق األهداف المنشودة، والشباب الجامعي 

مجرد "كم" من المعلومات دون تقديم المعلومات اإلرشادية ال يشعر بأن الجامعة تقدم له أكثر من 
والتثقيفية التي تزوده بما يحتاجه من ثقافة عامة من المشكالت التعليمية التي يواجهها الطالب الجامعيين 

 والتي يترتب عليها سوء التوافق الدراسي والشخصي واالجتماعي.
 المشكالت الدينية واألخالقية: .2 

أو الظاهر أو القضايا التي تثير القلق لدى شريحة من طالب الجامعة، نظرا  ويقصد بها األفكار
لتعارضها مع الدين، فالشباب يعاني في بعض األمور التي تتعلق بالجانب الديني ويواجهه أحيانا 
مشكالت دينية ذات أثر عميق في شخصيته، وقد يتورط في مشاكل أخرى بسبب هذا الغموض من 

لحاجة إلى التوجيه الديني والحيرة بخصوص المعتقدات والشك الديني، وعدم إقامة المشكالت الدينية ا
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الشعائر الدينية والتمسك بالتعاليم الدينية وعدم احترام القيم األخالقية وعدم معرفة المعايير التي تحدد 
 1الحالل والحرام والصواب والخطأ والصراع بين المحافظة والتحرر والشعور بالذنب.

 خاتمة:
من خالل ما مر بنا نرى أهمية الحديث عن الشباب وقضاياه بصورة عامة، والشباب الجامعي على 
وجه الخصوص الذي تطلع إلى المحافظة على الهوية الثقافية النابعة من أصالة األمة العربية وقوميتها 

منة أمريكية على وتراثها الحضاري، ورفض العولمة بأشكالها المختلفة، والسيما ما يتمخض عنها من هي
العالم، في ظل صراعات دولية ووضع اقتصادي مترد، والبحث عن عمل يلبي متطلبات الشباب وحاجاته 
ويؤمن مستقبله في عصر المتغيرات المتسارعة وفقدان الهوية واإلدمان والالمباالة في ظل العولمة 

 الجديدة.
 قائمة المراجع:

، 1، المكتبة المصرية للنشر والتوزيع، طوالتشخيص )رؤية إنسانية(الشباب بين التهميش أحمد محمد موسى،  .2 
 .5001المنصورة، مصر، 

أفاق التعليم العالي في ظل األلفية الثالثة حالة الجامعة الجزائرية، إشكالية إسماعيل بوخاوة، فوزي عبد الرزاق،  .1 
 .5008رد البشرية، العدد األول، ، مخبر إدارة وتنمية المواالتكوين والتعليم في إفريقيا والعالم العربي

 .2/ الباب الثاني، المادة 5005غشت  21/58الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  .1 
 .1118، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، التعليم في الجزائر قبل وبعد االستقاللالطاهر زرهوني،  .2 
، مجلة ب الجامعي نحو العمل في المشروعات اإلنتاجية الصغيرة،تنمية اتجاهات الشباأحالم محمد الدمرداش،  .5 

 .5000دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، العدد التاسع، القاهرة، أكتوبر، 
 .5002، وهران، الجزائر، 1، دار الغرب للنشر والتوزيع، طالتربية والتعليم بالجزائربوفلجة غيات،  .9 
، ترجمة فهد بن سلطان السلطان، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، صر العولمةالجامعة في عروجر كنج،  .9 

 .5004السعودية، 
، دار الوفاء لدينا الطباعة التعليم العالي والتنمية وجهة نظر نقدية مع دراسات مقارنةرمزي أحمد عبد الحي،  .9 

 ، اإلسكندرية، مصر، د ت.1والنشر، ط
 .1117، عمان، األردن، 1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طالجامعةقواعد الدراسة في سعيد التل،  .6 
 .5002، القاهرة، 1، الدار العالمية للنشر والتوزيع، طالجامعة والسلطةعبد العزيز الغريب صقر،  .21 
، ورقة مقدمة إلى ورشة العمل اإلقليمية الثانية باليمن، الشباب والحكم الجيد والحرياتعلي الصاوي،  .22 

5002. 

                                                           

-581، ص1111، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر، القيم الدينية للشباب من منظور الخدمة االجتماعيةنور هان منير حسن، 1 
521. 
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، مخبر علم االجتماع واالتصال جامعة المشاركة الديمقراطية ي تسيير الجامعةفضيل دليو وآخرون،  .21 
 .5002، 5منتوري، مخبر التطبيقات النفسية والتربوية، ط

، مجلة دراسات في الخدمة إطار تصوري مقترح لتطوير رعاية الشباب الجامعيماهر أبو المعاطي،  .21 
 .1111ة، العدد السادس، القاهرة، أفريل االجتماعية والعلوم اإلنساني

بعض مشكالت المكونين في التعليم العالي، إشكالية التكوين والتعليم في إفريقيا مصمودي زيد الدين،  .22 
 .5008، مخبر إدارة وتنمية الموارد البشرية، جامعة فرحات عباس، العدد األول، والعالم العربي

، المكتب الجامعي الحديث، ب من منظور الخدمة االجتماعيةالقيم الدينية للشبانور هان منير حسن،  .25 
 .1111اإلسكندرية، مصر، 

، دار الراية للنشر والتوزيع، قضايا معاصرة في التعليم العاليهشام يعقوب مريزق، فاطمة حسين الفقيه،  .29 
 .5004، عمان، األردن، 1ط

، دار المعرفة الجامعية، لفكريدور الجامعة في مواجهة التطرف اوفاء محمد البردعي، شبل بدران،  .29 
 .5005، اإلسكندرية، مصر، 1ط

 
 

 

 



 21: العدد                                                                  .االجتماعية و اإلنسانية للبحوث" تنوير" مجلة

 

 
262 

 .عّينات في البحث العلمي: إجراءات واعتباراتال

 .د/ الزهرة األسود                                                                                   

 ـ الجزائر.جامعة الوادي ــ

 الملخص:

يهدف هذا البحث إلى تحديد بعض المفاهيم المرتبطة بالعّينات في البحث العلمي، والتركيز على 
أنواعها، مع توضيح بعض اإلجراءات واالعتبارات في اختيارها، وتدليل الباحثين على مختلف األخطاء 

 التي من الممكن الوقوع فيها، ألجل تجّنبها وصوال إلى نتائج بحثية قابلة للتعميم.

ر للباحث يوفّ وعّينته، د لمجتمع البحث التحديد الجيّ  نّ والخالصة التي يقّدمها هذا البحث؛ هي أ
ه بالمعلومات إمكانية اختيار العناصر التي ستمدّ ، مع الوصول إليها هعن مجتمع البحث يمكن معلومات

 المطلوبة في بحثه، ومعرفة حدودها بالنسبة إلى مجتمع بحثه.

 عّينات؛ بحث علمي؛ إجراءات؛ اعتبارات. الكلمات المفتاحية:

 

Abstract: 

This research aims at identifying some concepts related to the samples in scientific 

research, and focus on its types, with clarification of some procedures and considerations in 

the selection, and to demonstrate the researchers over the various mistakes that could be 

made, in order to avoid them to the results of generalizable research. 

 To sum up, this research is that a well-defined community of research provides the 

researcher, with information about the research community that one could access, with the 

ability to opt the elements that will provide him with the information required in the research, 

as well as to know its limits for the research community. 

Keywords: Samples; Scientific Research; Procedures; Considerations. 

 مقدمة:

بعد أن ينتهي الباحث من اختيار مشكلة البحث وتحديد أبعادها، ومنهجها وصياغة أدوات جمع 
 .البيانات، يحاول أن يجمع أقصى ما يمكن جمعه من البيانات عن أفراد المجتمع األصلي

نّ   بموجب أسلوبين؛ هما: عملية جمع البيانات تجرى وا 
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 ؛ لجميع عناصر أو أفراد المجتمع عندما يكون بحجم يمكن دراسته. الشامل أسلوب الحصرأ. 

وال يمكن اإلحاطة  ،لة ألفراد المجتمع؛ وذلك في حالة كون المجتمع كبير نسبياة الممثّ ب. أسلوب العّين
 (016 ،6102بكافة عناصره أو أفراده.)الجادري،

ألصلي، وصفاته بكل دّقة ألنه سوف يتم لعدد المجتمع اوب الحصر الشامل يقوم به الباحث فأسل
 تعميم النتائج فيما بعد على مجتمع البحث.

أما أسلوب العّينة فيقوم به الباحث في حالة التباين وعدم االتساق بين مفردات المجتمع، فالعّينة 
ه، لذا تمّثل حدا أساسيا من حدود البحث، ترتبط به نتائجه التي تتوقف عليها القابلية للتعميم من عدم

فعملية انتقاء العّينة، وحجمها، ومكان استقائها منه، وطبيعة الظاهرة المدروسة عليها...، كّلها اعتبارات 
مهّمة على الباحث االنتباه لها، وأخذها على محمل التدقيق والتمحيص فيها، حتى يستخلص منها نتائج 

همة جادة في إثراء المعرفة العلمية تخدم أفراد عّينته، كما تعود بالنفع على مجتمعه، وتعتبر مسا
 واإلنسانية. 

، جتمع؛ كمفهوم المبالعّينات في البحث العلميعرض لبعض المفاهيم ذات الصلة  ،وفيما يلي
 .واعتبارات ا من إجراءاتصل به، وكل ما يتّ وأنواعها نةالعيّ مفهوم ، و المعاينة ووحدتهاو 

 مفهوم المجتمع: -2

دة مسبقا، والتي ترتكز منتهية أو غير منتهية من العناصر المحدّ ل مجتمع البحث مجموعة يمثّ 
 (Grawitz,1988, 293)عليها المالحظات.

المجتمع هو طلبة  أنّ مثال فإذا قلنا فالمجتمع هو ذلك الجمع من الناس، أو األحداث، أو األشياء، 
ناثا(.يدرسون حاليا في الجامعة جامعة الوادي؛ فنعني به كل الطلبة الذين   بجنسيهم)ذكورا وا 

 مفهوم المعاينة: -1

نة تمثيلية لمجتمع البحث تتضمن المعاينة مجموعة من العمليات التي تهدف إلى بناء عيّ 
 (110 ،6112المستهدف.)أنجرس،
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كما تشير وحدة المعاينة لجميع مفردات البحث، والتي نتوّقع أن يكون لديهم البيانات المطلوبة 
فر البيانات التي تناسب موضوع البحث، وتتطلب هذه الخطوة أن تتوافر جميع للبحث، حتى نضمن توا

خصائص أفراد مجتمع الدراسة في األفراد الذين يتم اختيارهم ليكونوا أعضاء في العّينة، فإذا كان أفراد 
ير مجتمع الدراسة متجانسين، فإّن أي عدد منهم يمّثل المجتمع األصلي، أما إذا كان أفراد المجتمع غ

 (652 -652، 6102)عيد،متجانسين فال بّد من اختيار عّينة وفق معايير محددة.

أن تكون ممثلة للمجتمع  نة التي يفترضإجراءات اختيار العيّ جميع المعاينة هي إّن ؛ فعليهو 
 اإلحصائي.

 مفهوم العّينة: -3

بحيث تكون نة هي عبارة عن مجموعة من الوحدات المستخرجة من المجتمع اإلحصائي، العيّ 
نة مجموعة من الوحدات التي يجب أن تّتصف بنفس ممثلة بصدق لهذا المجتمع، وبعبارة أخرى فالعيّ 

 (231 ،1122مواصفات مجتمع الدراسة.)بوحفص،

هي جزء من المجتمع الذي تجرى عليه الدراسة، ويتم اختيارها وفق قواعد خاصة لكي تمّثل و 
وتطّبق عليها الدراسة للحصول  ،بعض مفردات المجتمع تؤخذ منهالمجتمع تمثيال صحيحا، فالعّينة هي 

نها األجزاء التي  ،على معلومات صادقة بهدف الوصول إلى تقديرات تمّثل المجتمع الذي سحبت منه، وا 
 تستخدم في الحكم على الكل.

 الحاجة إلى استخدام العّينة: -4

 يلجأ الباحث إلى استخدام العّينة للمبّررات اآلتية:

 قد تخلق عوامل الوقت والمال قيدا يمنع مسح كامل المجتمع، فيلجأ الباحث عندها إلى العينة. -

 الحاجة إلى الوصول إلى نتائج سريعة التخاذ قرارات ضرورية.  -

 الرغبة في الحصول على نتائج دقيقة وذات ثقة عالية باالستدالل اإلحصائي. -

 ل بالنسبة للمتغّيرات التي يرغب الباحث في دراستها.إذا كانت الوحدات المدروسة ذات تشتت عا -

 إذا كان من االستحالة أو الصعوبة بمكان الدخول إلى كامل المجتمع؛ مثل: -



 21: العدد                                                                  .االجتماعية و اإلنسانية للبحوث" تنوير" مجلة

 

 
265 

 * إذا كانت عملية المسح تتسّبب في إتالف وحدات المجتمع.

 * إذا كان المجتمع غير قابل للعّد؛ مثل: مخزون ماء، أو بترول...

واسعا جدا، والمجتمع غير معروف بصورة كاملة.)النجار والنجار  * إذا كان مجال البحث
 (012، 6102والزعبي،

 نة:خطوات اختيار العيّ  -5

 من مجتمع ما بأربع خطوات؛ هي: نةيقوم الباحث عند تحديد أو اختيار عيّ 

 أ. تعريف المجتمع.

 ب. تحديد خصائص المجتمع.

 نة كاف لتمثيل خصائص المجتمع.ج. تحديد حجم عيّ 

 (052 ،6112)أبو عالم، نة.د. اختيار العيّ 

فإذا حّدد الباحث مجتمع البحث بجامعة الوادي، وافترض أّن خصائصه تتمثل في أنهم طلبة 
جامعيين من الجنسين، يزاولون الدراسة الجامعية في أطوارها الثالث: الليسانس، والماستر، والدكتوراه، 

ذا افترض أّن حجم العينة الممكن لتمثيل خصائص  01سنة إلى  02وتتراوح فئاتهم العمرية بين) سنة(، وا 
( طالب وطالبة، فإنه سيعمد إلى اختيار عينة بذلك الحجم، وتكون ممثلة للمجتمع 211المجتمع، يقدر بـ)

 األصلي في آن واحد.

 ( إلى بعض االعتبارات في اختيار عّينة البحث؛ هي:52 -55، 6100هذا؛ وتشير)أحمد،

حث المجتمع األصلي، ثم يختار العّينة منه تبعا ألهداف البحث؛ فإذا كان الباحث يريد أ. يحدد البا
الكشف عن الفروق الجنسية في مستوى الطموح لدى طلبة الجامعة، فإنه سيختار عّينة من الذكور وعينة 

 من اإلناث من طلبة الجامعة.

حقيقيا؛ فإذا اختار الباحث عّينة من طلبة  ب. أن تكون عّينة البحث كافية وممثلة للمجتمع األصلي تمثيال
السنة األولى جامعي بجامعة الوادي، فإّن جميع طلبة السنة األولى جامعي بجامعة الوادي، بجنسيهم، 
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وتخّصصاتهم يمثلون المجتمع األصلي، أما العّينة الممثلة لذلك المجتمع، هي العّينة التي يختارها الباحث 
 عي بجامعة الوادي من الجنسين، ومن جميع التخّصصات المتوّفرة بالجامعة.من طلبة السنة األولى جام

ج. إذا كانت المتغّيرات الديموغرافية مطلوب دراستها، فيتم اختيار عّينة البحث وفقا لها؛ مثل: الجنس، 
 العمر، الحالة االجتماعية، المستوى التعليمي، المستوى االجتماعي االقتصادي...الخ.

للباحث أن يختار العّينة تبعا لنتائج القياس؛ بمعنى إذا أراد الباحث أن يأخذ عّينة من األطفال د. يمكن 
الموهوبين، فال بّد له من تطبيق مقياس الموهبة عليهم، ثم انتقاء عّينة منهم استنادا إلى نتائج التطبيق، 

 والتي تكون قد بّينت توّفر الخاصية لدى هؤالء األطفال.

 ه. أاّل يتحّيز الباحث لعّينة دون غيرها؛ ألّن تعميم النتائج في حالة التحّيز يفقده صدقه. 

 نة:حجم العيّ  -6

من أخذها بعين  بدّ  نة، وهناك عوامل مختلفة النة هو عدد العناصر التي تكّون العيّ إّن حجم العيّ 
 (161-102 ،6112االعتبار لتحديد حجم العينة حسب نوع المعاينة.)أنجرس،

 التحديد غير االحتمالي: -6-2

ن لنتمكّ  ،ه يكفي أن يكون لدينا عددا كافيا من العناصربالنسبة إلى المعاينات غير االحتمالية، فإنّ 
 فيما بعد من إجراء المقارنات الضرورية.

 مستهلكو المنتجات النباتيةإجراء مقارنة إحصائية بين خصائص  ،مثال اد الباحثإذا أر ف 
 من كل فئة على األقل.  ستهلكاستعلم لدى خمسين مأن ي بدّ  ، فاللباناأل ستهلكو منتجاتوخصائص م

نّ و  العددية الكافية التي تسمح ببناء جداول تامة،  قيمضروري لجمع ال بحوثينهذا المقدار من الم ا 
بعضهم  ، فلقاء واحد معرضى المزمنينللم المعاش النفسيمعرفة الباحث  ، إذا أرادعلى العكس من ذلك

 يكون كافيا.قد دة يجري إعداده بطريقة جيّ 

نة غير االحتمالية يمكن أن يكون مختلفا جدا، وذلك حسب حجم العيّ  نان أنّ هذان المثاالن يبيّ  إنّ 
 .بشكل أدقّ  مشكلة البحثطبيعة الظاهرة، أو حسب 
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 التحديد االحتمالي: -6-1

ة، ألنه يعتمد على د وفقا لقواعد أكثر دقّ نة يتحدّ حجم العيّ  بالنسبة إلى المعاينات االحتمالية، فإنّ 
 تطبيق بعض المعادالت الرياضية.

أو لدى ، فاألحسن االستعالم لدى كل واحد منهم فرد (011ففي مجتمع البحث الذي ال يقل عن) *
 .فرد (011على األقل من مجموع الـ)( 51%)

من كل  فرد، فاألفضل هو أخذ مائة فراد* وفي مجتمع يقدر ببعض المئات إلى بعض اآلالف من األ
 ن من بعض اآلالف.لما يتكوّ  ،من مجتمع البحث (% 01ة، وأخذ إجماليا)طبقة معدّ 

، فاألجدر أال فراد* وفي المجتمع الذي يقدر بعشرات اآلالف أو عشرات المئات من اآلالف من األ
لك صحيحا أكثر عندما يتعلق من المجتمع يكون كافيا، ويكون ذ( %0الباحث حاالت كثيرة، ألن)ضيف ي

 .فراداألمر بماليين األ

طالب من مجموع  (125( طالب، فيكفي أخذ)11111نة من جامعة تضم)عيّ  لو أخذ الباحث مثال:* 
 . (%0.062(؛ أي بنسبة)11111)

 نةالنقاط التالية التي يمكن االسترشاد بها من أجل تحديد حجم العيّ  (Sekaran,1992)وقد أورد
 :المطلوب

 .والدراسات األبحاث لمعظم مالئم مفردة (511إلى 11). من0

 الطبقية. ناتالعيّ  في مفردة (11)عن طبقة لكل المفردات عدد يقل ال أن . يجب6

 الدراسة. راتمتغيّ  عدد أضعاف عشرة عن نةالعيّ  مفردات تقل ال أن . يفضل1

 ومبرر عالي، والرقابة الضبط وحجم تجريبيا، البحث كان إذا مقبوال (61 –01)عينة حجم يكون . قد0
 الباحث. من

 نة:العوامل المؤثرة في تحديد حجم العيّ  -7

 رات الدخيلة(.رات غير المضبوطة)المتغيّ * عندما يكون هناك عدد من المتغيّ 
 ك إهدار كبير في عدد المبحوثين.ع أن يكون هنا* عندما يتوقّ 
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 داللة إحصائية مرتفع.* عندما يكون المطلوب فحص الفرضيات على مستوى 
 رات قيد الدراسة.من حيث المتغيّ  ،* عندما يكون مجتمع الدراسة غير متجانس

 ك أثر قليل للمعالجة التجريبية.ع أن يكون هنا* عندما يتوقّ 
 (061-002 ،6102)الجادري،نات جزئية صغيرة.نة إلى عيّ * عندما يتطلب تصميم الدراسة تقسيم العيّ 

 نات:أنواع العيّ  -8

 ال بّد من التنويه بأّن هناك نوعين من العّينات يستخدمها الباحث، وهما:

 نة التقنين:عيّ  -2 -8

تعتبر هذه العّينة عّينة تجريبية للدراسة، تهدف إلى اختبار مدى سالمة خطة جمع البيانات، 
السيكومترية  وتجريب األدوات، ومدى مالءمتها للوقت، ولعمر أفراد العّينة، وكذلك للتحّقق من شروطها

التي تتمثل في الصدق والثبات، كذلك توّضح صعوبات التطبيق بالنسبة ألفراد العّينة في الزمان والمكان، 
بما يتيح للباحث تعديل وتدقيق هذه األدوات على ضوء ما أسفرت عنه نتائج التجربة االستطالعية، حتى 

اسية للبحث، وكلما كانت العّينة االستطالعية يكون مطمئنا لسالمة األدوات، وتطبيقها على العّينة األس
 كبيرة، كلما أسهمت في الوصول للصورة النهائية لألدوات بشكل أفضل.

 نة األساسية:العيّ  -1 -8

وهي تلك العّينة التي يستخدمها الباحث للوصول إلى المعلومات والبيانات التي يتم معالجتها 
 ( 52 ،6100للوصول إلى نتائج البحث.)أحمد،

 :ةنمعايال طرق -9

 مجموعتين رئيستين؛ هما: يمكن حصر كافة الطرق التي تتعامل معها المعاينة في

 االحتمالية:  طرق المعاينة -2 -9
ف تعريفا جيدا يمكن الوصول إليه، تستخدم المعاينة االحتمالية عادة عندما يكون لدينا مجتمع معرّ 

ة أو سلوك أفراده؛ مثل مجتمع ينود معرفة خاص ة من خصائصه، أو عندمايل على خاصونود أن نستدّ 
 (102-105 ،6102نة.)هويت وكرامر،مدينة معيّ 
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نة طرق المعاينة االحتمالية هي تلك الطرق التي تعتمد على العشوائية في اختيار مفردات العيّ  إنّ 
 نات ما يأتي:من مجتمع الدراسة، وتشمل هذه العيّ 

 نة العشوائية البسيطة:عيّ ال -2 -2 -9

الباحث وفيها يختار وهي أبسط أنواع العّينات، وأكثرها استخداما في األبحاث النفسية والتربوية، 
بحيث يعطى لكل فرد من المجتمع نفس الفرصة التي تعطى لغيره عند  ،أفراد العّينة بشكل عشوائي

أو يكون نصيب كل فرد من  ،االختيار، وهنا يكون لكل فرد من أفراد المجتمع فرصا متكافئة في االختيار
 (020 ،6111)إبراهيم،.احتمال أن يسأل أو يستجوب مساويا لنصيب أي فرد آخر من المجتمع

كما يتم اختيارها من طرف الباحث في حالة توّفر شرطين أساسيين هما: األول أن يكون جميع 
 (12 ،1111فراد.)الدردير،أفراد المجتمع األصلي معروفين، والثاني أن يكون هناك تجانس بين هؤالء األ

 :ائق اآلتيةنة بطريقة عشوائية بسيطة، وفق إحدى الطر يتم اختيار العيّ 

ووضع جميع الوريقات في  ،وذلك بكتابة عناصر مجتمع الدراسة على وريقات صغيرة طريقة القرعة: أ.
 .من الوعاء وعاء متجانس، ومن ثم يجري السحب

عشوائية  ةنص طريقة استخدام األرقام العشوائية الختيار عيّ لخّ ت :العشوائيةاألرقام طريقة جداول ب. 
 :يةتبسيطة بالخطوات اآل

عناصر المجتمع،  عدد ن ، حيثنإلى  1يعطى كل عنصر من عناصر المجتمع رقما متسلسال من  1.
فإنك تعطي عناصر المجتمع األرقام   50=ن. فإذا كان نمثل ؛ ويكتب كل رقم بالعدد نفسه من المنازل

ذا كان ، 51، ......1، 6، 0  .152، ....1، 6، 0المجتمع األرقام  تعطي عناصرفإنك ، 358 ن=وا 

 ااستعمل جدول األرقام العشوائية وأقرأ منه أفقيا)أو عموديا أو قطريا( بعدد المنازل المعطاة نفسه2. 
أحد األرقام المعطاة لعناصر المجتمع،  -ثالثة-من الجدول ه أتقر  فإذا كان العدد الذي، لعناصر المجتمع

ذا لم يكن كذلك أهمله نة،اختر ذلك العنصر في العيّ   يليه.  وأقرأ الرقم الذي ،وا 

ذا تكرّ ر العملية حتى تحصل على حجم العيّ كرّ  ر اختيار عنصر ما، فإنك تختاره نة المطلوب، وا 
 .مرة واحدة فقط
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وفيها تتشّكل أرقام المجتمع من عّدة دواليب متجاورة، ثم يتم تحريك عشوائي عليها،  ج. طريقة الدواليب:
ليظهر الرقم المختار عشوائيا، ومن أشهر األمثلة عليها السحب العشوائي على جوائز اليانصيب 

 (005، 6102الخيري.)النجار والنجار والزعبي،

 المنتظمة:العشوائية نة عيّ ال -1 -2 -9

ثم يعطى كل عنصر رقما  ،مجتمع األصلياليتم حصر عناصر  ناتعيّ من ال في هذا النوع
ن هو متسلسال، ثم تقّسم عدد عناصر المجتمع األصلي على عدد أفراد العّينة المطلوبة، فينتج رقم معيّ 

 الفاصل بين كل مفردة يتم اختيارها في العّينة والمفردة التي تليها، بعد ذلك يتم اختيار رقم عشوائي ضمن
الرقم الذي تم حسابه في الخطوة السابقة، ويكون أفراد العّينة هم أصحاب األرقام المتسلسلة التي تفصل 

 (51 ،0555)عبيدات وآخرون،.بين الرقم العشوائي المختار والترتيب الذي يليه

( 0111نة من)( طالب من قسم العلوم االجتماعية المتكوّ 011نة حجمها)اختيار عيّ الباحث ريد ي مثال:* 
 طالب.

 د أرقام المفردات للمجتمع ككل.حدّ ي أ.

 د مقدار الزيادة المنتظمة وفقا للقانون اآلتي:حدّ ب. ي

 0111      حجم المجتمع                 

  مفردة. 01=         =                     = )مسافة االختيار(مقدار الزيادة المنتظمة

 011       حجم العينة                   

 (.5(، وليكن الرقم)01 -0ختار مفردة البداية عشوائيا بين الرقم)ج. ي

د. يبدأ بكتابة األرقام التي تشمل عّينة البحث، وذلك بإضافة مقدار الزيادة المنتظمة إلى المفردة األولى، 
 ويستمر بهذه العملية للحصول على العدد المطلوب، كاآلتي:

5 ،05 ،65 ،15 ،05 ،55.. ، ...............555. 
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 الطبقية:العشوائية نة عيّ ال -3 -2 -9

تستخدم العّينة العشوائية الطبقية الختيار عّينة من مجتمع غير متجانس، بعد تقسيمه إلى طبقات 
 متجانسة، وتتمّيز بأنها دقيقة في تمثيلها للمجتمع األصلي.

 خطوات؛ هي:نات في عّدة عيّ تنحصر خطوات اختيار هذا النوع من الو 

 تقسيم مجتمع الدراسة األصلي إلى طبقات أو مجتمعات صغيرة غير متداخلة. -
 نة من كل طبقة وبما يتناسب مع عددها الكلي.تحديد نسبة أفراد العيّ  -
 ( 002 ،6111اختيار عشوائي ألفراد العّينة من كل طبقة.)عليان وغنيم، -
 طريقتين:نة الطبقية العشوائية وفق يتم اختيار العيّ هذا؛ و 

 أ. طريقة التوزيع غير المتناسب)المحدود(:
نة الكلي على مختلف الطبقات ع حجم العيّ طريقة التوزيع المتساوي؛ حيث يوزّ وتسمى أيضا 

 (72 ،9111بالتساوي دون النظر إلى حجم الطبقات..".)عطية،
موزعين على  ،طالب (0111العلوم االجتماعية البالغ عددهم) طلبة كلية أنّ  إذا افترض الباحث * مثال:

( طالب 611نة حجمها)أخذ عيّ  يريدسنة رابعة، و  –سنة ثالثة –سنة ثانية  –المستويات اآلتية: سنة أولى 
 بشكل ممثل للمجتمع تمثيال صحيحا، كما يأتي:

 طالب. (011)طلبة السنة األولى: 
 طالب. (611)طلبة السنة الثانية: 
 طالب. (611)طلبة السنة الثالثة: 
 طالب. (611)طلبة السنة الرابعة: 
( 51أخذ من كل مستوى دراسي)بقية ذات التوزيع غير المتناسب، ينة الطوباعتماد أسلوب العيّ 

طالبا بغض النظر عن أعداد الطلبة في كل مستوى، ومن ثم يؤخذ هؤالء الطلبة من كل مستوى بالطريقة 
 نة.ي في العيّ العشوائية، وذلك ضمانا لتمثيل عناصر المستوى الدراس

 ب. طريقة التوزيع المتناسب:
نة نة عشوائية بسيطة من كل طبقة، بحيث يكون حجم هذه العيّ ص هذه الطريقة باختيار عيّ تتلخّ 

يتناسب وحجم الطبقة المأخوذة منها، وهذا يعني أن نتعامل مع كل طبقة وكأنها مجتمع قائم بذاته ألخذ 
 نة.العيّ 
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 نة للطبقة:إتباعها لتحديد حجم العيّ  وفيما يلي العالقة التي يمكن
 حجم الطبقة

 (012، 6102حجم العّينة للمجتمع       )الجادري، ×                نة الطبقة = حجم عيّ 
 حجم المجتمع

(، 011( تخّصصات، عددهم)0( طالب، يتوزعون على)0111طلبة كلية العلوم االجتماعية) مثال:* 
 ( طالب.011اختيار عّينة مقدارها) (، والمطلوب611(، )611(، )511)

011 
 01=  011 ×ص األول=           الطبقة األولى: التخصّ 

0111 
511 

  51=  011 ×ص الثاني =           الطبقة الثانية: التخصّ 
0111 
611 

  61=  011 ×ص الثالث=            الطبقة الثالثة: التخصّ 
0111 
611 

  61=  011 ×ص الرابع=            الطبقة الرابعة: التخصّ 
0111 

 :)عينة المجموعات(نة العنقوديةعيال -4 -2 -9

نة نة العنقودية هي النوع الرابع من أنواع العّينات االحتمالية، وفيها يلجأ الباحث إلى تحديد العيّ العيّ 
األصلي إلى شرائح أو فئات أو اختيارها ضمن مراحل عّدة، ففي المرحلة األولى يتم تقسيم مجتمع الدراسة 

بحسب معيار معّين، ومن ثم يتم اختيار شريحة أو أكثر بطريقة عشوائية، وبالنسبة للشرائح التي لم تقع 
ه يتم استبعادها من العّينة نهائيا، وفي المرحلة الثانية يتم تقسيم ضمن االختيار في هذه المرحلة، فإنّ 

رحلة السابقة إلى شرائح أو فئات جزئية أخرى، ثم يتم اختيار الشرائح التي وقع عليها االختيار في الم
شريحة أو أكثر منها بطريقة عشوائية أيضا، وهكذا يستمر الباحث حتى يتم الوصول إلى الشريحة النهائية 

 (51 ،0555وبشكل عشوائي عدد مفردات العّينة المطلوبة.)عبيدات وآخرون، ،التي يقوم باالختيار منها
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 نة العنقودية إلى:وتقّسم العيّ 

 * عّينة عنقودية بمرحلة واحدة.

 * عّينة عنقودية بمرحلتين.

 * عّينة عنقودية متعّددة المراحل.

 (005، 6102* عّينة عنقودية مساحية.)النجار والنجار والزعبي،

 نة المساحة:عيّ  -5 -2 -9

المدن الكبرى، ومن ثم يستخدم الباحث هذه الطريقة، حينما يريد دراسة ظاهرة اجتماعية في إحدى 
فإّنه يقوم بتقسيم خريطة المدينة إلى مساحات متعّددة، ويقوم بترقيمها، ثم يبدأ في اختيار المساحات أو 

 (011، 6100المناطق التي ستكّون العّينة العشوائية، كما سبق شرحها.)أحمد،

 غير االحتمالية:  ةيناعمالطرق  -1 -9
ية، وذلك ألننا ال نهتم بشكل عام بالحصول على تقديرات دقيقة تستخدم عادة في البحوث السيكولوج

نة للمجتمع في علم النفس، فتأكيد البحوث في علم النفس يميل إلى العالقات بين لمظهر أو خاصة معيّ 
 ،6102رات، وما إذا كانت هذه العالقة تختلف اختالفا جوهريا عن عالقة صفرية.)هويت وكرامر،المتغيّ 
102) 

 :نات غير االحتمالية ما يأتيأهم العيّ و 
 (:أو التحّكمية ديةعمنة الهادفة)الالعيّ  -2 -1 -9

يقوم فيها الباحث باختيار أفراد يعرف مسبقا بأنهم األقدر على تقديم المعلومات عن الظاهرة قيد 
معلومات  وما توفره من ،نة المقصودةالدراسة، ولهذا يجدر بالباحث أن يوازن بين التحّيز الناتج عن العيّ 

 (001 ،6102)الجادري،صادقة.

 نة الهادفة تعتبر مفيدة في مسوحاتالعيّ  وبسبب الكلفة المنخفضة، والراحة في االستخدام، فإنّ 
 (056 ،6110االتجاهات واآلراء.)آري وآخرون،
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 نة الحّصصية:عيّ ال -1 -1 -9

بسرعة وسهولة، حيث يقوم بتقسيم مجتمع الدراسة األصلي إلى فئات، ثم يختار  يختارها الباحث
عددا من أفراد كل فئة، فإذا أراد الباحث أن يدرس اتجاهات المجتمع نحو المخدرات، فإنه يعمد إلى تقسيم 

ين ، على أن يختار من كل فئة عددا مناسبا، والفرق بفئات: متعلمين، موظفين، أطباء...المجتمع إلى 
نة كما يريد دون االلتزام نة الحّصصية يختار العيّ أنه في العيّ  ،هذه الطريقة وطريقة العّينة العشوائية الطبقية

بشروط، فيختار الطالب أو المعلمين، في حين ال يختار الباحث عّينة كما يريد في العّينة 
 (005-000 ،6115الطبقية.)عمر،

ناثا(، وكانت نسبتهم في المجتمع أن الذكور  إذا كانت العّينة المطلوبة من* مثال:  الجنسين)ذكورا وا 
 مجموع اإلناث، فيجب على الباحث أن يأخذ العّينة بالنسبة نفسها. 0/6يمثلون 

 :)العارضة(نة العرضيةعيّ ال -3 -1 -9

وتعتمد على اختيار الباحث للعّينة التي يسهل الحصول  ،وهي العّينة التي في متناول اليد
 (050 ،6116)صابر وخفاجة،.عليها

، قد يجد طلبة الجامعة لنظام المرافقة البيداغوجيةف على أسباب تفضيل إذا أراد الباحث التعرّ  * مثال:
ع أن يجمع عمله، ذلك ألنه يستطيسكناه أو القريبة من مقر  طلبة الجامعةمن األيسر اختيار العّينة من 

  البيانات منها بسهولة.

 :)التطوعية(الصدفةة نعيّ  -4 -1 -9

رة لديه، والتي في الغالب ال في مثل هذا النوع من العّينات يلجأ الباحث إلى اعتماد العّينات المتوفّ 
نة المختارة، تمّثل مجتمع الدراسة ويصعب تعميم نتائجها، وفي بعض األحيان ال يستجيب بعض أفراد العيّ 

عبئة نماذج االستبيان، وهذا النوع من العّينات يعرف عون لتفيلجأ الباحث إلى اختيار أفراد آخرين يتطوّ 
 (  002 ،6111)عليان وغنيم،.وهي ال تمّثل مجتمع الدراسة ؛عينبعّينات المتطوّ 

 نة كرة الثلج:عيّ  -5 -1 -9

يستخدم الباحث هذا النوع من العّينات عندما يواجه صعوبة في تحديد مفردات المجتمع المرغوب 
 تطبيق الخطوات اآلتية:دراسته، حيث يلجأ إلى 
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 االتصال بواحد أو اثنين من مفردات المجتمع المرغوب دراسته. -

 سؤال هؤالء لتحديد مفردات أخرى، يمكن الرجوع إليها لتوّفر المعلومات لديهم. -

 سؤال المفردات الجديدة لتحديد مفردات أخرى جديدة، وهكذا. -

حاالت جديدة، أو الوصول إلى حجم عّينة  التوّقف عندما ال يستطيع الباحث الوصول إلى -
 (Saunders et al,2007, 232)مقبول.

 :المصاحبة الختيار العّيناتخطاء األ -21

 أخطاء المعاينة: -2 -21

يصاحب استخدام العّينة في بحوث العلوم االجتماعية بعض األخطاء، والخطأ بمعنى التذبذب في 
المجتمع وقّيم العّينة المسحوبة من المجتمع، ومن الصعوبة  الحكم، والخطأ العيني هو الفرق بين قّيم

التعّرف على كمية الخطأ في العّينة بسبب عدم معرفة مقدار المؤشرات في المجتمع، ولكي يضمن 
د مصادر الخطأ، وأهم هذه األخطاء هي:)عبد عليه أن يحدّ  الباحث الدّقة في نتائج بحثه، فإنّ 

 (051-025 ،6112المؤمن،

 خطأ الصدفة:   -2 -21-2
 ،أفراد العينة وأفراد مجتمع البحثوينشأ الخطأ من الفروق بين  ،خطأ يّتصل باختيار العّينةهو 

نة وقيمة الوسط الحسابي للعيّ  ،(15)م=ن مثال تساويالحسابي لمجتمع معيّ  فمثال لو كانت قيمة الوسط
 . 1-= 12-15خطأ الصدفة يساوي:  (، فإنّ 12)س=هو

 الخطأ بالعملية الرياضية بحساب االحتماالت، وأسبابه هي:ويمكن تقدير 

 أسباب ذاتية تتعلق بانحراف الباحث عن أهداف بحثه أو النحيازه. -
 استحالة الوصول إلى البيانات المطلوبة ألسباب خارجة عن مقدرة الباحث والمبحوثين. -
 عدم االستجابة من المبحوثين. -
 غموض التعريفات والتصنيفات. -
 رة غير مناسبة لتنفيذ البحث.اختيار فت -
 عدم اختيار األساليب المثلى في جمع البيانات. -
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 :)العمدية(خطأ التحّيز -1 -21-2
نما يكون في الحصر الشامل نفسه، وينتج هذا الخطأ من  ،خطأ ال يرجع إلى اختيار العّينةهو  وا 

اإلطار الذي اعتمد عليه الباحث في اختيار العّينة  عدم اختيار مفردات البحث بطريقة عشوائية، أو ألنّ 
 لم يكن وافيا بالغرض، أو صعوبة االتصال بالمبحوثين أو الحصول على االستجابات، ولذلك أسبابه:

 عدم صالحية إطار العّينة لالختيار أو خطئه. -
 عدم القدرة على استخدام الطرق الصحيحة في حساب التقديرات. -
سقاط بعض المفردات عند عدم قدرة الباحث على  - الحصول على نسبة ملحوظة من اإلجابات، وا 

 جمع البيانات.
 اختيار بعض الحاالت شعوريا أو ال شعوريا في العّينة. -

 أخطاء غير المعاينة: -1 -21
وهي األخطاء التي ترافق تقديرات المسح أو البحث، وترتبط بالتحّيزات التي تمّثل الفرق بين متوسط 

الممكنة في العّينة، والقيمة الحقيقية لمفردة المجتمع، ويمثل التحّيز المرّكبة األساسية  كل التقديرات
 ألخطاء غير المعاينة.

 (062 -060، 6102وتشمل أخطاء غير المعاينة اآلتي: )النجار والنجار والزعبي،
 أخطاء عدم االستجابة: -2 -1 -21

ع أدوات القياس؛ بمعنى استرجاع استبيانات لم تقع هذه األخطاء في حالة تسّرب العّينة عند توزي
 يتم اإلجابة عنها من طرف المبحوثين.

 أخطاء االستجابة: -1 -1 -21
تقع هذه األخطاء في حالة ترك المبحوث لبعض األسئلة دون إجابة، تجّنبا لإلحراج أو من باب 

 عدم التعاون مع الباحث.
 أخطاء التغطية: -3 -1 -21

د إهمال الباحث لبعض المؤسسات أو المواقع التي حّددت في العّينة، ولم تقع هذه األخطاء عن
 يغطيها في تطبيق أدوات القياس.

 أخطاء القياس: -4 -1 -21
 تقع هذه األخطاء في حالة عدم إعطاء معلومات حقيقية من قبل المبحوثين عند تعبئة االستبيانات.
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 أخطاء العمليات: -5 -1 -21

عملية المعالجة لالستبيانات؛ مثل الترميز، أو اإلدخال، أو التبويب، أو  تقع هذه األخطاء خالل
 الجدولة عند تفريغ االستبيانات على الحاسب اآللي.

 نة وخطأ المعاينة:العالقة بين حجم العيّ  -22

كلما ازداد الجذر التربيعي  ،خطأ المعاينة في عينة عشوائية بسيطة يتناقص هناك قاعدة تقول بأنّ 
 (002 ،6102)الجادري، نة، ويمكن توضيح ذلك بالمثالين اآلتيين:لعدد مفردات العيّ 

حتى يمكن تخفيض المعاينة إلى  ،نةفكم يجب أن نرفع حجم العيّ  ،( فردا20ن من)نة تتكوّ عيّ (: 2مثال)* 
 النصف؟

 أفراد. 5=  20نة التي حجمها الجذر التربيعي للعيّ  إنّ الحل: ** 
وبذلك يكون  ،6×نةوألجل تخفيض خطأ المعاينة إلى النصف يجب أن نضرب الجذر التربيعي للعيّ 

نة، فردا، وهذا العدد يمثل الجذر التربيعي للعدد الذي يجب أن يرفع إليه حجم العيّ  02=  5×6الجواب: 
 نة يصبح:حجم العيّ  وعليه فإنّ 
 فرد. 20فردا بدال من 160=  02 ×02

( فردا ليصبح مجموع 601وبالتالي ألجل تخفيض خطأ المعاينة إلى النصف، يجب إضافة)
 ( فردا.160نة)العيّ 
نة حتى ينخفض خطأ المعاينة إلى ( فردا يجب أن نرفع حجم العيّ 05نة من)نة متكوّ عيّ (: 1مثال)* 

 الثلث.
عدا بعض التعديالت التي ألجل تخفيض المعاينة إلى الثلث، نتبع نفس الخطوات السابقة،  الحل:** 
 صل بالنصف إلى الثلث.تتّ 

 أفراد. 2=  05نة التي حجمها الجذر التربيعي للعيّ 
 فردا. 60=  1 × 2=  1×نضرب الجذر التربيعي

 فردا. 000=  60 × 60نة الجديد = حجم العيّ 
( 000نة)ليصبح حجم العيّ  ،( فردا156وبالتالي ألجل تخفيض المعاينة إلى الثلث، يجب إضافة)

 فردا.



 21: العدد                                                                  .االجتماعية و اإلنسانية للبحوث" تنوير" مجلة

 

 
278 

ل لقاعدة التي تقول يمكن تخفيض خطأ المعاينة إلى النصف، وذلك بزيادة حجم وهكذا يمكن التوصّ 
 نة العشوائية إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه، وفي حالة الثلث إلى تسعة أضعاف ما كانت عليه.العيّ 

ة، مما يتطلب إجراء موازنة بين وقد يكون لهذه الزيادة في حجم العينة تأثير على الكلفة بدرجة عالي
نة، لذلك والتكاليف اإلضافية الناجمة عن زيادة حجم العيّ  ،قة من تقليل أخطاء المعاينةالفوائد المتحقّ 

 نة لتقليل خطأ المعاينة.األجدر البحث عن وسائل أخرى غير زيادة حجم العيّ 
 خاتمة:

 :ر للباحثيوفّ ته، وعّيند لمجتمع البحث التحديد الجيّ  نّ يّتضح مما سبق، أ
 الوصول إليها. هعن مجتمع البحث يمكنوبيانات كافية * معلومات 

 .هبحثوالوحدات التي ستمده بالمعلومات المطلوبة في * إمكانية اختيار العناصر 
 .هبحثصر المنتقاة بالنسبة إلى مجتمع من معرفة حدود تلك العنا هنمكّ ت* 

 المراجع:قائمة 
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 دور األسرة والمدرسة في اكتشاف األطفال الموهوبين وتنمية مهاراتهم وصقلها.

 ـ تلمسان ــــ الجزائر.أبوبكر بلقايد ــ ـ جامعةــأ/ غنام بوزيان 

 

 الملخَّص:
أااح انااال  ادأاا اد ،موماااليا وأااح انااال   وا مد  ااد دو ك ي ناا  مّمااال ش ّااّي أنااا نّتتااال ت لاار  اا ّ     اا   ٌك

  ا م ّيا ممي ّاالأمام وا ااا نصا ا اشه ماالم   اد  مج معاال مما اقنقنّ   و ا ثّ  خصوصاليا  ال،  ال هم  نا موهو 
 انم اي ض و نالي  ،الند ا م يالملد  مم  مدف  تمند ا  عدادا مم ا م منز ا  ّ  وأن  و 

عالمااو ا  ّ  اد اا   وا مد  اادا نو ثّنااد ى اار ى اا از ا ااّدو  ا ااا   لع اااا  ا اناان ت مااح ماا  خاالو هااا  ا و  ااد
أاح اي ّاالف ادالاالو ا موهاو ن ا وماال  و ناا ما  ،تالناد  ال، ماالد  ا ام   علنمّناد  اد    وا مد  ح معمام

 مصّممد  ّيو ن عن ،لر ا ّ اد  أح تلوس ا موهو ن .
 ا ممال ات. -ا موهو ن ادالالو  -ا مد  د -اد   : الكلمات المفتاحية

 
Summary: 

          There is no doubtthatweagreethat the family and schoolplay a bigrole in the lives of 

individuals in general, and in the lives of the gifted in particular, as the real wealth of their 

communities, sobecame their interest and earlydiscovery and integrated care for them to 

develop their distinctive preparations, Throught his paper, weaim to highlight the 

roleplayed by family and school, or family and school interaction with them in the 

discovery of giftedchildren, and the care theyattach to the adoption of educational 

programs designed in a challengingmanner in the hearts of the gifted. 

key words: Family- school - giftedchildren -skills  

 
 تمهيد:
ا علنمنادا م اااو ا  ّ ا يماال نّتماال  تماو و  ااّو  ا ا  ا  ن االت و خ لافو ا اال   اد  ا مواها     عّدد 

ماااال فس أنماااال ا لااا د انال ااااا ى ااار ن  ن ااادّ ر ى ااار م الاااد ا ّ ماااد سا  داناااد  الد ااا    ال،  ال هاااال ا  ن اااد ا  اااح ن  
ون مالّر هاا ا ّتمّو أح ا مواه  مع صقو ّخصّند ا ل د ا موهو ا ونعمو ،لر  اقنر  يالملا ا ّتل حا 

ااانا ا  اااح  ااا ّم أاااح ا مااادا س  ااا ناد مااا  خصوصاااالي  عاااد ،ملّناااد ا ّ ّ  ّّ  يّاااف ا مواهااا  ا خالّصاااد  ماااا  ا 
 ا مج معا  صد ىنجالد اد ضّند ا خص د  جنو م دع.
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اهال ،لااار مااادا  ا عاااالم  عماااو ا مااادا س ،لااار ا قناااالم  مااااا ا ااادو  ، ااا  خااااا و ااا ام  مد و اااد  تلّاااو 
ر ا مااادف وا وصاااوو ى ااار ن صااار د جاااالت مااا  م الاااد د ا اااند ى ااار نخااا   ا ااار ن اقّااا  ا اااحا و  ااا م ّ ا دّ 

 1  ونن جالحا  ا   مال  الو ،دد م  ا  ّ وا تّ اإل داع 
 دراسٌة في المصطلحات والمفاهيم: -*المبحث األّول: الّطفل الموهوب

ا موه د  د   ا  ثتال ّندا نو ا  عداد أاا   ينا  ،االد   اد  ادأا ادا وهااا ّا   ما  ّا و  ا لّاا أاح 
و جعلمااااام ن تع اااااو   الدالاااااالو  اخلقاااااا   ّمناااااز  عاااااا ادأااااا اد  ممّنااااازات وخصاااااال    لاااااور  اااااد ات ا  نااااا 

 ا موهو ن .
 لو ا موهو : ع نف ا اّ -1
.  د: -ن ا َهْ ا أمو َواهف ك وا ملعوو َمْوه و ك  َوَهَ ا َنَم  

اوا" َوَها َ  ْلمالي: "ن،اال  ىّنال   ال ،ف َوَهاَ  نموا اا   ،ماالو  –ى تاا ماالشي  َوَهَ  ا ّلا ألتالي ،لمالي / َوَهَ   ا ،ف
ا ن  م عّدد ا َجَواتف ف -ا خن ّند َ د  مل د جمعمال: َمَواهف ك ن قالو م عّدد ا َمَواهف ف  2...وا َمْوهف

 :اصالاالي - 
 صااف  الشم نااالز ا م اا م  أااح ن ّ ا ماا  ن ّ   ّتاا –ن  أااح  ن  جمال،ااد ا ماا  ّ  –لااو ا موهااو ن عاا  ف ا اّ 

ظماا  م اا و  ندا ااا ا لاا د ا ااا  ن   "وهااو  ن اا خدم  وصاافمناادا  هااالم ماا  منااالدن  ا انااال ا ومصااالا م
د نم د نم أتّناااا اا عداداي م مناازاي أاااح  عااا ا مجااالشت ا  اااح  ا ااالر ى اار  اااد ات خالصااد  ااوا  نيالتااات ،لمّناا

يال ا وش  اا ا ااّ يال ا  او  اد نياو  م وّ ما  ا ااّ  ز هااا ا لا د  م ا و  ،االو   و   ن  ن مّناد و نس  ال ّضا،ملنّ 
  3"  د د  اتا م  و   اصنو د ا ح ،الم م  لع  صو   ملاوظد  ال تّ ز نّ  ا ننضالي ن  ن منّ 

ا معلّام أااح اي ّاالف و ،الناد ا ّالااو ا موهاو   ل الاثااد د  ا او أانمااد  و اد جاال  أااح مقاالو  عتااوا : دو    -
 لّالااو ا موهااو ا ا  ياازت أااح مجملمااال ،لاار ا قااد   ا عقلّنااد  ال،  ال هااال  (يل اانيّند وادنثااد)،ااّد   ع نلااالت

ا اي ا لا د ا اا  نظما  ندا ي م مّنازاي مقال تادي  "ا واند أاح  ع ناف ا ّالاو ا موهاو . انان ا،    اا:ا معنال  
 مع ا مجمو،د ا عم ند ا  ح نت مح ى نمال أح وااد نو نيث  م  اد عالد ا  ال ّند:

 ا قد   ا عقلّند ا عال ندا انن  زند ت  د ا ّايال  ،  اتا اف معنال   وااد نو اتا اأن  معنال ّنن .-
                                                           

 ا مد  د  صقو ا مواه  و عّزز ى دا،الت ادجنالو ا جدند . ،  مو ع:  - 1
https://www.alittihad.ae/article/56225/2017 / :10:32 - 7112   م   26 ال نخ وضعا ،لر ا ّال يد PM .  :11 ال نخ ادخا ،تا 

 د نقد. 72م ال  و 10،لر ا  ال،د  7110توأم   

 -ا قاله   -ما ،ال م ا ي  7112 -ها1270معجم ا ّل د ا ع  ّند ا معالص  ا ا مجّلد ا ثال نا  لدي و : نامد مخ ال  ،م ا ا ّا عد ادو را  - 2

،  مامد    صال ا ا داودا  مقالو  صالا ا ا"دو  ا تّالا ا ال ح أح اي ّالف و ،الند ا ال  ا موهو ن "-3
 http://www.scienceclub.8m.com/Mohob.htmمو ع:
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 ا قد   اإل دا،ّند ا عال ند.-
 ا قد   ،لر ا ّ اصنو اديالدنمح ا م  لع.-
 ممال ات ا لّتّند نو ا ّ نالضّند نو ا ّل وّند...ا خ ا قد   ،لر ا قنالم  ممال ات م مّنز  يال-
 1" ا قد   ،لر ا مثال    واش  زام وا ّداأعند ا عال ندا ا م وتد اش  قلو أح ا  ّلين  ...ا خ-
 الّطفل الموهوب:خصائص  -1

 :مال نلح  أح م الد مال   و ا مد  د  نوم  خصال   ادالالو ا موهو ن  وا م لوّ 
  ن  ا قا ا    لقال ناالي م  عاا ادالاالو ا م لاوّ م يا   ا أقاد نا علّ  علم    ،د و مو د أاح  ا ّ ا قد   ،لر ا  ّ  -

 . وجنا م  معلمنا واونا    وّ 
  نجد   وا تّ لمناالت وند ي ا  ّ وأمم ا معالتح وا  ّ  د ا قد   ،لر ىد اي ا عل الت ا م  ّ -
 علم ا مخ للدا قد   ،لر ا   قال  مال ني   وتا م  نتّاد ا  ّ  -
    ونا تو  ا  خداممالم يّ  د يثن   أح   ّ ام لي مل دات   ونّ -
 د ّدند د  د ّ  وند أح  يون  جمو  المّ ا قد   ،لر ا  خدام ا اصنلد ا لّ -
 ،دا عدند م  اد  لد ،  موضو،الت م توّ ا قد   ،لر ا ح -
 2 نعد  مال نلاظوتا م  نّنال  و،ل الت د أح ا ملاظد واش  جال د ا  ّ ا دّ  -

وال الي  لّد د وا  نال  أح م   د ا منزات اّ  ح ن لّ د  مال ا ّالاو ا موهاو  ،ا  ينا   ما  ادالاالو       
 ا ا ّ ل ّند. وهح يمال ن  ح اي  :ا عالدنن ؛  د نيو  ا نالي  تال ن  تو د هتال نهم  خصال ص

 ين  م  قّ  وين  مت  اا نو مادن  لضا ا ا نو ا مضالنقد  لان  ناناو   ا.
 د نيو  ادالالو ا موهو و  ضعالأالي أاح ا مجاال ا وممملان  أاح ا خاّاا ينا  د نقان  أاح ا ا اال ا دّتمام 

 ين  ص و ن  ،لر ندا  ا  ّلالصنو.
أنماال ن علّار  ماال نوياو ى انمم ما  ن،ماالوا يماال  اد نياو  ينا  مي ا ن  د نصتع ا ّالو ا موهو  اشه مالم 

  ال واج الت ا مد  ّند ،تدمال ش نجد ا م عد أح ندا مال.
 3و آلخ ن و د ش ن لم م  اشضا ا الت ا ّتل ّندا يمال نّتا  د ن ّ   ا مّيلت  تل ا 

 

                                                           

 .2-3دو  ا معّلم أح اي ّالف و ،الند ا ّالو ا موهو  ا د  ا و أانمدا  : 1- 
توأم   11 ال نخ ادخا ،تا: .https://bawaba.khayma.comع"دو  اد    أح  ،الند ا موهو "ا مقالو  صالا ا من و  ّيو . ،  مو -2

 د نقد. 71م ال  و 10،لر ا  ال،د  7110
 12-12تل ا:    - 3

https://bawaba.khayma.com./
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 فل الموهوب:اكتشاف الطّ  -3
جّداي وا ي  ت مّي  م   ،الند هاا  ا موه اد وي ا  و ات ثمان  ا يّف ا م ّي  ،  موه د ا ّالو نم ك هالم 

ّّخصاّندا انان ىّتتاال ى   ام ت االد   خصوصالي أح ا ّ توات ادو ار ما  اناال  ا ّالاوا وهاح م الاد  ياون  ا 
أاااح اي ّاااالف هاااا  ا موه اااد أاااح و ااات م ّيااا  أقاااد  ياااو  ، ضاااد  يهماااالو واشا اااالاا  ااانمال ونّ  ا ّا نقاااد 

 واه ا  ّقلندّند أح اي ّالف ا م
وا  ح  ع مد  ال ّد جاد ادو ار ،لار و انل ح اخ  اال  ا اّايال  وا ّ اصانوا  اد ش ات تقاداي وا اعاليا انان نقاوو 

: " ىاا يّتاااال  اااتاّدد مااا  هااام ا ّال اااد ا موهو اااو  أقاااا  تاااال ي ،لااار ت اااال جمم أاااح اخ  اااال  Torrance  اااو تس
 1م  ا ّال د اديث  ى دا،الي" ٪21ا ّايال ا أإّتتال  وف ت  ثتح 

 :2ليب اكتشاف الموهوبينأسا -4
 عاّددت ا اّا ر واد اال ن  ا  اح    اا خدم أاح ا ّ عاّ ف وا يّاف ،ا  ا موهااو ن ا و اد  ااّو ت هاا  ا اّاا ر 
واد ال ن  وأقالي   اّو  ا ملالهنم وا ّ ع نلاالت ووأقاالي شا نالجاالت ا مج ماع وتظ  اا ى ار ا موهاو ن ا ونهاداف 

   ،الن مم. وم  ها  اد ال ن  تاي :وا نعد ا   ام  ا ّ   وّند وا ّ علنمّند 
ناالت ا معّلمن :  -ن   قدن ات ا معّلمن ا نو مال ن ع ف   ّ 

وهح م  نّوو ا ّا را ون  امال ونيث هال ا  خدامالي أح ا يّف ،  ا موهو ن ا انن ن ال  م  ا معّلمان  
نا ا اُّّل  ا ان  نجدو  نّتمم م لّو و  ،لر ن  اتمم مّما  و عاّد هاا  ا ّا نقاد  هام معمام أاح ا لصاو.  ّ 

 م   ن  ا ّا ر ا علمّندا وخالّصد أح ا خاوات ادو ر م    ام  ا يّف ،  ا موهو ن .
 اخ  ال ات ا ّ اصنو ا ّد ا ح: - 

ن ع  اا  ماا   اان  ا و ااال و ا م اا خدمد أااح ا يّااف ،اا  ا ااال  ا موهااو ن ا يمااال نعااّد ماا  نيثاا  ا و ااال و 
 صد الي أح ا  ّتّ   ،  ا ّ اصنو أح ا م  ق و.

 ا ّ جو ا ّ  ايمح: -ر
وهااو  ااجوم نجمااع معلومااالت ّااالملد ،اا  ا ّاال اا ا أااح أ اا   زمتّنااد  م ااّد ،لاار مااد  ا ّ ااتوات ا  ااح      

ّّخصاّندا ا  نالتاالت    ّاح انال ا ا ّد ا ّند يّلمالا م   دان مال ى ر تمالن مالا ون ضّم  هاا ا ّ جو ا  نالتاالت ا 
ح وا وجااداتحا وا ماادا س ا  ااح ا  ااار  مااال ا ّاال اا  خاالو اش  صااالدّندا ا ّصاااّندا جواتاا  ا ّتمااّو اشج مااال،

                                                           

 10تل ا:   - 1
 ومال  عدهال. 11و: د  ا و أانمد  :  -دو  ا معّلم أح اي ّالف و ،الند ا ّالو ا موهو - 2
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،ا    توات ا ّد ا ادا و نالتاالت ا ّ اصانو ا ّد ا احا و،ادد نناالم ا  ناال ا مناوو ا ّاال ا  وتّاالاال اا  نالتاالت
 وا ميالأآت وا عقو الت ا  ح تال مال ا ّاال  .نهّم ا مّيلت ا  ح واجم اا 

 مقالننس ا  ّقدن  ا ّ لويّند: -د
  ن  نلاظا ا معلّام ما   الويالت ظااله  ا تااو ا قّناالم  ممّماالت ن ع قاد نّتماال  مثّاو جواتا    ضّم  مال ن مي

موه اااد و لاااوُّرا و ّ خاااا هاااا  ا مقاااالننس صاااو اي ،دناااد   عضااامال أااا د  وا خااا  جماااال،حا و عضااامال  لظاااح 
 و عضمال مصّو ا و عضمال  ا ن  وا خ  ،ملحا ويّلمال  اّدد ت  د ايال  ا ل د.

 دوُر األسرة في اكتشاف الّطفل الموهوبالثّاني:  * المبحث
أاح اي ّاالف ا موهاو ن   هاالمك   ع    اد    هاح ا  ن اد ا  اح نماال س أنماال ا لا د انال ااا  اا ي أاإ   ماال دو ك 

ميالتنااال مما يناا  ،النااد ا لناادهم و قاادنم و ااال و ا  ّ  ماا  ن تال مااال وادخااا   مااال  عجااز تّ نزمااد   تمنااد  ااد ا مم وات
ا اللمال  عوامو د ن  نو  ع ّ د ا  ّ مل وا ي      ،وامو تق  ا خ    نو  لّ نانالتال ،  ا قنالم  دو هال يال

 1نو ين  م الّ  ،د  ّيو م الّ   ا ا مال  ا م توّ 
  ن الي أح م   د اي ّالف ادالالو       لع  دو اي اد د ّ  كيفيات تعامل األسرة مع الّطفل الموهوب:-2

  تال م  م ال،د  اد    ،لر ا ي م  جالت ن  همال: ش دّ وا ممال ات؛ أإت ا   نصاال  ا مواه
 ا عالدند؟ ف انالو ن  ل ا ين ؟ وينف   ص ّ لو ا موهو ينف   عالمو اد    مع نأيال  ا اّ  -ن
 ثن  ،لر لو ا موهو  ون  ل ا دو  ا  ّ ا اّ     ا قلر  دينف نمي        ا م الهمد أح  خلنا ادّ - 

 ؟م  و  ى دا،ا
 :  ح اي  ن مالأن اد   دو   مّثوو ا ي ن 

ا ون   قاوم   قونماا  ا نقاد موضاو،ند وينا  لو  ّايو متا ظم،لر اد    ن   عمو ،لر ملاظد ا اّ *
 ؛م ي   ف ،لنمال أح     ع ّ ز  ا ر نمي  اي ّالف مواه ا ا اقنقند وا  ّ م انّ 
 صاااد    ون اااال،دهال أاااح ا اااي ى الااااد ا لم ّيااا ا موهاااو  أاااح  ااا ّ ا ّالاااو ف ،لااار ،لااار اد ااا   ن    عااا ّ  *

د د  أللموهاااو ن   ااامالت ،قلّناااهم ا م عااادّ  ملاظاااد ن تال هاااال ،ااا   ااا    ل ااا ات اونلاااد خااالو م اااااو تماااوّ 
 ؛زهم ،  ين هم م   ال ح ادالالو ا عالدنن  أح ن،مال هموصلالت اات اال ع مع وف  منّ 

 ّاجنعا  وف ا متال  د  اا واإل اداع ماع ا موهو  م  ن   ا ى ر  وأن  اإلميالتنالت وا ظّ ا ّالو نا الر  *
 ؛لع،لر ا ق ا   واشاّ 

                                                           

.من و  ّيو "ا مقالو  صالا ا دو  اد    أح  ،الند ا موهو نتظ :  - 1 
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زا  أل نص ا موضع  خ ند  مما وم  جماد نخا   نجا  ا موهو   ال ّ ا ّالو ،لر اد    ن   عالمو  *
ال  اااد نااا د  ى ااار ا  ااا و  مّمااا ا اااد ،ااا  ا اااادّ ،لنماااال نش   اااال و أاااح  وجناااا ، اااال ات اإلاااا ا  واش  ا اااال  ا زّ 

 ّّ  ؛ ي ّ عو   الش  عل  وا  ّ وا 
 يناااز ،لاار ا قاااد ات ا عقلناااد نو ا  ّ  ا موهاااو  تظااا   ّااالملد أااال ناا مّ ا ّالااو  تظاا  ى ااار ،لاار اد ااا   ن   *

لاو ا موهاو  ن  نماال س ن اال ن  ا اناال  ،لر ا اّ  ا و،لنمال ن   ع ف    ّ ز  أقاا مواه  اإل دا،ند ا م منّ 
 ؛  هم أح أ  ا ا عم ند نعند مثو ين   ممّ ا عالدند ا اّ 

 ؛ز  ن  موهو  وآخ د  ن  ن تال هال أل  منّ نّ ،لر اد    ن    ا،ح ا ل ور ا ل د*
ا موهاااو  و د ا اااا شخ ناااال  ال ّالاااو ع ناااف  صاااا  ل ّ  ااا   وا مد  اااد وا م اياااز ا م خصّ واصاااو  ااان  ادا  ّ *

 ؛ث ا  موه  اا مجالو ا متال   إل
 1؛مو ا م يالمو  جمنع جوات  ّخصن ا وأن  ادم  واشام تال  ا ا  نعنتا ،لر  اقنر ا تّ *
 نشئة األسرية:أساليب التّ -1

مااا    اااو ،لماااال   وا اااعالي   مالماااالي ها  قنااات ح اااواضااانع ا م ا مّ هاااد مااا  ن ااا نّ دتّااا د ا  ن اااال ن  ا  ّ  ااا ع 
 تاااال   ااانممم دا ال اااح ا اااا  ن ااا قح متاااا دت اااع اا مح هااا  ااا  اد  ّ دا اااي و   ناااداّ   ج ماااالع و،لماااال  ا اش

اتعيااالس ىش ح هاا تااال  مااال دال  اامال امن  ااحلوينالت ا نيلاا  ا ّ اا اناان ن ّ  اممااال ا مم ووأنمااال  تماا ومعااال أمما
   نا يا نماال ا لضاو ىن جاع   اح   اد ا  مح  لاي اها ا   دواا د  نّ دتّ د ام  ن ال ن  ا  ّ   ن لو  معد
ّّ م يوّ  اأن ص ّ ات ا قال   ا ا      أنت  . نم ومع قداتأنمال  عد م  د خصنّ ا ونالت ا 

أح  تمند ا موه د واإل اداع  ي ن ك  د  مال نث ك اد  نّ تّ د ن ال ن  ا  ّ   ا الت ن ّ ا عدند م  ا دّ  تت نّ  و د
عد  يتجالز ا عال ح هاح  ا الت ن  نهم ،وامو ا  ن د اد  ند ا مّجّ ادالالوا انن وجدت ىاد  ا دّ  د  

و ّان  معظام هاااا  ّجنع ا م  م  ا اا  ن ا خدما ا  اال  ماع ن تاال مم و ضاال و ا عقاال ند وا  ّ  واأ  ا ا ّ 
   د ا منّ اد  اواأ  ا عتالصا  ا  ناد أاح ا  ن اد اد ا نّ د أح هاا ا مجالو ى ر نهمنّ دجت نّ د وا ا الت ا ع  نّ ا دّ 

 إل داع ناد اد عالد اد ال ند  لموه د:
ا ااا  أااح ا نو ا ق ااو ا وا  ّ  االّ وند أااح  تّاا د اد تااال ا ن  ا  عااد ،اا  ا  ّ د ا ّ ااممال  ااد اد ااال ن  اد اا نّ *

 ؛وندا دا وا امالند ا مل اد ا وين هال م  اد ال ن  ين  ا  ّ د نو ا زّ ا معالملدا وا ملالضلد  ن  اد تال ا وا  ّ 
 ؛ ّجنع اشخ لف ا  ّتال * 
 ؛ ق و نوجا ا قصو * 

                                                           
 نتظ : دو  اد    أح  ،الند ا موهو "ا مقالو  صالا ا من و  ّيو . -1
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 ؛وجود هوانالت  د  اد تال * 
 ؛ واأ  جو م  ا ق وو وادمال  و،دم اإلي ا * 
 ؛لسى الاد ا ل صد  ل  قل ند واش، مالد ،لر ا تّ * 
 ؛نجال ح تاو اد تال نمو  ااح واإلجال  ا دّ اش ّ *
 ؛اشتل الح ،لر ا خ  ات *
 .عالمو مع ا لّو واإلا الالو ،لر ا  ّ  عوند ا اّ * 

،لاار هاااا يلّاااا أال واجا  ماا  اد اا   ىد ايااا  أاح  عالملمااال مااع هاااا ا ّتاوع ماا  ادالااالو اداينااال   و تاال ي 
 ا مجاااالشت وأاااح ياااوّ  أاااح ياااوّ   و   موهو اااالي لاااو ا موهاااو   ااانس  ال ّضاان  نلمااام ا  اااال  ن  ا اّ و وا موهااو ن  

أح ا مو انقرا  دا نو  د نيو  موهو الي  د ادجت نّ أح ا لّ  نالضنالتا و،الدنالي أح ا  ّ  ادو الت أقد نيو  م لو الي 
 1نالضدا ،الد  أح ا  ّ و يتّ 
 أح ادمو  ا  ح اي هال: وهو نيم  ن ال الي  :لبة الموهوبيندور األسرة في رعاية الطّ -3
 ؛ال   و وأن  متالخ ن    آم د  لاّ ل نّ ا عمو ،لر ىّ الع ا االجالت ا تّ *
ّّ و وا  ّ ق ّ  الما وا  ّ ال   م    و وا دنا ،لر ا  ّ  تّ د ا اّ  *  ؛و   واش  قلوّجنع وا 
تاااا مااا  زناااالد  و،ناااا  اااال مثن ات قالأناااد ا  اااح  ميّ ند وا ثّ د  اااال خ  ات وا مصاااالد  ا اّ اااىثااا ا  ا  ن اااد اد ااا نّ  *

 ؛ا خال جند
ّّ ا عمو ،لر   صنو ا  ّ *  2؛     لموه دد وا خصال   ا م ال،د  نو ا منّ خصنّ مالت ا 

 المبحث الثّالث:
 دور البيئة المدرسّية في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم: 

هح ىاد  ا م ّ  االت ا ّ علنمّناد ا  اح ن لقّار ما  خل ماال ا ّال اد ا عدناد ما  ا مد  د » شّي  أح ن   
ا علااوم ،لاار ،ااّد  م ااااو مع وأاادا و اا  ح نهمّنااد ا مد  ااد يالم ااداد  ااال ع  اادو  اد اا   أااح    نااد ا ّالااو 

 اا اضااالتد ا اار م الااد ا جالمعاادجمنااع ا م ااااو ماا  م الااد و تّاا  ا؛ ىا  مااال  نمااد ونهمّنااد ي ناا  ا ، اا  
ا ونوجاا تّاالا مخ للادا ومتااله  ا ونأتنادأنمال م  مي  التمال  ا ح  ي داعتمّ ا م ظم  وا م او  وا م     ع    و 

                                                           
 .من و  ّيو "ا مقالو  صالا ا دو  اد    أح  ،الند ا موهو نتظ :  -1
د .  -2  : ،  مو ع ادت  تتنتظ  دو  اد    وا مد  د أح  ،الند ا موهو ن  مع اد ال ن  وا مّاليو"ا مقالو  صالا ا: ،مالد ا ن  ا مّ 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&depid=6&lcid=59805  يد ّّ   ال نخ: ا موضوع ،لر ا 
 .م ال ي  10:70ا ،لر ا ّ ال،د 7110توأم   11متقوو ،تا نوم: ا وا 71:11:10ا ،لر ا ّ ال،د 10-11-7112

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&depid=6&lcid=59805
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&depid=6&lcid=59805


 21: العدد                                                                  .االجتماعية و اإلنسانية للبحوث" تنوير" مجلة

 

 
287 

ظمااال  مواهاا  ا اّااا ااي نع  اا  ا مصااد  وا ميااال  ا ا نعااح   اااوّ  يااوّ  -وااا ر  ااد نس  ل    اإل ااداع وات
 1«و ،الن مال

 نواحي أو مظاهر رعاية المدرسة للطالب الموهوبين: -2
 نو مال ن ّمر    لو  اإل  اع:   ا د:اخ صال   توات ا دّ  -ن

أااح ا مجااالو اديااالدنمحا   ماادف  اا ام  اإل اا اع ى اار اخ صااال   ااتوات ا ّد ا ااد   الااالو ا موهااو ن 
 انن ن مّي  ا ّالو ا موهو  م  ىتماال  ا م الاد ا ّ علنمّناد أاح أ ا   زمتّناد ن اّو ما  ا ل ا   ا  اح ن ا    مال 

 2ا ّالو ا عالد   تاو ،الم نو ،المن 
 د ومجمو،الت  تمند ا مواه :صوو ا خالصّ ا ل - 
عتاااح ا مااادا س ا  اااح   ّياااز ،لااار  عاااا أااا وع ا مع أاااد مثاااو ا ّ نالضاااّنالتا وا علاااوم ا  ّقتّنااادا نو ا لتاااو  و 

نع قااد  عااا ا علمااال  ا ااان  نوصااوا  لصااوو   الااالو ا موهااو ن  ن  هاااا ا ااتما ماا  ا  اا ام  و  ا جمنلاادا
ّّ الان ن  لو م  ا تّ  لاّ    ن صر تموّ ن ضمّ  ال دْ  ني    ادالالو د وا ثّ خصنّ ا  قالأندا و  نا ا ل صد ننضي

 ا ااد أااح هااا  ا لصااوو  يااو  أااح م اا و  ا دّ  اصاانو؛ وا ااي د ّ لنمَد  لعمااو وا  ّ ا موهو ااو  ا عااالداتف ا ّ اا
ااال أااإ ّ ن ااادّ  ال   ،اا  ا  ل اا و ا ا ّتااعاا ّ و ماا  ا  ّ  ن  ،قلنًّااال نقلّاا ا ااد مااع زماال  م لااوّ ا دّ     ااد ا مما وننضي
 3زهم ،  ين هم م  ن  اتمم م  ادالالو ا عالدنن  مم و منّ  لوّ 
  وأن  ياا  ،قلح م يالمو   الالو ا موهو ن  أح ا مد  د:-ر

و قاوم ا مد  اد   اوأن  ا ااي و عتاح ىنجاالد  ا ام  وتّاالاالت  علنمّناد ن،لار ما  م ا و  م وّ اا ا اّال ا 
 م  خلو:

 نال ات.الت وا زّ ا  ّ  •
 د.ا خالصّ ا مّ و،الت وا  اون  •
 د.  ام  ا ق ا   ا ل دنّ  •
 د. ا نّ ا القالت ا دّ  •
 د.واد  ا خالصّ ا تّ  •

                                                           

 ااااااال نخ ./https://www.alukah.net/social/0/58854. د. مو اااااار تجناااااا  مو اااااار معااااااوادو  ا مد  ااااااد أااااااح  ،النااااااد ا الااااااو ا موهااااااو ا  -1
 د نقد. 21ص الاال و  11،لر ا  ال،د  7110 -11-11هج  .  13/11/1232 -منلد   71/2/7113 اإلضالأد:

 نتظ  دو  اد    أح  تمند ا موه د واإل داع  د  ادالالوا ،  مو ع اشت  تت:  - 2
http// education.microsoft.com/story/lesson 

 زواشي  12.11 7110ني و    12
 .د. مو ر تجن  مو ر معوالو ا موهو ا نتظ : دو  ا مد  د أح  ،الند ا اّ  -3

https://www.alukah.net/authors/view/home/5312/
https://www.alukah.net/authors/view/home/5312/
https://www.alukah.net/social/0/58854/
https://www.alukah.net/authors/view/home/5312/
https://www.alukah.net/authors/view/home/5312/
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 س أح  ،الند ادالالو ا موهو ن :دو  ا مد ّ  -د
صال ا  مم أح ا يّف ،  ا مواه ا و تمن مال و ،الن مال ،تد ادالالو؛  لضو ا ّ  ي ن  ك  س نهمندك  لمد ّ 

 ا اندا  ات ا دّ  ا اح وا مقا ّ ا ماال جاال  أاح ا   تاالم  ا دّ س ش نقف ،لر  تلن،مو ا مد ّ   وجنممما يمال ن ّ و 
د أااح ا متاازو وا مد  ااد وا مج مااعا وا  ااح نمياا  اإلأااالد  ّاا نّ د وا  ّ ،لاار جمااع ا مصااالد  ا مالدّناا ع ماادا ن يّتاا

ااد ا ا تّ س نقاوم  اادو  ا موّجااد وا منااوو ،تااد ا موهااو ن ؛ أال مااد ّ ا االجااالت ا خالّصا متماال أااح  اادّ  ل ااح وا مّ 
  الااالو ا موهاو ن ؛ اناان نعماو ،لاار متاع  اا ايم ا مضاالنقالت وا عوا اار ا موجاود  أااح ا  ن ااد اشج ماال،ح 

نجااالد مخاا ر   ااو ّ   يااح  ل ااحا ويااا ي ا عمااو ،لاار  من ااد ا جااوّ  هم ا تّ ا  ااح نعاانه أنمااال هاا ش  ادالااالوا وات
ظمال  مواه  ادالالو. نيو  مل ميال ومّجعيال ،لر تموّ   وات

ا ال امم ا م ا م ّ نيو  موضاع اا ّ  مد ِّس ادالالو ا موهو ن  يمال ن ّ  ا  ال االجاد ى نااا يماال نّتا مم وات
  ادالااالو ا موهااو ن ا الااوا ونقاادِّ  نيااو  نقظيااال واينًّااال ونلماام  لمنااا  ونيااو  ىنجال نًّااال أااح موا لااا مااع يااوّ 

نااد؛ مّماافا ونخلاار  ماام  ن ااد  علُّااصاا ّ و ا م اا و ندا وا اا  ا  ّ ون ااال،دهم ،لاار  اّماا ال ن ااال،د م مثناا   وم ْجدف
 ظمال  و تمند ا مواه   د  ادالالو ا موهو ن  داخو ا مد  د.،لر ى

   ام   علنم ا موهو ن  داخو ا مد  د: -ها
لمنااا ،لاار اش اا لالد  ممااال  اادنمم ماا   ااد ات د اد ال ااند  لمد  ااد هااح م ااال،د  جمنااع ا  ّ ا ممّماا ى ّ 

 اون   د ا مم دا ويا ي  عمو ،لر م ال،د  ا موهو ن  ،لر وجا ا خصو  ،لر ،قلند وممال ات اهتنّ 
ميالتال مم ومواه مم ا خالصّ  لمنا م  ال مم  ّيو م واز  وم يالأئا و وا  يال  ا  ّ دا و،لر  تمند ّخصنّ وات

دا د خالّصاامم جمنعيااال ما ااالجو  ى اار متاااله  د ا اانّ ا عاالدنن  نوماا  ا م اا خ ن  د ا اانًّال نوماا  ا موهااو ن ا أاإتّ 
ل   ّيو ىنجال ح دو  ن  نصاو ى ار ا اّ  اد  أح تلوسمد  ّيو ن عن ،لر ا  ّ د مصمّ و  ام   علنمنّ 

لمنااا  الش اا م ا  أااح ا قنااالم  تّااالاال مال د  عقااوو ا  ّ   ونااد وا  علنمّناااإلا ااالاا ون    ااما ادهااداف ا  ّ  ااادّ 
 1د ا موجود   ن  صلاالت ا ي  .ع واشم داد خال ر تاالر ا اقال ر ا علمنّ و ّ  صو     ما  مال  ال  ّ 

د؛ متمااال اإلثا ا ا واإل اا اعا وات الاااد ماالت اد ال اانّ مجمو،اادي ماا  ا مقوّ و ّامو  اا ام   علاانم ا موهاو ن  
 ،د  ال ممال  د ا عملند.ا ل صد إلي ال  ا خ  ات ا م توّ 

 
 
 

                                                           
 .د. مو ر تجن  مو ر معوالو ا موهو ا دو  ا مد  د أح  ،الند ا اّ نتظ :  -1

https://www.alukah.net/authors/view/home/5312/
https://www.alukah.net/authors/view/home/5312/
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 الموهوبين: اهات العالمية المعاصرة في تعليماالتج -7
 علنمح:اإلث ا  ا  ّ -ن

 ماال ن تال ا  ماع مناو مم و اد ا مم ل  ا موهاو ن  د ا مقد مد  لاّاعلنمنّ وا مقصود  ا زنالد  ا خ  ات ا  ّ 
د م خ ااا ات  علنمّنااا ا اااح ا عاااالد   نقااادّ وا ااا عدادا مما ون ااا خدم مصاااالا ىثااا ا  ،تاااد  ااااون  ا   تاااالم  ا دّ 

ل  ا موهاو ن ا و ياو  نزناد ما  ا خ ا ات ا مقد ماد ما  خالو ا   تاالم  د  لاّ   تال   مع ا قد ات ا خالصّ 
  ا ح ا عالد .ا دّ 
 علنمح: يث ا  ا  ّ اد ال ن  ا مخ للد -

علنمح  ّيو متال  ا وهتالي ن  عد ن ال ن  م ال،د  نمي  ،  ا نقمال  عدنو نمي   قدنم اإلث ا  ا  ّ 
ىضاالأد  -نو  اون  ا متم  ا عالد   ن تال   مع  د ات ا موهو ن ا هح: زنالد  ا متم  نو  عمنر ما وا  

اإلثاا ا  ،اا   - ممال  ااد( -) ااد ن   - ىثاا ا  ماا   ا  تااوع ا موه ااد -ال اا  مااتم  جدنااد ن علاار  موه ااد ا اّ 
صاااالو  ّااا يد اإلت  تااات د ،ااا  ا نااار اش ّ ىجااا ا  ا  ااااون ا علمّنااا -لينااا  ا علناااال ا نااار  تمناااد مماااال ات ا  ّ 

   .د ن  ،لر ا  خدام معالمو ا علوم ا ماوّ وا  ّ 
ا ويااا ي علنمااح  عاادنو تظااالم ا ق ااوو أااح ا ماادا س ا عالدناادع ا  ّ ن اا   ّ  ال  وا مقصااود علنمااح: اا نع ا  ّ ا  ّ  - 

علانم ل  ا موهو و  ىتماال  د ا ا مم  م اااو ا  ّ م الد د ا ند؛  انن ن  انع ا اّ  قو أح يوّ ىج ا ات ا تّ 
 1م  ن  اتمم ا عالدنن . ا مخ للد أح  توات ن وّ 

 علنمح:علنمند   ا نر تظالم اإل  اع ا  ّ  من د ا  تند ا  ّ م اّل الت -
علنمند  معدو ن تال   مع  ا ، ا ،لار د ا  ّ ال   أح ا عملنّ ا اّ علنمند؛  انن ن ن  نال د ا  ّ موا مد ا  ّ  -
  م ماالدّ  ا اند(ا واإل ا اع أاح  علّالوف ا دّ ح ا صّ       م الد  علنمند )و خاّ اصنوا يالش  االر ا م يّ ا  ّ 
 تد.معنّ 
ال نلور يو ا  ّ د نمي   ا نقمال ،تدمال ن ظمف  ا اّ تظم  علنمنّ  - داخو  و عالت ا مت ظ   متاال    منزيا واضاي
  ا ح ا اال ح.ا ا دّ صلّ 
 ن ال ن  اش  االر ا م ي    نالا ادالالو. -
  ا ند.لوف ا دّ ح ا صّ  خاّ  -
 قدم ا ل د  ا م  م ّ ا  ّ  -
 1ا متاله  ا صلند. -

                                                           
 نتظ : تل ا. -1
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   نع:م   ات ا  خدام تظالم ا  ّ -7 
 علنمحا هح: ات ش  خدام تظالم اإل  اع ا  ّ   م  ّ هتالي ،دّ 

 ااااد ا مم  ن  أااااح معاااادو اي  ااااال مم ا معلومااااالت؛ اناااان ى ّ زمل هاااام ا عااااالدنّ ل  نلو ااااو  هاااا ش  ا اّاااا ن ّ  •
 ا مع أند  خ لف ،  ا عالدنن .

 دا و دأع ،تمم اإلا الس  ال ملو وا   م.علنمنّ  عدنو   ،د  علنممم نل ح يثن يا م  اا نالجال مم ا  ّ  ن ّ  •
مام ممتو،او  الم  قاد ا مما ىش نتّ ند نع    متال  يال  ّايو ،اعلنمّ ما و  ا متاله  أح جمنع ا م ااو ا  ّ  ن ّ  •

 2ال  . ا ح وا م الد ا عم ند  لاّ ف ا دّ م  اج نالزهال      ،وا ر اش   الا  ن  ا صّ 
 زات:ا ممنّ -3
 لمنا ا لال قن .  ى ر اخ صال   توات د ا د ا  ّ ن دّ  •
   .م يّ  لمنا ا لال ر أ صد اشتخ اا أح مجالو ا عمو واإلت الر أح   ّ   نا  ل ّ  •
 د.   د ا مم ا عقلنّ د   ادّ ا لال قن   خ  ات    وند و علنمنّ  زوند  •
ّّ نجتّ  •   ا د ا عالد .عو   ال ملو ا ا  نل ضا تظالم ا دّ  مم ا 
 علنم.د  ل ّ يال نف ا يلنّ خلا ا  ّ  •
 .3النوال   ا لال ر وأال،لن ا  يتجالز وا  ّ زنالد  داأعند ا اّ  •
 أهّمية تكوين المعّلم المهني وتنميته: -3

د  لقاان  ا موضااو،الت ا علمنااد وادد نااد واااثمم ،لاار ا اا ايال  دو  ا معلاام مق صاا ا ،لاار مجاا ّ  اام نعااد 
ااداي  ل ّ  مااالي توند أا اا ا  ااو نصاا ا زنااالد  ،لاار هاااا موجّ هاا  ا موضااو،الت أااح اشم االتااالت ا ّ اا  لمنااا ومّ 

 مااوّ م ا،ااال  خصااال   ا تّ  ا مااعا اا    اانن    لعمااو ا مد  ااح.  تااال ي ،لاار  ماام أااح ا  ااان ،اا  ا معااال ف
وا نعد ّخصند  لمنا ا ها  ا تظ   ا جدند  ا  اح ا ات ،لار ا  االاد ا    وناد و يازت اه مالمماال ،لار 

ّّاا الاو وجعل اا مااو  ا عملناد ا  ّ  ح  ا ااا  ينا   مالماال ما  نهاداف ا  علانم ويااا اددوا  ا  ااح علنمنادا ا 
د ا معلاام  مااا  اددوا  وجاا  ،لاار ا معلاام ن  ن دنمااال داخااو ا ق ااما أتجااالح ا عملنااد ا  علنمنااد ماا   ا    دناا

 .ا مممد ،لر نيملمال
 
 

                                                                                                                                                                                     
 تل ا. -1
 .تل ا - 2
 .تل ا- 3
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   زاما  مال نلح اي : مع ى
 اوأن  ا و ااال و   ا ايدهالا و د ا  اح اادّ د ن انّ خاانا  ماال  ان م  تلناا    لاود ادهااداف ا  ّ  ّ ا خاانا: ا  ّ  -
 .زمد  ا يا ّل 
اددا  ا لعلااّح د وا ممال  ااالت ا  ااح نقااوم  مااال ا معلاام نثتااال  تلنااا: و عتااح مجمو،ااد اإلجاا ا ات ا عملّناا  ّ ا -

 داخو ا لصو.
 .لمنا س  ا نقد  ثن  اه مالم ا  ّ ممند  لدّ  ّ ا  -
ال قد نو لمناا ا ّ ا س  خ ا ات ا  ّ د نس و  اا ا ادّ    ا نقد  لنمدا مع  توناع ن اال ن  ا  ّا ا ا مالدّ ، -

 .ادادان ا جال ند
 .قالا اد ال ند ،لنمالا تّ  و  ا و دون  د  ل ّ ش  خدام ا جنّ ا -
 . سلمنا ،لر ا مّال يد أح ا دّ  ّجنع ا  ّ  -
 .د   لاصّ اش  زام  ال و ت ا مخصّ  -
لمناااا م  لايااام ،لااار ماااد   اصااانو ا  ّ قاااونم: هاااح اإلجااا ا ات واد اااال ن  ا  اااح نلجااا  ى نماااال ا معلّااا ّ ا  -

تجالزهم واي  ال مم  لمعال ف وا ملالهنم وا ممال ات و مثّ   .1ا م يو  أنمال جالهالتلمم  لقنم واش ّ وات
 ربية المعاصرة:م في التّ خصائص المعلّ 

 لالتمااا  ا ّصااا  عااادد ا معلااام امااا لي  ااان  ىنجال ناااد ،ل اااد وجاااود ى ااار يثنااا      وناااد د ا اااالت نّاااال ت 
 ّّ  ى ااااار أ  ااااان  ا خصاااااال   هاااااا   صاااااتنف ونميااااا  علنمناااااد.ا  ّ  أال،لن اااااا وماااااد  دوا وظنلاااااااانّ  خصاااااندا 

هتاالا  د. وممامم جاداي وظنلّنا واج االت هن اد ،لار  تلناناد و اد اتا اد،الّما دّخصنّ  خصال اا    ن ناا ن .
 ما   ماال  مّيايلّ  أاح ّخصان اا ودمجمال لالتا صّ  ها   اصنو ما معلّ  ا  االع مالا يلّ ن  تّن  ى ر نتّ 

 وخال َجاااا داخااَو ا لصااو دعلنمّنااا  ّ  دا عملّناا أااح  وجنمنااد  ااد   وممال  ااد   ماا ثّ  د علنمّناا ن ااال ن  اماا لي
  نااد ا معالصاا   ا اااا  م أاااح ا  ّ ا أااال معلّ ل ااد. و،لااار يااو  ا اّ  التأاااح ّخصاانّ   ااال و نثاا  ىاااادان ثَاام   وماا 

 2ممال:صف  عد  خصال   نهّ د  نت  ح ن  ن ّ ن  انع ن  نقوم  وظال لا ا م عدّ 
 
 

                                                           

و  نالضاند  اد   لمناا ا ّااا مّايلت ا  ّ  ايم أاح ااوّ ودو هاال أاح  تمناد ا قاد   ،لار ا ا ّ  ش   ا نجنالت ا مع مد  ما  اا ف اد ا الا داخاو ا صافّ   - 1
 .21-20   اا م و ّ 

نمال  مامّ ادنالت ا م  ق لنّ أح ضو  ا  ّ  و تمن ا ممتنالي ى،داد ا معلم نتظ : "-2 م   ونال معلّ م  لم  م  ا  ّ د ن و و د مقدّ د"ا  صلح نامد ا تال دا َوات
 http://kenanaonline.com/users/aces/posts/581780،  مو ع اإلت  تت:   12- 10م:  7110ا وا ع وا م مووا نوتنو  –ا لل انتح

http://kenanaonline.com/users/aces/posts/581780
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 ا جالت  ا عقلح وا مع أح: -1
يلااالن مم ل اادا و أااع م اا و  علاانم هااو زنااالد  ا لال،لنااد ا عقلنااد  لاّ  مااال يااال  ا ماادف اد اامر  ل ّ   

اشج مال،ندا أإ  ا معلم نج  ن   يو   دنا  د   ،قلند  ميتا م  معالوتد ال  ا ،لار ا تماو ا عقلاحا 
و  نو ا ي ن  ن م اع ا معلام   ازا   ا ماالد  ا علمناد )ن  ن  نعا ف ماال نعلماا ن ام ا مع أاد(ا ون  نياو  

عال أا و جدندهالا م فَ  م  و، ال  مالد   خصصا نأضو ا  نعال ا ون  نيو  ّدند ا  ي د أح  و نع م
  ناااد  اااا ر ا  ّ  ا  لينااا  ناااداوم ،لااار ا د ا اااد وا  اااان أاااح أااا وع ا مع أاااد ا  اااح نقاااوم   د ن ااامالا ملماااالي 

علنما و ّاونر د   خانا ا  ّ ظ ند ا خالصّ علنما و ّمو ها  ا مع أد ا معلومالت ا تّ ا ادنثدا وو ال و ا  ّ 
تااد  ا ااح  ال اا عمالو ااا ر أعال اادا وو ااال و معنّ دّ علاانما وينلنااد  وصاانو ا ما ااو  ا ل ااد و الناازهم  ل ّ ا اّ 
 .د  إدا   ا صفّ ل دا يمال ن  وج  ى مالما  ال مع أد ا خالصّ م ا اّ    علّ  ن ّ 
 علنم: نعند أح ا  ّ ي د ا اّ ا  ّ  -7
ق و ،لر ال ا  ا  وداأعناد؛ أماو ي د  وف ن  م ا ا    واأ   دنا ها  ا  ّ ا معلّ  وا ي د ّ   

عو اي  و لويالي  علنم أي اي  نتممي أح ا  ّ  علنم نّ ع جمد  ،لر ممتد ا  ّ  مال  نّجعا ،لر  ي نس جوّ  ّو
ا  ااانا   ،لااار  اقنااار اا اااا اشج مال،ناااد مااا  خل ماااال االجاااالت ىت اااالتند واج مال،ناااد  دناااا. يماااال نّتااا

د. و،لناا أمااو  ن اعر ى اار اضاو  دو ات  د ن نااد  ل ا لالد  متماال أااح مجاالو ،ملاااا وهاو مااال وا ممتّنا
 .م ،لمنالي قدّ ا وا  ّ مو ممتنالي ى ر ا تّ   ندأع  ا  ت  د ،ال ند

 ل ح واشج مال،ح:ا جالت  ا تّ  -3
 مالت اشج مال،ند واشتلعال ناد؛ يا   نياو  م زتاالي ع  مجمو،د م  ا  ّ ف  هو ا ا  ن م ّ م ا ي  ا معلّ  ى ّ 

  تل ااا ما  ماالي   آدا  ا ممتدا واثقاالي   ال  اا مل زمالي  أح ناال ن ا واتلعالش اا اا ّخصند  ال ز  ما الي 
ا و اا ا مد  اح مج ماع ىت االتح   ال مماال ات اشج مال،نادا د ّ  معمما م م عاالي  ّخصند ال  اا االزمالي 

دا نان ا د م  ال دا ومعلّ علنمنّ د ا  ّ لال،و اشج مال،ح مع يو ا لال،لن  أح ا عملنّ نقوم ،لر ا  ّ  مان ا وات
معماام  لاانمما صاا و اي أااح معالملااد ال  ااا وا اياام ، ا وتزنمااالي ومااوجمن     ااونن ا ونو نااال  نمااو ا ،ااالدشي 

 حا   ق ُّو  وجنمال ا وتصال اا  صد   ا .أح  عالملا مع موجما ا لتّ  وموضو،نالي  م  الماالي 
 يونتح:ا جالت  ا  ّ  -2

و  مثّ  دا ج منّ  دوا انونّ  ا متال  د ادأال صّ  ي ن ا جمد  ق ضح  او دّال ّ  ممتد علنما  ّ  ممتد
 ون  وتا ّصاا واضااا نيااو  ن  ما معلّاا ماا   ن الّاا وملنااد. يااا ي تااالجا   اقناار ،مااو دهالّماا ّاا وايال
ا  ااح   ال ادا  ّ   ن جّتا وا اار مان ا م علّ  ما  ا ما ادّ  اشت  ااال   ناوأّ  ا ار صاو ا ود جااد ت  ا اا ن نا  أاح
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  ماال  اا ا خاال جح مظما  ر ،لا نااالأظ ن  ما معلّا ،لار نجا  يماال اشت  اال ا و ّا نت ا ملاو ى ر    دّ 
  ا. واا  اممم  ا ل دا اّ   قلند أح ي ن  دو  م 

د علنمّنااد ا  ّ م ناااد ا عتالصا  اد ال ااند  لعملّنااا معلّاا ن ّ  ز ،لاار علنمنااد   ّياياو ادتظمااد ا ّ  ى ّ 
ّّ م م ه  وا  علمندا أ دو  معلّ  المو ش ن  انع ن  تظالم و نيالدنمنالي وم د    ممتنالي نعح دو   ا ي ن  وا 

ا مال او ودخاوو ا عاال م ،صا   علنمح ا وصوو ى ر  اقنر نهداأا ا متّود . ومع اشتلجال  ا مع أاح 
   ّاايو م م اااوّ د ى اار معلّااقتنااد ا عال ناادا نصاا ات هتااالي ضاا و   ملّاااواش صااالشت وا  ّ  ا معلومال نااد
ح اا نالجاااالت ا مج ماااع م ونلّ اااعلّ م أاااح ا ااا ّ  نوايااا   وح ا عصااا ؛ معلااام  نل اااح االجاااالت ا مااا علّ  م ااا م ّ 
 نناااا ات ا معلماااان  ،لاااار مواي ااااد ا  ّ  ا االجااااد مال ااااد   ااااد ن  ى ّ   ااااح ...م وا  ّ قاااادّ  ال ااااا تاااااو ا  ّ وم الّ 

ات ا م لاقااد مااد  ا انااال  و ااا ي؛ نصاا ا مت جااالي ممتنااالي أااال،ل  لمع أاادا وماااو اي  قد ا ااا وا م اا جدّ 
م م وأار اش جالهاالت ا ادنثاد و قتنال ماال ا معالصا  . أاال معلّ  اد ات ا معلّا ااون  أاحد ن  وا  ّ علنم وا  ّاا  ّ 

يتو وجنااال اااو ا وأااح ظااو ثااو   ا  ّ م وا  ّ علّ مج مااع دا اام ا اا ّ ا م اادعا هااو اال اا  ،لاام اااواو انال ااا أااح 
وا معلومال ناادا و اانس ا معلاام ا ااا  نق صاا  أااح انال ااا ،لاار ا معااال ف وا ممااال ات ا  ااح اي  اا مال أااح 

 داأمال؟ه؟ ومال هح ن متمند ا ممتند  لمعلّ ا أمالاا نقصد  ال  ّ 1 الت اإل،داد أقام  ّ 
 د:تمند ا ممتنّ  ع نف ا  ّ  - 

م مماااال ات  علّااا رمااان  ،لااام اااال،د  ا معلّ  رد ا مالدأاااد ى اااد وينااا  ا متمجّنااا متمجّناااهاااح ا و اااال و ا
صاو ماد   ّ د نسا وا  يّاالف ملاالهنم م قدّ دا وا ر ا  ّا ا مم أح ا ممال  الت ا ممتنّ جدند ا و تمند  د

  ،ملناااد  ا ااان  م ااا م ّ : اأااات   ّتااا ِّ يماااال ،   د ن اااح ر  يلاااال   ا عماااو ا  ّ  اااال ما و  وا مصاااالد  وا اّااا
زناالد   ااد   جمنااع  رى اا   لااود معااالنن  ،ال ناد ا جااود   يتجااالز ادياالدنمح و اا دّ  ر،لا ما معلّاا م اال،د  

ماااال ،ملناااد   ااا مدف ىضاااالأد م ماااد  ا اناااال ؛ ن  نتّ علّ عح تااااو ا ااا ّ ا ّ ااا رم ،لاااعلّ ن،ضاااال  مج ماااع ا ااا ّ 
 مم   اقناار    نااد أال،لااد  ال  ااا و اقناار تااوا    علّاامعااال فا و تمنااد ممااال اتا و اانم ممتنااد  ااد  ا معلّاا

 2.ىنجال ند
 
 

                                                           
ا  111-03: 7110م. جممو ند مص  ا ع  ندا د  لمعلّ يالدنمند ا ممتنّ اد-  وند  معلمح ا م الد اش  دا ندد ن ند  ميو  ا يلال   ا  ّ نتظ : ا مالد  ا  ّ  -1

، د ا مجند     عود ا   ند ا معالص  ا  صالا  ا: تعمت د  لمعلم وا  ّ تمند ا ممتنّ ومقالو: ا  ّ 
72/11/7111.http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=710 

وتح:   ند ا معالص  . م خوا ،  ا مو ع اإل ي   م وا  ّ د  لمعلّ تمند ا ممتنّ ا  ّ  نتظ -2
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=710- 

http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=710
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=710
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=710
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 : مد  لمعلِّ تنّ تمند ا ممْ نهداف ا  ّ -ر
 مال:نهمّ  م مجمو،د م  ادهدافتمند ا ممتند  لمعلّ ر ا  ّ  اقّ 
 ؛معلّ  ا نقمال   اقنر ا لعال ند أح ا  ّ  رم وا عمو ،لعلّ علنم وا  ّ ات أح مجالو تظ نالت ا  ّ مواي د ا م  جدّ *
 ؛دّ مااااااااااااال هااااااااااااو جدنااااااااااااد وم اااااااااااا ج  و ا ناااااااااااار يااااااااااااو خّصااااااااااااات أااااااااااااح مجااااااااااااالو ا  ّ مواي ااااااااااااد ا م اااااااااااا جدّ *
 ؛م دن ا  علم ا م  م  وا  علم مد  ا انال  واش، مالد ،لر ن ال ن  ا  علم ا اا ح     نخ*
 ؛د  اقنّ م وا  ّ علّ علنم وا  ّ  عمنر اش  زام   خل نالت ممتد ا  ّ  *
 ؛دعلنمنّ ا نر أح ا مجالشت ا  ّ ظ ند وا  ّ  ا  ن  ا تّ ا  ّ  *
 ؛م  ّيو أال،ووا  خداممال أح انصالو ا معلومد  لم علّ  علنم ا معالص  ا  ّ الت  تمند ممال ات  وظنف  قتنّ  *
 ؛ م م  ممال ات ا  خدام مصالد  ا معلومالت وا  ان ،  يو مال هو جدند وم اوّ  مين  ا معلّ  *
 ؛م خدمالت أال،لد  لمج مع    قدّ م م اوّ ا م الهمد أح  يون  مج معالت  علّ  *
 ؛ د    لو  ،لمح وم اوّ علنمنّ ال ا  ّ ا م الهمد  ّيو أال،و أح معال جد ا قضالن *
 1.ا حقننم ا اّ ا  ّ  ممال ات قننم   توا،مال وخصوصالي  اون  يلالنالت وممال ات ا  ّ *
 :دوُر المعلِّم في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم-4

د نأضاو تلعاالي ّا نّ  و  ا  ّ ا ثّا ،لار ن ّ  مد ا  دنمناد ا  اح  اتّ  ي ن   ال م الّ  ا جمنع ن م  ى ر اد    عوّ 
ناد ادخا   ىاا ماال ا  قار ى،ادادهالا ون ا ا  ا ا  ل مالا  وات ا مالدّ ا ونيثا  ،ال اداي ما  جمناع ا ثّاأال د ي  ون،مّ 

 ن   اا ن لاظ ا نوم  ّيو ظاله    ال ر ا مج معالت و عح ادمم وا  لدا  أح ا يّف ،  اد تال  ا م لوّ 
ّتمال  علو  موهو نمال وم د،نمالا ونّتماال وو نّ   د ا مال ىوا موهو ن  وا م د،ن  و ،الن مما ألقد ند يت  لي ا دّ 

  نمال ومخ  ،نمال.وو  عقوو ،لمال مال ومليّ م ،لر ين هال م  ا دّ   قدّ 
 و  ا عظنماد و،ادم   دنادهال ا ياال   زاماالي ،لار ادماد ا ع  ناد  الا اد ا الاالظ ،لار هاا  ا ثّام  نجو ا ي يلّا

، ضاااد  ل ااا قاال  ا خاااالائ مااا   ،النااادا و ااا ي ا موهاااو ن  وا م اااد،ن  وا مخ ااا ،ن  الإلهمااالو واتعااادام ا  ّ 
د هجااا   ا عقاااوو ا ع  ناااد ى ااار ا  ااا  . د ا ع  نااادا وا  اااد  ا لعلاااح أاااح ىنقاااالف ،ملّنااان،ااادا  اإل ااالم وادّمااا

نتناد د ا ع  ند ا دّ  نن  ى ر ادأضو واد  ر أح   نو تمضد ادمّ أال موهو و  هم ا ان  نمليو  مل الح ا  ّ 
 2د.تنونوا دّ 
 

                                                           
 .  ند ا معالص  ا م جع  ال رم وا  ّ د  لمعلّ تمند ا ممتنّ ا  ّ  نتظ : نتظ نتظ : -1
ّّ امال   نّ ..خصال صمما اي ّالأمما    ن مما مّيل مما  ع د ا  ّ  و  ،قلنالي نتظ : ا م لوّ -2 ا قاله  ا - رد  لنمال ا وصلال  يالز  نامد. مي ند زه ا  ا 

 .100-101: 7111د.اا 
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 المعلم ورعاية الموهوبين: -2
لااو ا موهااو  و تمنااد  د ا ااا  مااال  ااا ماا  دو   ااال ز أااح  ا اان  ا جااو أااح  ،النااد ا اّ   ال  ااالي  م دو اي  لمعلّاا ى ّ 

ا د ا اااح و اااوأن  ا  ن اااد ا مد  اااند ا ث ناااد  مثنااا ات ا    ناااد. و مااااا نق ااا ح  عاااا ا  اااالاثن  ن  ن اااوأ  أناااا 
 ا خصال   ا  ح اي هال:

ر لاوّ نياو  ملماال   انيو وجند ا موهاو ن ا ومعتار ا  ّ   ن* ن  ن م   ض و    علانم ادالاالو ا موهاو ن ا و 
 واش  يال .

خمااد  وح   أنمااالا و،اادم ى اازام  لما ااا   اااال ر ادأيااال   ياانل ن  خّصاا اامال وا  ّ   ا  ااح ند ّ * ى قااال  ا مااالدّ 
 اش  يال   دنمم.

 د.لع  ا د اند  ا ر ا  ان أح ا مجالشت ا علمنّ * ن  نيو  وا ع اشاّ 
ال نن  تل االتنن ا و اال ح يو م  ن عاالملو  ماع  لمناا  ما  نو ناال  ادماو ا ونخّصاصال ا  * وجو  دوام ا ّ 

   و  واإلدا   أح ا مد  د.ال م ا  ّ ا اّ 
   م  مّال،  ا  ن   وا ا د ىزا   د ات ادالالو ا موهو ن .ا ّ * ا  ّ 
اي  ااال  ا ممااال ات ا نعنااتمم ،لاار  ن  دّتاالمنااا ا م لااوّ ا  ّ  ا م ااال،د ،لاار تمااوّ  س هااو ا عالمااو ا مماامّ أال مااد ّ 
 1ل م مع ا م  ق و.لال،و ا  ّ عالمو مع ا االض   ّيو  لنما وياا ا  ّ تمم م  ا  ّ جالهالت ا  ح  ميّ واش ّ 
 واجبات المعّلمين تجاه هذه الفئة من األطفال: -1
 :ن  ح اي    و أنمال. و  مثّ من ا معلّ  م  ا ف قدنم  ،الند  م ش  ا موهو ن   نلزم
 قلندند نثتال  ممال  د تّالامم. ال،مم اد ال ن  ا  ّ  عدم ا ّ نّش نيوتوا  قلندنن  -
 س ،لر ي ال  مد  ح واادا  و نيث  م  ي ال .نّش نع مد ا مد ّ -
ظاااا  ا م عال ضاااادا واإلتصااااالت  اله مااااالم ى اااار ا  ا  س ال  ااااا ،لاااار متال ّااااد وجمااااالت ا تّ  ّااااجنع ا مااااد ّ -

 ا مخال لد.
 ندن  متمم.لمناا وميالأ   ا مج عزنز   وح ا م الد    د  ا  ّ  -
 2م.دا وا قد   ،لر ا  ثال   ا م علّ م ا،ال  ا ل ور ا ل دنّ -
  ن :نهداف  ،الند ا موهو ن  وا م لوّ  -د

                                                           
 .10-12نتظ :دو  ا معلم أح اي ّالف و ،الند ا موهو "ا  د  ا و أانمد:  -1

 2-  ا م لو و  ،قلنال...خصال صمما اي ّالأمما    ن مما مّيل مم: 102.
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 و: ن  و ّاااااااااااممجمو،اااااااااااد مااااااااااا  ادهاااااااااااداف ا  اااااااااااح   اااااااااااعر ى نماااااااااااال ا    ناااااااااااد ا خالصاااااااااااد  اااااااااااال م لوّ  هتاااااااااااالي
نصلو  ى ر د جد اإل قال  أح د ا مخ للد  جعلمم  ن    تال  مع أح أح ا مجالشت ا علمنّ  زوند ا ال د ا م لوّ *

 ؛ لي ا مجالشت
اإل ااااداع ا مّاااايلت و   ن   ممااااال ات ا اصااااوو ،لاااار ا مع أااااد ماااا  خاااالو ااااا ر اااااوّ ل ااااد ا م لااااوّ  زونااااد ا اّ *

 ؛وا  خدام اد لو  ا علمح أح ا وصوو ى ر ا مع أد
 ؛الت  اااااااااادنمم  نصاااااااااا اوا نيثاااااااااا  ا اااااااااا قل ند و ى دا،نااااااااااد ااااااااااد ن مم و اااااااااااون  ا ممااااااااااال ات و اش اااااااااا  ا نجنّ *
 ؛در أاااااااااااااااااااااااااااااااااح مجاااااااااااااااااااااااااااااااااالشت اشه ماااااااااااااااااااااااااااااااااالم ا خالّصاااااااااااااااااااااااااااااااااعّمااااااااااااااااااااااااااااااااا ّاااااااااااااااااااااااااااااااااجنعمم ،لااااااااااااااااااااااااااااااااار ا  ّ *

 ؛ليناااااا   ،ملنااااااالي م اااااا ونالت ،ال نااااااد ماااااا  ا  ّ ّااااااالاالت اديثاااااا   عقنااااااداي و ا  ااااااح   الّاااااال ااااااد  ال تّ * زونااااااد ا اّ 
 م؛ تمناااااااااااااااااااااااااااااااد اش ااااااااااااااااااااااااااااااا قل ند و ا مثاااااااااااااااااااااااااااااااال    وا مواظ اااااااااااااااااااااااااااااااد ،لااااااااااااااااااااااااااااااار   دناااااااااااااااااااااااااااااااد ا مماااااااااااااااااااااااااااااااال*
 ؛مال ااااااااااااااااااااااوأن  أاااااااااااااااااااااا   يثناااااااااااااااااااااا   شي  ااااااااااااااااااااااال  ا ممااااااااااااااااااااااال ات وا قااااااااااااااااااااااد ات ا قنالدنااااااااااااااااااااااد وممال  اااااااااااااااااااااا *
 ؛لين  ا  ّتال  و اإل دا،ح ّجنع ا  ّ  *
 ؛ا ند و  لوي ومّال،  ا خ ن لوي و ا مّال،  ا اّ  يند ،لر  ل ن  ا  ّ ا  ّ *
  وند وأن  أ   يالأند   و نع  ال،د  ا معلومالت و  اون  ا قد ات ا لّ *

 خالا ا ق ا * اون  ممال ات ا ّ 
 * اون  م  و  ا قد   أح ا ممال ات اد ال ند

 ؛ا ممال ات اشج مال،ند* اون  
 ؛د* تمند ا مواه  وا قد ات ا خالصّ 
 *  قننم ادتمالا ا انال ند ا  دنلد

 ؛ اون  م  و  ا و،ح  دنمم* 
 ّّ  1م اونو ا مد .علّ خ  ا موهو   ل ّ *ى،داد ا 
دا  اااا نجاا  ا موهااو ن  ماا  او  اشا نالجااالت ا خالّصاا   ،لاار ن ّ ن  وا  ااالاثنن جماااااع نيلاا  ا ماا  ّ هااااا و 
 د:ال نر ادهداف ا  ّ د   اقّ    ام  خالصّ  م ،الن م

  ؛   د  ا م  االع ،لر االشت ا موهو نع ف ا م يّ ا  ّ  -1
 ؛  لموهو ن د نو أح ا مج مع  وجا ،المّ وضع   ام   أنعد ا م  و   وا ي داخو ادا  ا مد  نّ  -7

                                                           
 http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=1056،  مو ع: ا   ام  ا خالصد  ال م لو ن  و ،الن مما دنمم ن و مجالهدا نتظ :  -1
 

http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=1056
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دا نااان ( ونو ناااال  ادماااو  ا  ّ  -3 ن  وا مخ ّصاااعاااالو  ا مّااا  ي  ااان  ا م ااا و ن  أاااح ا مااادا س )معلمااان  وات
اااا ا مماام و النااز ا اّ  ال ااالت و  نناا  اش جالهااالت تاااو  ،النااد و عااا ا موهااو ن  نتل اامم  تّاا  ا ااو،ح ّو

 .م ثلر  لموهو ن 
جالهااااالت ىنجال نااااد تاااااو  ،النااااد ا موهااااو ن  ،اااا  ا ناااار داااااا ا مع قاااادات ا عمااااو ،لاااار  اااااون  ا ّ  -2

د  تال ا   اد ا مم خادمالت خالّصا،الند وا ماال  ا موهاو ن  ما  اشج مال،ند ا خالا د ا  ح  تالد    تمنا ا  ّ 
 .ح االجال ممو ل ّ 
و، د ماا    ااو صااف نهااداف  اا ام   ،النااد ا موهااو ن   ال وضااوحا ون   يااو  معلتااد وم اا نجاا  ن    ّ  -2

ا جماود و الناز  دا ي م  ّ تا  وادن و ن  أح ا مدا س و ال ح نأ اد ا مج معا د ّ   نو نال  ادمو  وا م 
 د؛ل   وند   ،الند ها  ا ل د م  ا اّ واد ال ن  ا  ّ  ر ال الت ش  خدام نمثو ا اّ ا اّ 
 .  د  لموهو ن نج  م ا،ال    جمد ادهداف ى ر نتمالا  لويند م يو  أنمال  ال تّ  -0
 .ّند مع خصال   ا موهو ن ال  وند م منج  م ا،ال  ن   يو  نهداف ا   ام  ا  ّ  -2
الد و وجنا متال  د  مّيلت ا    ن   ا و    ام  ا موهو ن  أ  نج -2  .موهو ن ىّ 
ر وا موه ااد  خ ااال  ،لاار ن ااالس االجااالت لااوّ د   ل ّ نجاا  ن    عتاار  اا ام  ا موهااو ن   مجااالشت مااادّ  - 11

 .ا مج مع
 ؛ا  مالزمد   ن  ا   ام  وتجالامال ا   مال هو مخاّ ند ا ّل نج   وأن  اإلميالتالت ا مالدّ  - 11
ل ادا ونّامو ا ل اد ما  ا اّ عالمو مع هاا  نصالي  ل ّ لد خصّ  د وا م هّ ند ا مد ّ نج   وأن  ا يواد  ا لتّ  - 17

 ن ؛ال نن  واإلدا نخصّ ا ي ا معلمن  واد
د  لموهااو ن   نس أااح  قادنم ا خادمالت ا خالّصاد هاو ا مااو  ا ا ّ نجا  ن  نياو  م ادن ا لا ور ا ل دّناا- 13

 ؛ ن د    وند أح ن ّ 
ا مّاايلت وممااال ات  نجاا  ن  نيااو  ماا  نهااداف  اا ام   ،النااد ا موهااو ن   اااون  ممااال ات اااوّ  - 12
 .ا ق ا خالا ا ّ 
  نتمالا  دنلد نج  ن    ا،ح   ام   ،الند ا موهو ن  ادتمالا ا انال ند ا مخ للد  لموهو ن  و اوّ  - 12

 ؛ ات ا انال  نع مع م  نّ   لم ا  ّ  دنمم   ال،دهم ،لر ا  ّ 
 ؛،لر   ام   ،الند ا موهو ن  اشه مالم   اون  ا ممال ات اشج مال،ند-10
ا اا   ا ح  ادنمم  لاادّ وجنا ا ااّ ا موهو ن  ا ممال ات ا قنالدند وا  ّ  ح   ام   ،الند و   ن   تمّ م  ا ضّ -12

 ؛نّع هم  ال م  و ند تاو نتل مم ون  هم ومج معمم وا عال م نجمع



 21: العدد                                                                  .االجتماعية و اإلنسانية للبحوث" تنوير" مجلة

 

 
298 

ر لاوّ د  ضم  اصو مم ،لر ا  ّ نج  ن    يز   ام   ،الند ا موهو ن  ،لر ىي ال مم ممال ات د ا ن-12
 ؛ى ر جالت  صقو مواه مم ا م منز  ا علمح
ن    ال،دهم  لي ا   ام  ،لر  اون  تمالار  لين  ،ال ند  ل ا نمالممم نأالر ا مع أد واإلت الر نج  -10

 ؛اإل دا،ح
،لر   ام  ا موهو ن  م ا و ند ي نا   نش وهاح ى،ادادهم ددوا  اج مال،ناد و نالدناد  قاود مج معاال مم -71

 1مد.وو ا م قدّ ى ر مصالف ا دّ 
 لرعاية الموهوبين:وصيـــــــــــــــــــــــــــات بعض التّ 

 ن  د   ،النااد ا موهاو ن  وا م لااوّ   ناد  خصااو  ا ا ادان مدن نااد خالّصاصاالشت مااع وزا   ا  ّ *ىجا ا  اش ّ 
 ؛أح ا وزا  
الدند  لمعلّ *ى،داد ند ّ  ل اد ااوو ا مصاالاالت وا ملاالهنم وا خصاال   ون اال ن  من  ونو نال  نماو  ا اّ د ىّ 

 ؛ ن ا يّف و ،الند ا موهو ن  وا م لوّ 
د  ليّااااف ،اااا  ا موهااااو ن  تااااد ،لاااار ا  ن ااااد ا واتّنااااو ،لاااار  اااااون  ندوات  نااااالس واخ  ااااال ات مقتّ ا عماااا*

 ؛دل دا  م  أنمم ا موهو و  اوو ا االجالت ا خالصّ  ن  م  ا اّ وا م لوّ 
 ن  وأاار ا معااالنن  ل ااد ا موهااو ن  وا م لااوّ لااد  لعمااو مااع ا اّ علنمنااد ا م هّ د إل،ااداد ا يااواد  ا  ّ وضااع خاّاا*
 ؛ا خصو و ند  ماا ا دّ 
علاانم  ن  أاح م اااو ا  ّ ل اد ا موهاو ن  وا م لاوّ نالضاانالت  لاّ د  اال علوم وا  ّ مناالت و ا ام  خالّصانىتّاال  نيالد*

 ؛وا جالمعح و اون هالا و،ص ت مالا وجل  خ  ا  نجالت   ل  لالد  م  خ  ا مم ا عالمّ 
 ا واتح. ا الت وا  اون أح مجالشت ا موه د واإل داع ،لر ا م  و   ّجنع ود،م ىج ا  ا دّ *

 خالصة:

وأااح ا خ ااالم ش ن ااعتال ىش ن  تقااوو  اا ّ   ،النااد ا موهااو ن  اااّر  ماام وواجاا  ،لنتااالا وهاااا ناااّ م ،لنتااال ن  
دا ّناد و،لمّناد   أاع مواها  نجنال تاالا أاال ّ  ّدد  نو نتالت عالو  جمنعالي  يّو مال  ما  جماد و اد   مال ّناد و ّا ّند وات

 وا  ّ خن  نقضنال  ،لر ا ّاال الت ا م د،د.

 

 
                                                           

ّّال يد ،  مو ع:نتظ  -1  :ا  تمند ا ممتند  لمعلم وا    ند ا معالص  ا  صالا  ا: تعمت ، د ا مجند     عود. مالخوا م  ا 
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=710 

http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=710
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=710
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 قائمة المراجع :

 المصادر والمراجع:-أ     

المتفوقــون عقليا...خصائصــهمت اكتشــافهمت تــربيتهمت مشــكالتهمت لعبــد الرحمــان ســيد ســليمانت وصــفا  غــاز  أحمــد. -2

 7111القاهرةت د.طت -مكتية زهرا  الشرق

يهــاب محمــد أبــو ورد مقــدم حــديات المســتقبلية"ت لصــال  أحمــد النّ إعــداد المعلــم وتنميتــه مهنيــا فــي  ــو  التّ "-1 اقــةت و اه
عـــــن موقـــــع ا نترنـــــت:   00- 00م:  1002الواقـــــع والمـــــومولت يونيـــــو  –المعلـــــم الفلســـــطيني ربـــــو للمـــــاتمر التّ 

http://kenanaonline.com/users/aces/posts/581780 

دة من طرف األستاذ داخل الصّفت ودورها في تنمية القدرة على الّتحّكم في حـل المشـكالت االستراتيجّيات المعتم -3
 -مذّكرة ماجستير في علم الّنفس المدرسي-الّريا ّية لدى تالميذ الّطور المتوّسط

 .1022-1020جامعة قسنطينة :  –إعداد الّطالبة سوفي نعيمة 
االكاديمية المهنيـة للمعلـم. جمهوريـة مصـر -لمعلمي المرحلة االبتدائيةربوية دريبية لمكون الكفا ة التّ ة التّ المادّ  -4

 .1002العربيةت 

 البحوث الموخوذة عن شبكة ا نترنت: -ب   

ــــــــــــــ -5 ــــــــــــــرام  الخاّص ــــــــــــــالمتفوّ الب ــــــــــــــدت أل قين ورعــــــــــــــايتهمتة ب ــــــــــــــو مجاه ــــــــــــــم أب عــــــــــــــن موقــــــــــــــع: يه
http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=1056 

عــن . 10/22/1020: نعمــت عبــد المجيــد بــن ســعود ت "ربيــة المعاصــرةت لصــاحبتهم والتّ ة للمعّلــنميــة المهنّيــالتّ " -0
 http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=710موقع:

دور األســــــــــــــرة فــــــــــــــي رعايــــــــــــــة الموهــــــــــــــوب"ت مقـــــــــــــــال لصــــــــــــــاحبه ميســــــــــــــور شــــــــــــــكور. عـــــــــــــــن  -7
 12مســـا  و 22علـــى الســـاعة  1022نـــوفمبر  02تـــاريأل األخـــذ عنـــه:  .https://bawaba.khayma.comعموقـــ
 ة.دقيق
. عمـاد حسـين المرشـد "ت مقـال لصـاحبه: بين مـع االسـاليب والمشـاكلو دور االسرة والمدرسة فـي رعايـة الموهـ" -0

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن موقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع األنترنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت: 
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&depid=6&lcid=59805 

علـى  1022نـوفمبر 02ت والمنقـول عنـه يـوم: 21:00:19علـى السـاعة 06/01/20  المو وع على الّشـابكة بتـاريأل:
 دقيقة. 12مسا  و 22الساعة 

ة...البيانات الخاصة به. أنظر المادة العلمية ل: دبراسو فطيم -ور المعلم في اكتشاف ورعاية الطفل الموهوبد -2
. د. موســــــــــى نجيـــــــــب موســـــــــى معــــــــــوضت "دور المدرســـــــــة فــــــــــي رعايـــــــــة الطفـــــــــل الموهـــــــــوب" فـــــــــي الملـــــــــف

http://kenanaonline.com/users/aces/posts/581780
http://kenanaonline.com/users/aces/posts/581780
http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=1056
http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=1056
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=710
https://bawaba.khayma.com./
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&depid=6&lcid=59805
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&depid=6&lcid=59805
https://www.alukah.net/authors/view/home/5312/
https://www.alukah.net/authors/view/home/5312/
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https://www.alukah.net/social/0/58854/.:هجر .  23/20/2434 -ميالد   10/0/1023 تاريأل ا  افة
 دقيقة. 40صباحا و  22على الساعة  1022 -02-22
عــن محمــد بــن صــالو الــداودت  مقــال لصــاحبه ت"دور النشــاط الطالبــي فــي اكتشــاف ورعايــة الطــالب الموهــوبين" -20

 http://www.scienceclub.8m.com/Mohob.htmموقع:
المدرســـــــــــــــة تصـــــــــــــــقل المواهـــــــــــــــب وتعـــــــــــــــزز إبـــــــــــــــداعات األجيـــــــــــــــال الجديـــــــــــــــدة.  عـــــــــــــــن موقـــــــــــــــع:   -22

https://www.alittihad.ae/article/56225/2017/  :02:13 - 1027سبتمبر 26تاريأل و عه على الشابكة 
PM. :دقيقة. 15مسا  و 22على الساعة  1022نوفمبر  02تاريأل األخذ عنه 

 

 

 

 

 

https://www.alukah.net/social/0/58854/
https://www.alukah.net/social/0/58854/
http://www.scienceclub.8m.com/Mohob.htm
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 بالهوية الثقافية لدى الشباب. عالقة اإلتجاه نحو العولمة
 دراسة ميدانية()

 .يزيد شويعل /د                                                                                         

     ـــ الجزائر. المدية ــ جامعة يحي فارس                                                                                

 ـ ملخص البحث: 

هدف البحث الحالي إلى معرفة طبيعة العالقة بين اإلتجاه )اإليجابي، السلبي(نحو العولمة والهوية        
(، ومقياس "ثناء 5002الثقافية، ولهذا الغرض تم إستخدام مقياس اإلتجاة نحو العولمة لـ "بشير معمرية" )

( شاب، 606مكونة من )( لقياس مستوى إدراك الهوية الثقافية، وهذا على عينة 5002يوسف الضبع" )
(إناث، بعد التطبيق تم التوصل إلى أن هناك إتجاه إيجابي نحو العولمة لدى 200( ذكور، و)506منهم )

الشباب، كما أن مستوى إدراك الهوية الثقافية كان منخفضا، وتم التوصل كذلك إلى أن من لديهم إتجاه 
العكس الذين لديهم إتجاه سلبي نحو العولمة، فقد إيجابي نحو العولمة يعانون من أزمة هوية ثقافية، على 

تبين أن لهم مستوى إدراك للهوية ثقافية مجتمعية، وأظهرت النتائج في أنه ال توجد فروق بين الجنسين في 
 اإلتجاه نحو العولمة، وكذلك في الهوية الثقافية.

 قافة، الهوية الثقافية.اإلتجاه، العولمة، اإلتجاه نحو العولمة، الهوية، الث الكلمات الدالة:

 

Résumé de recherché :   

          Objectif de recherche La tendance actuelle (positive, négative) à la mondialisation et à 

l'identité culturelle, À cette fin, l’ampleur de la tendance à la mondialisation a été utilisée 

pour"Bachir maamria" (2005), Et échelle "tana youcef adabaa" (2004), Pour mesurer le 

niveau de perception de l'identité culturelle, ceci sur un échantillon de (606) jeunes Parmi 

ceux-ci (206) hommes et (400) femmes, il a été constaté après la mise en œuvre que les jeunes 

avaient une tendance positive à la mondialisation, que le degré de sensibilisation à l'identité 

culturelle était faible et que ceux qui ont une tendance positive à la mondialisation souffrent 

de crise d'identité Contrairement à ceux qui ont une tendance négative à la mondialisation, on 

a constaté qu’ils avaient une connaissance assez large de l’identité culturelle de la société. Les 

résultats montrent qu’il n’existe aucune différence entre les sexes quant à la tendance à la 

mondialisation et à l’identité culturelle. 

Mots-clés: tendance, mondialisation, tendance à la mondialisation, identité, culture, identité 

culturelle. 
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 : الدراسة ـ إشكالية10

كنتاج للثورة العلمية والتكنولوجية، وثورة  االقتصاد في لقد برزت العولمة باألساس، بداية 
نما تمتداالتصاالت والمعلومات  إلى  الهائلة، ولكن ال تقتصر العولمة على المجال االقتصادي وحسب، وا 

فنمو االقتصاد الرأسمالي، كما يستلزم سياسة، أو الثقافة، أو اإلعالم، ال يمجاالت أخرى مختلفة، سواء ف
المحاسبة، وجود أسواق حرة، فإنه يستلزم أيضا وجود أنظمة سياسية ديمقراطية، تحقق الشفافية والرقابة و 

 وأنظمة إدارية حديثة تضمن الكفاءة والفاعلية والالمركزية.
 أو األمريكية، الثقافة سيطرة أكثر وبتحديد سائر الثقافات، على الغربية الثقافة سيطرة " إلى وتشير العولمة

 (92، ص9111 قطامش،حسن  ) "نفسها. أوروبا منها تعاني العالم والتي بأمركة عنه يعبر ما
 مصالح وفق العالم تشكيل هو اعادة واضح هدف ذات استراتيجية غربية رؤية العولمة اعتبار ويمكن
 إعادة إلى تهدف التي السياسية الهيمنة إلى ترقى اإلقتصادية التي الغايات في المتمثلة الغرب وأطماع
(، وهذا 02، ص5002 عراد، والمذهبي. )ابو والديني، والوطني، القومي أساس التفكك على العالم تشكيل

 ( في أن للعولمة تداعيات وتجليات على الهوية الثقافية عميقة بعيدة المدى. 5002" )Morrisما يؤكده "
 الوطنية، شخصيتها معالم وطمس هويتها في تهديد ويتمثل بأمتنا، يحدق خطرا ثمة أن نجد هنا من

 العالمية، اإلنسانية بالقيم التمسك دعاوي من له تروج وما سطوة العولمة في يكمن الخطر هذا ومصدر
 والقرية الكونية، المشترك، اإلنساني والمصير الجديد، العالمي النظام ومطالب حقوق اإلنسان، واحترام
 العولمة قاموس بها ومفردات يعج مصطلحات من ذلك غير إلي ...العالمي السالم أجل من والتربية

 (5005 والحلوة، المعاصر. )متولى
ن   والواقع يشير في أن الكثير من بلدان العالم دخلت في صراع يشبه إلى حد ما "الهستيريا"، وا 

جاز التعبير يمكن تسميتها "هستيريا الهوية"، والذي ألقى بضالله على المجتمع ككل ودخل في تساؤل من 
خ ضاعهم لقيم وأنماط نحن ومن أنا، في محاولة لتنميط سلوكيات البشر وثقافتهم في المجتمعات كافة، وا 

سلوك سائدة في ثقافات معولمة، أمر يحمل إمكانية تفجير أزمة الهوية الثقافية التي أصبحت من المسائل 
الرئيسية التي تواجه المجتمعات اإلسالمية، والتي من بينها مجتمعنا، والتي أصبحت خطرا يهدد كل فئات 

  .مجتمع أي في البشرية للقوى الفقري العمود الشباب يمثلالمجتمع ومن بينها شبابنا الذي 
 مفهوم يفرغ ثم ومن االنتماء والوالء، قيم تتراجع أن نخشى إليها، المشار العولمة دعاوي سطوة وأمام
 وتتالشى بالفتور المجتمع يصاب وحينئذ التاريخ، القيم، التراث، اللغة، الدين، الرئيسية، أركانه من الهوية
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هذه  وكافة .واالجتماعي الثقافي النهوض ىعل الحافزة القيم وتتبدد االجتماعي،والتماسك  المحبة أواصر
 .دراستها وعالجها يستدعي مما الحاضرة األجيال في تأثيرها وتعمل تتفشى بدأت األعراض

 ىعل ومساعدة الشباب المرحلة هذه مشكالت مواجهة في يتمثل كبير باهتمام الشباب تحظى مرحلة ولهذا
 يتبناها التي الجديدة القيم من خالل والتغيير التجديد مصادر من مصدر الشباب أن كما، مواجهتها
 رئيسًيا مصدًرا الشباب يعد ولهذا تقليدية، قيم من هو سائد ما مع مواجهة في تدخل عادة والتي الشباب

 (9119والشخص،  القريطى ككل. ) المجتمع الثقافي في التغيير مصادر من
 عن التساؤل دائم المرحلة في تلك فالشاب الهوية عن البحث مرحلة أنها الشباب مرحلة خصائص ومن
 يسمي ما وهذا الشباب سلوك علي تأثير له الهوية البحث عن أن الباحثون ويري .المجتمع في دورة ماهية
 .الهوية بأزمة

 والمستقبل، للماضي هي نتاج والتي كينونته أي األنا بتكوين المسار هذا في الشباب ثقافة وترتبط 
 ينفعل الذي المتنامي المستقر غير التنظيم الدينامي عن تعبر تعادلية صيغ شكل في تراوح بهذا وهي

 تتحدد كله ذلك ضوء وفي معه، التهادن أو التكيف بهدف ومتغيرات العصر االجتماعي الوسط لمعطيات
 نحو العولمة. )محمد الدويبي، هويته وشخصيته االنتمائية، وهذا حسب نظرته أو إتجاهه أساسيات
(، لعل ما يؤكد ما تم ذكره الدراسات التي حاولت معرفة إتجاه نحو العولمة، فقد توصلت دراسة 5009

( التي أكدت أن الشباب لديهم إتجاه إيجابي نحو ظاهرة العولمة، وهذا 5099"أميرة مصطفى البطريق" )
( من %20(، إلى أن )5000جنوب فلوريدا" )فريق البحث في "جامعة ما تـأكد كذلك في دراسة 

 جراء من يحدث أن يمكن ما تأملنا إذا صعوبة األمر ويزدادالمستجوبين يرون أن العولمة إيجابية، 
 وأنماط وقيمهم أذواق الشباب تغيير علي وتعمل عنها رغًما المجتمعات تقحم أن يمكن أنها العولمة إذ
 في هي عولمة ظاهرة فان ثم ومن من الغرب النابعة السلوك وأنماط والقيم األذواق اتجاه في سلوكهم
ختراق عملية األساس  والحلول الصراع األيديولوجي إلغاء الى يسعى العولمة تمارسه الذي ثقافي تغريب، وا 
 يرتبط وجعله الوعي تسطيح إلي تسعي البصرية التي الصورة عبر اإلدراك علي السيطرة خالل من محله
 لالنفعال، مستفز لإلدراك، مثير إشهاري إعالمي طابع ذات صور ومشاهد من السطح علي يجري بما

 وقولبة الذوق الخيال وتنميط وتوجيه القيم نظامى عل التشويش االختراق ثقافة وتستهدف .للعقل حاجب
 تستهدف كما .والبضائع والسلع من المعارف معين لنوع االستهالك من معين نوع وتكريس .السلوك

 في الجماهيرية اإلعالمية الثقافة مكونات" نفسها هي جملة أوهام وتكريس نشر االختراق أيديولوجية
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وهم  الحياد، وهم الشخصي، الخيار وهم الفردية، وهم هي األوهام وهذه "المتحدة األمريكية الواليات
 (5005جار، االجتماعي. )سامي العيد الن الصراع غياب وهم تتغير، ال التي البشرية الطبيعة

دخالها كلها الثقافات تنميط نحو تتجه العولمة وعليه فإن  التنميط وهذا الذاتية وقيمها إطارها الخاص في وا 
 بمختلف ألهدافه يتوصل وهو والسياسي االقتصادي لالستعمار الحديث ومكمل عضوي جزء هو الثقافي
(، وهذا ما ذهب إليه 9111 المسدي،الحديثة. )عبد السالم  االتصال وبخاصة تكنولوجيا الوسائل

"Wheeler( "5000 إلى أن العولمة ظاهرة خطيرة ويجب التعامل معها بحدر شديد في ظل إنتشار )
 وسائل اإلعالم

 في بشدة علينا المطروح أصبح التحدي والحضارية الثقافية الهوية علي الحفاظ أن العلماء يري ولهذا
 كل من التلفزيونية القنوات مئات تحمل التي باألقمار الصناعية تكتظ التي المفتوحة السماوات عصر
 فاإلحساس السواء، على للشباب والوجدان الفكر تشكل مختلفة تأثيرات عليه من تنطوي بما العالم أنحاء

 للصراع نتعرض ال حتى االنتماء و الهوية عن البحث بالخطر يستلزم
ولقد حاول العديد من الباحثين والمختصين في حقل العلوم اإلجتماعية دراسة هذا الموضوع، أال  

وهو مدى إنعكاس اإلتجاهات نحو العولمة على الهوية الثقافية، والتي من بينها نجد دراسة "مجاهد" 
ثقافة األمريكية، ( إلى التأكيد في دراسته على أن العولمة في بعدها الثقافي تسعى إلى تسييد ال5099)

( إلى أن 5002وطمس الهوية الثقافية للشعوب، كما تأكد دراسة "بدر إبن جويعد العتيبي وآخرون" )
اإلتجاه العولمي المتفتح يأثر في الهوية الثقافية، وأنه ال توجد فروق بين الذكور واإلناث في اإلتجاه 

ور الذين كانوا أكثر إنفتاحا. كما أن دراسة العولمي، وأنه توجد فروق في الهوية الثقافية لصالح الذك
( ترى أن العولمة تعطي الهوية الثقافية فرصة اإلنفتاح والتعرف والتفاعل لتجديد 5009"إبراهيم الحسين" )

الهوية الثقافية، في حين أن للعولمة تأثيرات سلبية على الهوية الثقافية فيما يخص وسائل اإلعالم، وفي 
(، والتي كان من بين نتائجها أن العولمة ترتبط بمفهومين 9111اعيل الفقي" )دراسة أخرى لـ  "إسم
( في تأكيده على أن 9112اصر الدين األسد" )ناإلنتماء، وهذا ما تكمله دراسة "رئيسين هما الهوية، و 

جتماعية وف نما تتعداه إلى جوانب ثقافية وا  كرية، العولمة أصلها إقتصادي، إال أنها ال تقتصر على ذلك، وا 
 وهذا ما يصوغ هوية الشعوب واألفراد 

 طرفي نحقق أن خاللها من خاصة نستطيع رؤية بلورة أمتنا على اليوم نعيشه الذي التحدي ويفرض
 حولنا من العالم ىعل الوقت نفس في االنفتاح وكيفية ناحية، من هويتنا ىعل الحفاظ كيفية :وهما المعادلة
 عليه حال يكون قد ما هو الوضع وهذا .هويتنا بفقد نغامر أن دون اإلنسانية ثمرات المعرفة من لنستفيد
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 المختلفة، بوسائله وللغزو الثقافي الحديثة للتقنيات تتعرض المجتمع في فئة أكثر هم إذ وطالبنا، شبابنا
 هو ما وبين بوعي ومدرك أصيل هو ما التوازن بين عدم إطار في وقيمهم هويتهم على يؤثر قد مما

 وأولويات العولمة ندوة في شاركوا ومفكًرا ( باحثًا60من) أكثر فقد أكد انبهاري، بشكل ومدرك عصري
 في التعليمية لألنظمة واألهم األساس التحدي هي العولمة أن على سعود الملك جامعة في التربية المنعقدة

 (5002 سالم،العربي واإلسالمي. )محمد  العالم في التعليمية األنظمة وخاصة العالم
 بين المثارة والتساؤالت من القضايا مجموعة طرح إلى الراهنة الدراسة تسعى اإلشكالية هذه إطار في

الذات  تغريب على الوافدة وتأثيراتها العولمة تجليات في ظل الثقافية الهوية بقضايا الباحثين المهتمين
 الغربية الشعبية النفعية والثقافة بالقيم المفعم االستهالك ثقافة من آخر نوع وتعميم الشخصية وتهميش
 تسلبهم المختلفة، االجتماعية الفئات بين بصورة سريعة اليوم تنتشر التي األخرى الثقافات من وغيرها
 .األصيلة قيمه وعن وطنه وعن ذاته عن مغترب مواطن إلى اإلنسان يتحول وقد الهوية
 اإلتجاه نحو العولمة وعالقته بالهوية الثقافية بحث في الدراسة مشكلة تتحدد سبق، ما ضوء وفي
 ماهو اإلتجاه السائد نحو العولمة لدى الشباب ؟ ـ 9
 ما مستوى إدراك الشباب لهويتهم الثقافية؟ ـ 5
 هل توجد فروق بين ذوي اإلتجاه)إيجابي، سلبي( نحو العولمة في مستوى إدراك الهوية الثقافية؟ ـ 2
 نحو العولمة تعزى لمتغير الجنس لدى الشباب ؟ـ هل توجد فروق في اإلتجاه 2
 ـ هل توجد فروق في الهوية الثقافية تعزى لمتغير الجنس لدى الشباب ؟2
 ـ فرضيات البحث:2
 العولمة لدى الشباب. يوجد إتجاه معين نحو ـ 9
 يتميز مستوى إدراك  الشباب لهويتهم الثقافية باإلنخفاض. ـ 5
اإلتجاه)إيجابي، سلبي( نحو العولمة في مستوى إدراك الهوية الثقافية لدى ـ توجد فروق بين ذوي 2

 الشباب.
 ـ توجد فروق في اإلتجاه نحو العولمة تعزى لمتغير الجنس لدى الشباب.2
 ية الثقافية تعزى لمتغير الجنس لدى الشباب.ـ توجد فروق في الهو 2

 البحث أهداف ـ 10
 : يلي ما تحقيق إلى البحث يهدف

 التعرف على اإلتجاه السائد نحو العولمة، وكذلك مستوى إدراك الهوية الثقافية لدى الشباب الجزائري. ـ 9
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الكشف عن طبيعة الفروق في الهوية الثقافية حسب اإلتجاه المتبنى نحو العولمة من طرف الشباب  ـ 5
 الجزائري.

لعولمة، والهوية الثقافية لدى الشباب التأكد من طبيعة الفروق بين الجنسين في كل من اإلتجاه نحو ا ـ 2
 الجزائري.

 البحث: ـ أهمية10
 أن دون العولمية مع المظاهر التواصل فى شبابنا يتبعها التى اآلليات الى الحالية الدراسة توصلنا ـ قد9

أن شبابنا  اآلليات، بإعتبار بهذه الباقين توعية فى من ذلك االستفادة ويتم وثوابته، مبادئه على تؤثر
أصبحوا أكثر عرضة من أي وقت مضى لمشاعر الصراع النفسي، واإلضطرابات النفسية نظرا للتغيرات 

، ومعطيات عصر العولمة، والتي جعلتهم في حالة من إنبهار بالقيم الثقافية الواحدة، الحديثةالتكنولوجية 
نسالخ عن ما بين ما  يسعون عليه، وما يواجهونهم من وهذا ما جعلهم يعيشون في عدم رضا وصراع، وا 

 تحديات تجعلهم يصارعون هويتهم الثقافية.
 ـ تسليط الضوء على موضوع له أهميته الراهنة والمستقبلية، وما نصل إليه من نتائج سوف يساهم في 5

 الثقافية. الهوية على العولمة وايجابيات سلبيات إزاء الشباب توعية
العالم الثالث التي تكونت لديه عقدة النقص من األوربي، نتيجة ـ يعتبر مجتمعنا من مجتمعات دول 2

الفوارق اإلقتصادية واإلجتماعية أصبح أكثر تطلعا لمحاولة الوصول إلى عيش حياة األوربي، وهذا ما 
يجعله ينسلخ عن هويته الثقافية سواء بوعي أو بدون وعي، من خالل تبني عادات سلوكات مناقضة 

جتماعية مع ذاته، ومع المجتمع لثقافته المجتمعية ا لتي ينتمي إليها، وهذا يدخله في صراعات نفسية وا 
 الذي ينتمي إليه.

 ـ مفاهيم البحث:10
" بأنه " موقف اإلنسان أو مؤسسة أو عملية اجتماعية، والذي Marshall,G(" 9112يعرفه )ـ اإلتجاه: 9

 الظاهرة)الكامنة(".يمكن اعتباره مؤشرا أو محددا للمعتقدات والقيم 
( بأنها مرحلة جديدة من مراحل بروز وتطور الحداثة تتكثف 9110" )Giddens, A"يعرفها ـ العولمة: 5

فيها العالقات االجتماعية على الصعيد العالمي بحيث يحدث تالحم غير قابل للفصل بين الداخل والخارج 
نسانية ويتم فيها ربط المحلي والعالمي بروابط اقتصادية وثقافي  ة وسياسية وا 
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هرة المركبة تمثل نظاما عالميا جديدا تشمل األبعاد اوتعرفها الدراسة الحالية بأنها تلك الظ 
اإلقتصادية والسياسية والثقافية، وتعتمد على العلم والتكنولوجيا في السيطرة على العالم، وجعله موحدا 

 خاصة ثقافيا.
ـ اإلتجاه نحو العولمة: نعرفه بأنها تلك المواقف سواء اإليجابية أو السلبية التي يتبناها الشخص ضد 2

مظاهر العولمة، وهذا سواء بالقبول أو الرفض بما يخض مظاهر وسلوكيات العولمة، وهذا بالبحث عن 
بقبول فكرة العولمة، وهذا الوسائل التي يدافع بها عن هذه الثوابت التي يشعر بها بأنها مهددة له، او 

 بالبحث عن الوسائل التي تؤدي إلى زيادة إنفتاحه نحو العولمة، والعمل على ممارسة سلوكيات العولمة. 
يعرف إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها المبحوث على مقياس اإلتجاه نحو العولمة )سلبي  

 .( المستخدم في البحث الحالي5002إيجابي( لـ"بشير معمرية")
" بأنها حالة داخلية تتضمن اإلحساس بالتفرد والوحدة، والتآلف الداخلي Eriksonـ الهوية: يعرفها "2

والتماثل واإلستمرارية المتمثل في إحساس الفرد بإرتباطه بماضيه وحاضره ومستقبله، واإلحساس بالتماسك 
طه بمجتمعه والدعم اإلجتماعي الداخلي واإلجتماعي، ممثال في إحساس الفرد بذاته كوحدة وأيضا بإرتبا

 (26، ص5002الناتج عن اإلرتباط.)نجمة بنت عبد اهلل الزاهرني، 
ويعرفها البحث الحالي بأنها جملة المعالم المميزة للشيء التي تجعله هو هو، بحيث ال تخطئ في  

اداته السلوكية، تمييزه عن غيره من األشياء، ولكل من شخصية مميزة له، فله نسقه القيمي ومعتقداته، وع
تجاهاته وثقافته، وهذا الشأن بالنسبة لألمم والشعوب.  وميوله وا 

ذي يصف التنظيم الرمزي ( بأنه ذلك المصطلح ال1998" )Jean-pierre martinon"ـ الثقافة: يعرفها 2
 ألي جماعة وعملية تناقل ذلك التنظيم الرمزي، وكذلك مجموع القيم التي تشكل تصور الجماعة لذاتها

 (921، ص5009ولعالقاتها بالجماعات األخرى وبالعالم الطبيعي. )نور الدين زمام، 
ويعرفها البحث الحالي بأنها ذلك الوصف الذي تقدمه للعادات والتقاليد، والمعتقدات، واللغة،  

م واألفكار، والدوق الجمالي، وهي مجموعة من األفكار القابلة للنقل عبر األجيال، وكذلك هي التي تنظ
 العالقات ضمن الجماعة الواحدة مع جماعات أخرى.

( بأنها عملية دينامكية تشير إلى الشعور 60، ص5002" ) Skhentnyـ الهوية الثقافية: عرفها "6
إلى واحدة أو أكثر من المجموعات العرقية، كما تحدد طريقة الفرد في تعريف  واإلحساس المعقد باإلنتماء

 أو تموضع نفسه في سياقات ثقافية مختلفة.
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ويعرفها البحث الحالي بأنها ذلك القدر الثابت جوهريا المشترك بين أفرد المجتمع من السمات  
السمات المادية والفكرية والعقائدية  العامة التي تميز هذا المجتمع من غيره من المجتمعات، فهي جميع

والروحية التي يتصف بها المجتمع، ويتضمن ذلك أيضا األسلوب الذي يستوعب به أفراد المجتمع تاريخهم 
 وثراتهم وأساليب حياتهم.

( 5002وتعرف إلجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها المبحوث على مقياس "ثناء يوسف الضبع" ) 
 حالي. المستخدم في البحث ال

يعتبر المنهج المتبع في البحث العلمي من أساسيات أي بحث علمي،  ـ المنهج المتبع في البحث:10
حيث في ضوءه تتحدد مدى مصداقية نتائج البحث، والمنهج هو مجموعة من اإلجراءات التي يتبعها 

 نسب للدراسة.و قد اتبع الباحث المنهج الوصفي اإلرتباطي ألنه األ الباحث للوصول إلى النتيجة،
 ـ حدود البحث :10
،و جامعة يحي فارس بالمدية، 5ـ المجال المكاني: تمت الدراسة هذه الدراسة بكل من جامعة الجزائر9

 وفي والية الجزائر والمدية.
 . 5091إلى غاية مارس  5092ـ المجال الزمني : تم إجراء الدراسة من جانفي 5
تم إجراء الدراسة على عينة من الطلبة في المرحلة الجامعية، كذلك على من هم في  ـ المجال البشري :2

 مرحلة الشباب من غير الجامعيين.
يتكون المجتمع األصلي من فئة الشباب، كذلك من طلبة الجامعات الذي  ـ مجتمع وعينة البحث:10

اقتصرت الدراسة الحالية على  مليون طالب وطالبة، وقد 9.1يقدر عددهم على المستوى الوطني بحوالي 
، وجامعة يحي فارس  بالمدية، وكذلك من الشباب الجزائري، والذي يقدر عددهم بأكثر 5جامعة الجزائر

، وقد تم اختيار عينة الدراسة بشكل عرضي اختياري، أي أن ( من مجموع الشعب الجزائري%20من )
ذا ما يضفي نوعا من المصداقية على أفراد البحث هم من أرادوا أن يكون ضمن عينة البحث، وه

( العتبارات قياسية 21( منها، )22، تم استبعاد )620المعطيات المجمعة، وقد بلغ عدد النسخ الموزعة 
( لنقص البيانات أو لنمطية اإلجابات المقدمة، وعليه فقد بلغت العينة 52والتي ستوضح فيما بعد، )

( طالب، وقد تم تطبيق االختيار بصفة جامعية أو 506و ) ( طالبة،200( شابا، بواقع )606النهائية )
طبق عليهم، وأحيانا أخرى نقوم بالتطبيق الفردي  ما كنا نجمع المبحوثين في قسم والفردية، أي أنن

 دقيقة، والجدول التالي يبين توزيع المبحوثين حسب الجامعات والجنس. 50إلى  90واستغرق التطبيق من 
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 ين توزيع أفراد العينة حسب الجامعة والجنس(: يب10الجدول رقم )

 الجنس الرقم
 جامعة المدية (05جامعة الجزائر )

جامعة التكوين 
 المتواصل

 المجموع العينة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %22 506 %99.21 61 %92.02 21 %1.22 22 ذكور 09

 %66 200 %92.22 995 %25.29 912 %92.09 19 اإلناث 05

 %900 606 %51.22 929 %22.22 526 %52.22 921 مجموع العينة 02

 ـ أدوات البحث: 9.
( بند يجاب عليها 52( يتكون من )5002هو مقياس لـ "بشير معمرية" ) العولمية: االتجاهات ـ مقياس0

أوافق بشدة، أوافق، محايد، أعارض، أعارض بشدة،  بطريقة سلم ليكرت خماسي، والذي يمتد من من
، أما 9إلى 2د الدرجات عليها من الموجبة تمت دموجب وسالب، فالبنو وصممت العبارات في إتجاهين 

، وتم اإلعتماد على متوسط 952إلى  52الدرجات من  ، وبهذا تتراوج2إلى 9السالبة فتمتد من  دالبنو 
( درجة فهو لديه إتجاه إيجابي نحو 22( كحد فاصل، حيث أنه من يحصل على أكثر من )22الدرجة )

 ( هو لدية إتجاه سلبي نحو العولمة.22العولمة، وأقل من )
كمين، حيث وقد قام معد هذا المقياس بحساب صدق وثباث المقياس، حيث إستخدم صدق المح 
( أستاذ وطالب، وبلغ 25، وتم حساب الصدق التمييزي على )د( بنو 02(، وتم حدف )20)ددد البنو كان ع

في حساب الثبات على  م(، كما إستخد0.09(، وهي دالة عند مستوى الداللة )90.25إختبار "ت" )
عادة التطبيق بفارق زمني بلغ ) (، 0.20إرتباط بلغ )( يوما، فتحصل على معامل 50طريقة التطبيق وا 

(، وتم 52(، كما تم إستخدام طريقة التجزئة النصفية مع إهمال البنذ )0.09وهو دال عند مستوى الداللة )
(، وعند تصحيح 0.22حساب معامل اإلرتباط مع الدرجات الخام كارل بيرسون فجاءت قيمته تساوي )

(. ) بشير 0.09لة عند مستوى الداللة )(، وهي دا0.29الطول بمعادلة سبيرمان براون، بلغت قيمتها )
 (5002معمرية، 
كما تم في البحث الحالي القيام بإعادة حساب الخصائص السيكومترية للمقياس، حيث تم  

(، وجاءت 0.61إلى  0.21صدق اإلتساق الداخلي للمقياس، وقد تراوح ما بين ) حساباإلعتماد على 
عاد(، كما 0.09كلها دالة عند مستوى الداللة ) التطبيق  ةتم حساب ثبات المقياس بطريقة التطبيق وا 

بحساب معامل بيرسون  إليه( ، وتم التوصل 992( يوما على عينة مكونة من )92بفاصل زمني بلغ )
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(، 0.09(، وكليهما دال عند مستوى الداللة )0.21(، وبمعامل ألفا كرونباخ إلى )0.62معامل بلغ )إلى 
 المقياس لديه القدرة على قياس ما وضع لقياسه.وهذه النتيجة تعبر على أن 

 ثمانية وفق الثقافية الهوية ويقيس (5002) الضبع" يوسف "ثناء إعداد من الثقافية: الهوية مقياس ـــ2
 -للتطور القابلية -التسامح -والمعاصرة األصالة بين المواءمة -االنتماء -التطلع للمستقبل :هي أبعاد

 .والمأكل بالملبس المرتبطة العادات -الشعبي والتراث والفنية الثقافية االهتمامات -المرونة والوسطية
صفر،   : واحدة، ال نقطة : نقطتين، أحيانا :نعم :الموجبة العبارات :يلي كما المقياس تصحيح يكون

 واحدة نقطة  :نقطتين، أحيانا : صفر، ال : نعم :سالبة العبارات كانت إذا والعكس
 44- هي المقياس في السالبة العبارات على موزعة عبارة (26) : هو عبارات المقياس من عددويتكون 

 أدنى كحد (00موجبة ويكون مجموع الدرجات من ) كلها األخرى ، والعبارات22 20- 28- 34- 39-
 احتمال كان عن المتوسط الدرجات قلت فكلما درجة (26) هي المتوسطة والدرجة أقصى كحد (15) إلى

 في أزمة وجود انعدام كان احتمال المتوسط عن زادت وكلما الفرد لدى الثقافية الهوية في أزمة وجود
 الثقافية. الهوية

النفس  وعلم التربية أساتذة من عشرة إثني على الفقرات بعرض المقياس معد قام :المقياس ـ صدق
 السعودية، بالمملكة العربية المقاييس إعداد في خبرتهم عن فضال بالموضوع االهتمام ذوى من واالجتماع
 على الحكم منهم وطلب المكونات الثالثة من مكون لكل المحددة التعريفات مع الفقرات عليهم وعرضت

 طالب على التطبيق تناسب هل فقرة على كل الحكم وكذلك ، اجله من وضعت ما تقيس هل فقرة كل
 عدم أو مالئمتها عدم على اتفق ما وحذف العبارات تم تعديل وقد الرياض، بمدينة السعودية الجامعات
 بعد الصدق بقياس قمنا وقد .الثمانية الفرعية المقاييس تحت تندرج مفردة 46 عن التحكيم وأسفر قياسها،
 فعال يقيس وأنه المقياس بصدق أقروا النفس الذين علم أساتذة من خمسة على عرضه طريق عن تعديله
 .الثقافية الهوية
 معامالت المقياس باستخراج معدة قامت المقياس هذا في الثبات شرط توفر من للتحقق :المقياس ـ ثبات
 بمعادلة التصحيح مع التجزئة النصفية ،وطريقة كرونباخ ألفا بمعادلة للمقياس الثمانية المكونات ثبات

 عليها ستكون التي و الناتجة الثبات متوسط معامالت يلي وفيما ، جيتمان وطريقة ، براون - سبيرمان
 :النهائية الصورة
 من مرتفعة معامالت كلها ، وهي0,54 براون – ـ سبيرمان 0,52 جيتمان ـ طريقة 0,56 كرونباخ ــ ألفا
 .المقياس ثبات يؤكد مما اإلحصائية الداللة حيث
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قام معدوا هذا البحث بحساب صدق المحكمين بعد إدخال تعديالت على بعض عبارات المقياس، وتم 
التي  ت( محكمين من أساتذة علم النفس، وعلم اإلجتماع، وقد تبين صالحية التعديال02عرضه على )

ما بين  كما تم حساب صدق اإلتساق الداخلي للمقياس، وقد تراوحت معامالت اإلرتباط إحتواها المقياس،
(، وهذا ما يعبر على أن المقياس 0.02(، وجاءت كلها دالة عند مستوى الداللة )0.22إلى  0.22)

 يقيس ما وضع ألجله.
 حوالي من عينة باختيار قمنا حيث :التطبيق إعادة بطريقة المقياس ثبات بحساب قمنا هذا بحثنا وفي
 على تحصلنا وقد يوم، (92) قدره ق زمنيبفار  بعدي واختبار قبلي اختبار عليهم وطبق فرد، (992)

  .عالي بثبات يتمتع انه على يدل ( ما0,71ب) البعدي مقدر ثم القبلي االختبار نتائج بين االرتباط معامل
تم استعمال في هذه الدراسة عدة تقنيات إحصائية سوف  ـ التقنيات اإلحصائية المستعملة في الدراسة :90

 .  معاملT-testاالنحرافات المعيارية. اختبار  نوردها كما يلي : التكرارات. المتوسطات الحسابية.
 . معامل االرتباط المتعدد.االنحدار الجزئي. معامل بيرسون

 ـ عرض وتحليل ومناقشة نتائج البحث:00
قبل عرض النتائج نشير إلى أننا حرصنا أن تتم اإلجابة على المقاييس في أحسن الظروف الممكنة، كما 
تأكدنا من فهم أفراد العينة لتعليمة المقاييس، خصوصًا ما تعلق بالهدف من عملية القياس بمعنى ضرورة 

مور في الواقع ال كما أن تعكس إجابة المبحوث المطلوب في كل بند من بنود المقياس ما هي عليه األ
يتمنى أن تكون عليه، وال كما يتوقع أننا ننتظره. وبعد االنتهاء من عملية التطبيق والتأكد من احترام أفراد 
العينة للتعليمة في شطرها المتعلق باإلجابة على كل بند من بنود المقياس، وضرورة تفادي اإلجابة 

عن كل البنود مثاًل، أو اإلجابات الناقصة غير المكتملة، النمطية كاختيار الخيار األوسط في اإلجابة 
قمنا بعملية التصحيح، ثم شرعنا في المعالجة اإلحصائية لكافة البيانات المجمعة للتحقق من صحة 

في مايلي تحليل ومناقشة النتائج المتعلقة بكل فرضية من فرضيات فرضيات البحث. وعليه سنتناول 
 ابقة واإلطار النظري الذي ُيفسر متغيرات الدراسة:البحث في ضوء الدراسات الس

التي تنص على أن اإلتجاه السائد نحو العولمة  ـ عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية األولى:0ـ00
هو اإلتجاه اإليجابي، وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم إستخدام المتوسطات الحسابية واإلنحرافات 

إجابات المبحوثين، والمتوسط الفرضي لمقياس اإلتجاهات نحو العولمة المتحصل عليها من المعيارية، 
 المستخدم في الدراسة الحالية، والجدول التالي يبين ذلك:
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 (: يبين اإلتجاه السائد نحو العولمة لدى أفراد العينة.12جدول رقم )
المتوسط  المتوسط الفرضي المقياس

 الحسابي
حراف ناإل

 المعياري
 التصنيف

 إيجابي 1.59 21.62 22 نحو العولمة اإلتجاه
( بأن المتوسط الحسابي لدى عينة البحث على مقياس اإلتجاه نحو العولمة 05نالحظ من الجدول رقم ) 

(، وعليه فإن الشباب الجزائري لديه إتجاه 22(، وهو أكبر من المتوسط الفرضي البالغ )21.62بلغ )
 منفتح أو إيجابي نحو العولمة.

يجة جاءت متوافقة مع نتيجة المتوصل إليها من فريق البحث في جامعة جنوب وهذه النت  
 تأكد( من المستجوبين يرون أن العولمة إيجابية، وهذا ما %20(، والتي توصلت إلى )5000فلوريدا )

( التي أكدت أن الشباب لديهم إتجاه إيجابي نحو ظاهرة 5099كذلك في دراسة "أميرة مصطفى البطريق" )
 ة.العولم

 الشباب اتجاهات أن ىإل التوصل يمكن خلدون ابن نظرية في جاء كما ويمكن تفسير هذه النتيجة،
 يدفعهم لتقليد وهذا وتقدمه، وسيطرته الغرب بقوة الشعور إلي ترجع الغربية الثقافة نحو عناصر اإليجابية
 الثقافية الهوية منابت عن الكشف يصبح وهنا .الترفيه وأسلوب والملبس الغذائي السلوك في الغربيين

 بخصائص تتمتع التي الثقافية الهوية هذه علي للحفاظ منه مناص ال محتوياتها أمرا الجزائرية واستجالء
 مغلقة نسبية أو جامدة غير أنها بيد راسخة الخصائص وهذه الثقافات، من غيرها عن بها تميزها لصيقة
 رية.واإلستمرا التجدد علي قدرتها سر وهذا. مطلقة غير
 لم إن يتكيف أن عمله، في ميدان أو تعلمه، مجال في أو أسرته داخل في الجزائري الفرد على كان لقد
 العولمة جعل ما لذلك العولمة، ونتيجة مظاهر عليه فرضته الجديدة، وما المجتمع لمتطلبات يخضع نقل

 العوامل نجد: التقدم والشباب بصفة خاصة، ومن بين هذه عامة مجتمعنا بصفة في كبير بشكل تنتشر
 أحادية غربية ثقافية وهيمنة سيطرة إلى أدى التقدم هذا أن حيث االتصاالت مجال في والتقني التكنولوجي

الثقافية، حيث أن  الهويات بين التقريب وخصوصياتهم نتيجة وثقافاتهم هوياتهم في العالم شعوب على
 ، كما أن لشبكة الثقافية هويته سيطرة ويفرض األخرى الثقافات على بالسيطرة تقوم الكبرى الفضائيات

 اإلعالم بالشعوب، ووسائل الخاصة الثقافة الهوية بمعالم تطيح وأفكار معلومات من تحمله االنترنت بما
  والمسموعة المكتوبة
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 فرصا منح برامج التنمية، وفشل منه االقتصادي خاصة أداء وضعف للغرب الشاملة التبعية أن كما
 فقط منتجات ليست وآالت منتجات من الغرب من إستراده يتم ما من خالل اقتصادية وهوية ثقافة لتشكيل

 في يحدث لم حيث المصدرة الغربية للثقافة نتيجة هي المنتجات تلك أن غريبة، أي وسلوكات تلك قيم بل
 على هذه فاإلقدام اليوم، الحال عليه كما وشبابية االستهالك ثقافية وسلع رموز على العالم أن أقدم التاريخ
 في تقريبا واحد موجودة مصدر من تأتي أفالمها وشخصيات مأكوالت من والشبابية االستهالكية الثقافة
 الغربي الثقافي الغزو في مواجهة العربية ومنها المحلية الثقافة موقف مدى لدينا يثير مما العالم، كل

 الثقافية والعولمة
التي تنص على أن الشباب الجزائري يتميز بهوية  ومناقشة نتائج الفرضية الثانية:ـ عرض وتحليل 2ـ00

ثقافية منخفضة، وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم إستخدام المتوسطات الحسابية واإلنحرافات 
المتحصل عليها من إجابات المبحوثين، والمتوسط الفرضي لمقياس الهوية الثقافية المستخدم المعيارية، 

 الدراسة الحالية، والجدول التالي يبين ذلك:في 
 (: يبين مستوى إدراك الهوية الثقافية لدى أفراد العينة.02جدول رقم )
المتوسط  المقياس

 الفرضي
 المتوسط الحسابي

حراف ناإل
 المعياري

 التصنيف

 منخفضة 6.22 20.16 26 الهوية الثقافية
لديهم إدراك منخفض لمستوى هويتهم الثقافية، حيث  العينة أفراد أن لنا يتضح (02الجدول) خالل من

 (.26(، وهو أصغر من قيمة المتوسط الفرضي )20.16بلغت قيمة المتوسط الحسابي )
 أزمة أن وفرضياته من البحث إلشكالية طرحنا خالل من إليه ذهبنا ما متوافقة إلى النتيجة هذه جاءت
 الثقافة بين المباشرة التفاعل والتبادل عملية خالل نم يكون الذي المفهوم تجاوزت قد الثقافية الهوية
 ناتجة الهوية في أزمة ظهور إلى الهجرة واالستعمار عمليات شكل في أمرها على المغلوبة والثقافة السائدة

 .ومخلفاتها الثقافية العولمة أثر خالل من
 أزمة وجود إلى تشير الحالية والبحوث الدراسات معظم أن بأنه برغم إليها المتوصل النتيجة تفسير ويمكن

 انتشار وسرعة وسهولة والمعلوماتية وسائل االتصال وتطور العولمة نتيجة الشباب لدى الهوية لثقافية في
 . عالمية قرية العالم من وجعلت الشعوب بين المسافات التي قربت األنترنت وظهور واألفكار األخبار

 العالمية المحيطة الثقافية الظروف تغير نتيجة تأثر قد الهوية مفهوم أن األخيرة اآلونة في يالحظ كما
 للثقافة اليقين والوالء وزعزعة والبلبلة التيه من حالة إلى الدافعة تكون قد والتي العالم، في تدور التي
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 االتصال التكنولوجي لوسائل التطور صاحب فقد .الثقافية للهوية متجددا موردا كانت التي الوطنية
 مارشال" أسماه ما القديمة، وهو الثقافة محاصرة إمكانيات معها تحمل جديدة، ثقافة ظهور لجماهيريا

 الثقافية الهوية تحديد اعتباره بأزمة يمكن فيما ساهمت التي الجديدة، اإللكترونية بالثقافة "ماكلوهان
 مصدرا والثقافة اجتماعيابكونها مظهرا  الشخصية بين وطيدة عالقة يوجد أنه أساس على للمجتمعات،
 الهوية مفهوم يواجه لهذا مجتمع، أي للشخصية في الرئيسي الشكل عن المسئولة هي فالثقافة حضاريا،
 ولكل للعيان بارزا تأثيرها أضحى التحديات الراهنة التي ظل في خاصة حقيقية رهانات الثقافية

 رغم ذلك عن تنجر قد التي السلبية االنعكاسات من انشغالها وتخوفها معظمها أبدت حيث المجتمعات،
 االنفتاح. بأهمية الصريح إعترافها

ويمكن إرجاع النتيجة المتوصل إليها إلى الفئة التي تم البحث فيها بإعتبارها من الشباب، وهم أكثر الفئات 
لمألوف، حبا لإلكتشاف والتطلع لكل ما هو جديد وغريب ورغبتهم في إقتحام المجهول والخروج عن ا

حساسهم  ولذلك فهم أكثر الفئات تأثرا بظاهرة العولمة، ويتضح ذلك في إضطراب الهوية لديهم، وا 
قناعهم باألفكار الجديدة  باإلغترتب عن مجتمعهم ويرجع ذلك لقلة خبرتهم وتجربتهم ولسهولة إثارتهم وا 

اللباس مجتمعنا خاصة في مظهر والغريبة، ودليل على ذلك توجد العديد من العادات الغريبة والدخيلة عن 
 هناك إنتشار مريب ألفكار دخيلة عن المجتمع. والعادات، واألخطر أنه بات

توجد  لفحص ودراسة الفرضية الخامسة التي مفادها: ـ عرض وتحليل ومناقشة الفرضية الثالثة:0ـ00
، وللتحقق من صحة هذه الفرضية فروق في الهوية الثقافية تبعا لإلتجاه نحو العولمة لدى الشباب الجزائري

لداللة الفروق بعد التأكد من التجانس بين  T-TESTقام الباحث باالعتماد على المعالجة اإلحصائية 
 المجموعتين، قمنا بحساب الفروق في المقياس حيث تحصلنا على النتائج التالية :

 جاه نحو العولمة( يوضح داللة الفروق في الهوية الثقافية تبعا لإلت10الجدول رقم )

 
 المقياس

 

 اإلتجاه اإليجابي
 215ن= 

 
 اإلتجاه السلبي
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المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 0.09 -2322 602 2.09 22.10 2.22 22.22 الهوية الثقافية
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( بأنه توجد فروق بين ذوي اإلتجاه العولمي اإليجابي واإلتجاه العولمي 02نالحظ من الجدول رقم )
(، وهي دالة عند مستوى -2.22السلبي، في مستوى الهوية الثقافية، وهذا ألن قيمة ) ت المحسوبة=

(، 22.10غ )(، وجاء الفرق  لصالح من لهم إتجاه عولمي سلبي وهذا بمتوسط حسابي بل0.09الداللة )
(، وعيه فإن النتيجة الحالية تؤكد 22.22تجاه عولمي إيجابي، والذي بلغ )هو أكبر منه لدى من لهم إ

على أن من ألهم إتجاه سلبي نحو العولمة لهم إستقرار وتمسك واضح بهويتهم الثقافية، على عكس من 
  لهم إتجاه إيجابي نحو العولمة فهم يعانون من أزمة هوية ثقافية.

(، "بدر إبن جويعد العتيبي 5099ولقد جاءت النتيجة المتوصل إليها متوافقة مع دراسة "مجاهد" )
اصر الدين ن(، و"9111(، و"إسماعيل الفقي" )5009( ودراسة "إبراهيم الحسين" )5002وآخرون" )
 ( 9112األسد" )

 في الحديثة االتصال وسائل ويمكن إرجاع النتيجة المتوصل إليها إلى عدة إعتبارات، ولعل أو عامل، هو
 للمعرفة، كمصدر اليومية حياتهم تشغل التي اهتماماتهم المركزية دائرة وتتصدر كبيرة، أهمية الشباب حياة
 في واستخداما إنتشارا االجتماعي التواصل مواقع أبرز نجد من ولعلنا وغيرها، والترفيه للتسلية فضاء
 أرقام وأصبحت االنترنيت مستخدمي من الكثير اهتمام على حاز الفيس بوك،الذي موقع الشباب أوساط

 بغرض إال ليس الموقع هذا في لساعات الشباب وتواجد يوم، بعد يوما الفت ترتفع بشكل استخدامه
الخدمات،  من وغيرها والزمالء األساتذة مع التواصل كالدردشة، المختلفة، وتطبيقاته خدماته االستفادة من

العربيزية،  )منها مختلفة بأسماء عليها أطلق جديدة لغة ااإلفتراضي التواصل هذا عن نتج وقد
 عن استخدامهم اللغة لهذه المتكرر استخدامهم خالل من الشباب فيها ابتعد (عربي األنجلو الفرانكوآراب،

 أهم تعد التي هويتهم اللغوية على تؤثر قد مستحدثة بلغة بارتباطهم يوحي بما الفصحى، العربية للغة
 .لألمم الثقافية الهوية مقومات
 كما الفقر على بالرفاهية، والقضاء العالم شعوب وشمول التآخي على تقوم ال الغرب عند فالعولمة 
 البطالة وزيادة والبأس والفقر الطبقية أصبحت تكرس بل األمر بداية في ومصمموها واضعوها تصورها
 فهل والحروب والتطاحن المخدرات في واالتجار األخالقي الفسادوزيادة  الجريمة وارتفاع القلق و والخوف

 .عليها؟ تكون أن ينبغي التي حقيقتها إلى بالعولمة والرجوع هذا الوضع في بديل من
( على تأثير العولمة على الثقافات والهويات للعديد من الدول، 5001وهذا ما يؤكده "البطاينة" ) 

التلفزيونية األمريكية على ثقافة وهوية الشباب وأصبحت الفتيات أكثر ففي كوريا الجنوبية أثرت المواد 
تحررا من القيم األسرية واألخالقية ويحتقرون قيمهم وديانتهم بل أن العديد من الدول مثل فرنسا وكندا 
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ته وأستراليا تشكو من هيمنة الثقافة األمريكية على بلدانهم وثقافتهم هويتهم، فما بالك ببلدنا وضعف قدر 
على مواجهة العولمة والثقافة الواردة إلينا من أمريكا والمجتمعات الغربية بل وتشجيع العديد من وسائل 

 اإلعالم العربي على اإلندماج في هذه الثقافات، وهذا ما ينعكس على هويتنا الثقافية.
توجد مفادها:لفحص ودراسة الفرضية الخامسة التي  ـ عرض وتحليل ومناقشة الفرضية الرابعة:0ـ00

، وللتحقق من صحة هذه فروق في اإلتجاه نحو العولمة لدى الشباب الجزائري تعزى لمتغير الجنس
لداللة الفروق بعد التأكد من التجانس  T-TESTالفرضية قام الباحث باالعتماد على المعالجة اإلحصائية 

 تائج التالية :بين المجموعتين، قمنا بحساب الفروق في المقياس حيث تحصلنا على الن
 ( يوضح داللة الفروق في اإلتجاه نحو العولمة تبعا لمتغير الجنس.10الجدول رقم )

 
 المقياس

 الذكور 
 506ن= 

 
 ثاإلنا
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اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 0.96 9.22 602 99.22 22.22 99.52 26.01 العولمةاإلتجاه نحو 
  

( بأنه ال توجد فروق بين الذكور واإلناث في اإلتجاه نحو العولمة، وهذا ألن 02نالحظ من الجدول رقم )
(، كما يالحظ أن كل من 0.02(، وهي غير دالة عند مستوى الداللة ) 9.22=المحسوبةقيمة )ت 

(، وهذا يدل على أن كل من 26المتوسط الحسابي للذكور واإلناث هو أكبر من المتوسط الفرضي )
 اإلناث والذكور ليهم إتجاه إيجابي نحو العولمة.

( التي أكدت على أن اإلناث أكثر 5002وهذه النتيجة جاءت مخالفة لدراسة "العتيبي وآخرون" ) 
 م نحو العولمة.إيجابية في إتجاهه

وعليه يمكن تفسير النتيجة الحالية إلى أن اإلتجاه اإليجابي نحو تيار العولمة سيعني المزيد من  
نتشار ادات المجتمع، وهذا ما يقودنا إلاإلنسالخ عن قيم وع ى األمركة التي تعتبر النموذج األكثر سطوة وا 

مه القنوات الفضائية ومواقع اإلنترنت والهواتف نتيجة لذلك أصبح شبابنا في العصر الحاضر عبيدا لما تقد
الحمولة من برامج ومحتويات، كما أصبح يقلد كل ما يشاهد على هذه الوسائط من سلوكيات وعادات 
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تقاليد سواء كانت مفيدة أو غير مفيدة له، وذلك تحت شعار الموضة والتفتح على اآلخر ومواكبة تطورات 
 العصر.

 أو العولمة لتيار تتعرض األنثى أن ذلك ن الجنسين يعتبر منطقي، ويعنىكما أن عدم وجود فروق بي
 أو األسرة جانب من الفتاة تواجهها خاصة معاملة وبدون الفتى له يتعرض الذيالشكل  بنفس المحافظة
 نتائج في ظهر الذي األمر . المحافظة أو العولمية سواء الفتيات اتجاهات من تزيد أو تقلل الجامعة
 . الجنسين بين المقارنة

توجد  لفحص ودراسة الفرضية الخامسة التي مفادها:ـ عرض وتحليل ومناقشة الفرضية الخامسة: 2ـ99
، وللتحقق من صحة هذه الفرضية قام فروق في الهوية الثقافية لدى الشباب الجزائري تبعا لمتغير الجنس

لداللة الفروق بعد التأكد من التجانس بين  T-TESTالباحث باالعتماد على المعالجة اإلحصائية 
 المجموعتين، قمنا بحساب الفروق في كل بعد من أبعاد المقياس حيث تحصلنا على النتائج التالية :

 ( يوضح داللة الفروق في الهوية الثقافية تبعا لمتغير الجنس10الجدول رقم )
       

 
 المقياس

 الذكور
 506ن= 

 
 اإلناث

 200ن=  

حر 
ة ال

درج
وبة ية
حس

 الم
ت

اللة 
 الد

وى
مست

المتوسط  
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 0.92 9.11 602 2.25 20.12 2.29 20.11 الهوية الثقافية
نالحظ من الجدول بأنه ال توجد فروق بين الذكور واإلناث في مستوى الهوية الثقافية، وهذا ألن  
 (.0.02(، وهي غير دالة عند مستوى الداللة )9.11المحسوبة =قيمة )ت 
(، في حين 5002وجاءت هذه النتيجة جاءت متوافقة مع ما توصل إليه "العتيبي وآخرون") 

Khanlou("5005 ،)(، دراسة "5006(، و"أبو دف واآلغا" ) 5002إختلفت مع دراسة كل من "كنعان" )
 ات من أزمة الهوية الثقافية.التي توصلت إلى أن اإلناث أكثر معان

وتفسر هذه النتيجة الحالية في أن األفراد يعيشون في مجتمع واحد متوافق في السلوك، وفي تشابه  
الظروف الثقافية واإلجتماعية، والسياسية التي يخضع لها كل من الذكور واإلناث ويتأثرون بنفس 

 رق بين الذكر واألنثى.المؤثرات، وبالتالي فإنهم يقومون بنفس الدور دونما ف
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يضاف إلى لك أن الموضوعات الثقافية واإلجتماعية والسياسية واحدة في المجتمع الجزائري،  
جنسهم، كما أن المناهج التعليمية واحدة، وعليه  اإلهتمام بها إهتمام مشترك بين جميع الناس بإختالف

فإن التشبع بالثقافة الوطنية أو ثقافة أخرى هو واحد نسبيا، كما أن الضخ اإلعالمي الممنهج يساعد في 
 تشكيل هوية ثقافية قريبة لبعضها البعض بين الذكور واإلناث.

 ـ إقتراحات البحث: 02
من نتائج، فإنه مكننا بالخروج ببعض االقتراحات العملية، وذلك في ضوء ما انتهت إليه الدراسة الحالية 

   من خالل التأكيد على النقاط التالية:
ـ ضرورة التركيز في مناهجنا الجامعية على ظاهرة العولمة بما لها وما عليها، بيان أثرها في مجاالت 9

لتركيز على أثرها الكبير في الهوية الثقافية الحياة السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والتعليمية، وا
 وخطرها على ثقافات وقوميات الشعوب المختلفة.

ـ قيام الجامعة بإنشاء مركز لإلرشاد النفسي والتربوي في الجامعات، وكذلك حتى في دور الشباب 5
 تعامل مع مشاكلهم النفسية واإلجتماعية.للمساعدة هذه الفئة على ا

 ـ خاتمة: 
إن النظرة المتفحصة على ما أسفرت عنه عملية التحليل اإلحصائي من نتائج تكشف عن         

مجموعة من المالحظات الهامة التي تعكس إتجاه الشباب نحو العولمة من خالل الواقع النفسي 
واالجتماعي والفكري والثقافي والسياسي الذي يعيشه هذا األخير في اآلونة األخيرة في ظل التغيرات 

لية واإلقليمية والعالمية، حيث يشهد المجتمع الجزائري مثل غيره من المجتمعات مجموعة من المح
المتغيرات والمستجدات التي تحدث على مسرح األحداث اإلقليمية والدولية فضال عما بدا أن هناك توجها 

قي للعديد من دول نحو  مسح الهوية الثقافية للمجتمعات، وجعلها ثقافة واحدة موحدة، وهو المسعى الحقي
العالم الغربي المناصرة لفكرة العولمة الذي يؤكد على أنه ال تستقيم دون طمس ومحو هوية الشعوب 

هوية، الثقافية. فمن الطبيعي أن يكون هناك إتجاه إيجابي غالب نحو العولمة، وأن شبابنا يعاني من أزمة 
بي في مستوى الهوية الثقافية، وأنه ال توجد فروق جاه اإليجاتجاه السلبي واإلتوأن هناك فروق بين ذوي اإل

بين الجنسين في اإلتجاه نحو العولمة، ومستوى الهوية الثقافية، فالعولمة بهذا المعنى بوتقة تنصهر فيها 
كافة االنتماءات األمر الذي يشكل أرضية خصبة كافة المسائل التي تقود إلى تحقيق هوية ثقافية واحدة. 

يق االنتماء والوالء لثقافة معينة من خالل التفاعل االيجابي بين ما تقدمه العولمة، فهي تهدف إلى تحق
 لخ...إلمجتمع من قيم ومبادئ، ولغة.وبين ما يفقده ا
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 قائمة المراجع:ـ 
نعكاساتها2110إبراهيم الحسين )ـ 0 على الهوية الثقافية، جامعة  (، إتجاهات طلبة الجامعة نحو مفهوم العولمة وا 

 دمشق، سوريا.
الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني ودور التربية في  التلوث(، 2110أبو دف محمود واآلغا محمد)ـ 2

 .002-010( ص12(، العدد )19مواجهته، مجلة الجامعة اإلسالمية، المجلد)
 التربية، وأولويات العولمة العولمة، ندوة وتحديات المملكة يف التعليمي (، النظام2110) على بن صالح عراد ابوـ 0

 سعود، المملكة العربية السعودية. الملك جامعة التربية، كلية
(، العولمة والغزو الثقافي وتأثيرها على الهوية القومية واإلسالمية، مجلة شئون 2119ـ أحمد صالح البطاينة)0

 .00-9( ص 010إجتماعية، العدد )
(، الشباب الجامعي والهوية الثقافية في ظل العولمة الجديدة)دراسة ميدانية على طلبة 2110أحمد علي كنعان)ـ 0

 جامعة دمشق(، دمشق عاصمة الثقافة العربية، سوريا.
 (، إدراك طالب الجامعة لمفهوم لعولمة وعالقته بالهوية واإلنتماء )دراسة إمبريقية(، المؤتمر2111ـ إسماعيل الفقي )0

 القومي السنوي الحدي والعشرون للجمعية المصرية للمناهجوطرق التدريس بعنوان العولمة ومناهج التعليم.
دراك الشباب 2100ـ أميرة مصطفى البطريق )0 (، العالقة بين التعرض للمواقع اإلجتماعية على شبكة اإلنترنت وا 

وقع الفايسبوك، مؤتمر العلوم اإلنسانية والعولمة، كلية الجامعي للهوية الثقافية العربية في ظل العولمة، دراسة على م
 .000-000اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة قناة السويس، مصر، ص 

 (، العولمة والتحدي الثقافي، دار الفكر العربي، لبنان.2110ـ باسم جريسيان )0
 وسبل وقيمهم السعودي هوية السباب ىعل وأثرها الثقافية العولمة :( 2007 ) وآخرون العتيبي جويعد ابن بدرـ 9

 .السعودية العربية البحثية، المملكة المنح لبرامج العامة اإلدارة عليها، المحافظة
(، اإلتجاهات نحو العولمة التدين والشعور باإلنتماء، مجلة شبكة العلوم النفسية العربية، 2110ـ بشير معمرية )01

 .00-0( ص 0العدد)
(، دور المدرسة في مواجهة مخاطر العولمة على الشباب، ندوة العولمة وأولويات 2110ـ ثناء يوسف الضبع )00

 التربية، كلية التربية، جامعة المللك سعود، المملكة العربية السعودية.
دى عينة من ـ ثناء يوسف الضبع و الجوهرة بنت فهد آل سعود )بدون سنة(، دراسة عاملية عن مشكلة االغتراب ل02

 طالبات الجامعة السعوديات في ضوء عصر العولمة.
 المفتوحة، لبنان. الجامعة : طرابلس .االجتماعي النفس (، علم2110) محمد ـ الدويبي،00
(، 019) عدد مظهريا، مجلة المعرفة، ولكن العولمة مع تتفاعل العربية التربوية (، النظم2110) محمد ـ سالم،00

 السعودية.المملكة العربية 
 السعوديين الجامعة من طالب عينة لدى االغتراب ظاهرة (،0990) العزيز عبد  والشخص المطلب عبد ـ القريطي00

 .00-00( ص09العدد). العربي الخليج األخرى، رسالة المتغيرات ببعض وعالقتها
 الطيب، مصر. مكتبة أمركة، أم (، عولمة0999) حسن ـ قطامش،00
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 لمدرسة كهدف الدينية اإلسالمية الهوية (، عزيز2112) الحلوة ابراهيم وطرفه محمد عبدالخالق نبيل ـ متولي،00
سعود، المملكة العربية  الملك جامعة كلية التربية نظمتها التي المستقبل مدرسة ندوة تحليلية، دراسة :المستقبل
 السعودية.

ي تهدد الهوية الثقافية للمجتمع ودور التربية في (، بعض مخاطر العولمة الت2100ـ مجاهد محمد إبراهيم عطوة)00
 (. 22(، العدد )0مواجهتها، مجلة مستقبل التربية العربية، المجلد )
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 فاعلية برنامج إرشادي لخفض سلوك العنف في الوسط المدرسي بالمرحلة الثانوية.
 - غواطدراسة ميدانية بمدينة األ-

 اهلل كزواي عطاء/ د                                                                            
 اهلل بن يحيى عطاء/ د                                                                                

 ــــ الجزائر. غواطاأل ــــ جامعة عمار ثليجي  
 

 ملخص : 
تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة مدى فاعلية برنامج إرشادي لخفض سلوك العنف في الوسط       

، وقد إتبع الباحثان المنهج التجريبي )تصميم المجموعتين األغواطالمدرسي بالمرحلة الثانوية بمدينة 
مناصفة يارهم بطريقة عشوائية، مقسمين تتلميذا تم إخ 03الضابطة والتجريبية( لعينة تحتوي على 

تلميذا (، ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحثان  51) ضابطةتلميذا(، ومجموعة  51مجموعة تجريبية)
ة على شبكة مالحظة متعلقة بمظاهر العنف المدرسي وكذا برنامج إرشادي مقترح يستند على النظري

على أنه توجد فروق ذات داللة من إعداد الباحثان( ،وأسفرت النتائج .)ليسإلبيرت العقالنية اإلنفعالية أل
إحصائية بين متوسطات المجموعة التجريبية ومتوسطات المجموعة الضابطة في سلوك العنف المدرسي 
على اإلختبار البعدي، كما أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية، في متوسطات المجموعة التجريبية، في 

ق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجموعة وتوجد فرو ف المدرسي على اإلختبار البعدي، سلوك العن
 التجريبية في سلوك العنف المدرسي على اإلختبار البعدي واإلختبار التتبعي.

 برنامج إرشادي ، العنف في الوسط المدرسي .الكلمات المفتاحية : 
 

Abstract : 

     The objective of the present study is to determine the effectiveness of a rational, rational, 

emotional counseling program to mitigate the behavior of the school-grade violence in a 

sample of secondary secondary students in Laghouat city. The researchers followed the 

experimental method (design of the control and experimental groups) for a sample containing 

30 students, (15 control group) and (15 experimental groups). In order to achieve the 

objectives of the study, the researchers relied on a follew up a network of observations related 

to the manifestations of school violence, and swch and an indicative programs based on the 

intellectual rationality theory of Albert Ellis, were prepared. There were statistically 

significant differences between the average of the experimental group and the average of the 

control group in the behavior of school violence on the post-test. There are also statistically 

significant differences between the averages of the experimental group in the behavior of the 

school violence on the post-test. In the behavior of school violence on the remote test and 

sequential testing. 
 

Keywords : Mentally rational counseling program, school violence;  
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 مشكلة البحث:
ت المعاصرة كثر الحديث بصورة تدعو للقلق في واقع األمر عن تفشي ظاهرة العنف في المجتمعا       

المتقدمة منها والنامية والمتخلفة، ويسهل على كل متابع منصف لطبيعة العالقات اإلجتماعية المتبادلة 
بين البشر على مستوى الحياة اإلجتماعية اليومية أن يرصد الكثير من المؤشرات السلوكية القابلة 

 .للمالحظة والقياس المؤكدة لصحة هذا الواقع المرعب جملة و تفصيال
وتجاوبا مع إنتشار ظاهرة العنف في المجتمعات المعاصرة انتفضت مراكز البحوث العلمية في كافة     

والسياق المخلق لها والتداعيات التي  دول العالم لتحليل ورصد هذه الظاهرة وتبين مضامينها ومتضمناتها
 تترتب عليها، وسبل الوقاية منها والتغلب عليها والتعامل الوقائي والعالجي مع ضحايا التعرض لها.

     (00 :1002)الخولي،                                                                        
منتشرة في بيئتنا العربية وحتى العالمية ، ظاهرة العنف المدرسي ومن بين أهم أنواع العنف ال        

داخل المؤسسات التربوية، التي تندرج تحت طائلة العنف ككل،  وهناك عوامل ومظاهر مشتركة في كل 
البيئات  والبلدان لظاهرة العنف، وقد شهدت السنوات األخيرة إهتماما بمشكلة العنف المدرسي، و من أهم 

)إيهاب وطارق،   .لمتعلقة بالعنف المدرسي هو التعريف الحقيقي بمصطلح العنف المدرسيالتحديات ا
1022  ،5-6.) 

 اوال / تساؤالت الدراسة:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجموعة التجريبية و متوسطات المجموعة  -35

 الضابطة في سلوك العنف المدرسي على اإلختبار البعدي؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات المجموعة التجريبية لسلوك العنف  في الوسط  -30

 المدرسي على اإلختبار القبلي والبعدي؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات المجموعة التجريبية لسلوك العنف في الوسط -30

 المدرسي على اإلختبار البعدي والتتبعي؟
 ت  الدراسة: ثانيا / فرضيا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجموعة التجريبية و متوسطات المجموعة  -35
 الضابطة في سلوك العنف المدرسي على اإلختبار البعدي

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات المجموعة التجريبية لسلوك العنف  في الوسط  -30
 بلي والبعديالمدرسي على اإلختبار الق
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات المجموعة التجريبية لسلوك العنف في الوسط  -30
 المدرسي على اإلختبار البعدي والتتبعي

 ثالثا: الهدف من الدراسة:
 الحالية إلى ما يلي:  تهدف الدراسة 

فروق بين متوسطات المجموعة التجريبية و متوسطات المجموعة الضابطة في سلوك العنف  معرفة -35
 المدرسي على اإلختبار البعدي.

معرفة فروق في متوسطات المجموعة التجريبية لسلوك العنف  في الوسط المدرسي على اإلختبار  -30
 القبلي والبعدي.

وك العنف في الوسط المدرسي على اإلختبار معرفة  فروق متوسطات المجموعة التجريبية لسل-30
 البعدي والتتبعي.

 ثالثا: أهمية الدراسة: 
 تأتي أهمية الدراسة الحالية إلى ما يلي:    

 الجانب النظري: .أ
من خالل التعرف الى المفهوم الشامل لسلوك العنف في الوسط المدرسي وأنواعه وأهم العوامل واالسباب 

هذا السلوك السلبي والتي قد تكون كأرضية علمية تساعد الباحثان في هذه الدراسة  التي أدت إلى إرتفاع
وكذا تزويد الطلبة والباحثين في بهذا العمل قد يساعد في إثراء دراسات جديدة في موضوع العنف في 

 الوسط الجامعي.
 الجانب التطبيقي: -ب

على محاولة خفض سلوك العنف في الوسط  أما من الجانب التطبيقي، فالدراسة الحالية تعمل         
المدرسي، والذي ينتهجه التالميذ في المؤسسة التربوية كأسلوب لحل بعض المشاكل بينهم وبين االساتذة 
أو اإلدارة المدرسية، من خالل تطبيق برنامج إرشادي، لما لها اهمية في الحقل التربوي ووجودها ضروري 

درسة وذلك من اجل أن يتمتع الطالب بالتوافق النفسي وأن يتكيف في معالجة المشاكل السلوكية بالم
 إجتماعيا ونفسيا .
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 المفاهيم االجرائية: ثالثا/
 البرنامج االرشادي:  -02
على انه برنامج يستند على أسس علمية تكون من عدة جلسات إرشادية نفسية  :يعرفها الباحث إجرائيا    

صحيح األفكار الخاطئة وجعلها أفكار ايجابية صحيحة، موجهة  إلى بتلنظرية العقالنية، يستند على ا
عينة تالميذ المرحلة الثانوية، لديهم من مشكلة سلوكية، وهي العنف داخل المدارس، من اجل التخفيف 

 منها، وجعلها سلوك ايجابي ، اتجاه نفسه و اتجاه اآلخرين داخل محيط المدرسة.
 :العنف في الوسط المدرسي   02-01 

بأنه مشكلة سلوكية تصدر من التلميذ ذو سلوك عنيف داخل الثانوية قد  :ويعرف هذا الباحث اجرائيا     
يكون عنيف نحو زمالئه أو أستاذه أو يقوم بتخريب ممتلكات المؤسسة ، أو يعنف نفسه ضد الذات نتيجة 

 أفكار أو معتقدات خاطئة اتجاه اآلخرين. 
 ثالثا حدود الدراسة:

تم إجراء هذه الدراسة خالل الفترة الممتدة من بداية الفصل الثاني إلى غاية نهاية الفصل الثاني        
ودي (، بثانوية ج0352إلى غاية نهاية شهر ماي  0352)جانفي  0352/0352من السنة الدراسية 

عة ضابطة مقدرة بـ ( تلميذا كعينة أساسية مقسمة إلى مجموعتين مجمو 03)بلقاسم بمدينة األغواط، على 
فردا كما إعتمد الباحثان على شبكة مالحظة لمعرفة  51عينة و مجموعة تجريبية مقدرة بـ :  51: 

مظاهر العنف المدرسيي لدى التلميذ الذي يمتاز بسلوكيات عنيفة داخل المؤسسة، باإلضافة الى تطبيق 
 برنامج إرشادي للتخفيف من هذه السلوكيات.

 سابقة: الدراسات الرابعا/ 
( بعنوان: " فاعلية االرشاد النفسي التربوي في خفض السلوك 1022أ. دراسة )قوعيش مغنية، 

العدواني لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي دراسة شبه تجريبية بمرحلة التعليم الثانوي بثانويات والية 
 . مستغانم
التربوي في خفض السلوك العدواني  هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية االرشاد النفسي        

لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي، معتمدة في ذلك المنهج الشبه التجريبي، ولتحقيق أهداف الدراسة 
إستعملت الباحثة مقياس السلوك العدواني وبرنامج إرشادي مقترح من إعداد الباحثة، طبقت على عينة 

لعدواني أختيرت بطريقة قصدية، يدرسون في شعب تلميذ يتصفون بالسلوك ا 02الدراسة مكونة من 
مختلفة بثانوية إدرسي سنوسي مستغانم، حيث تم تقسيم العينة افراد العينة عشوائيا الى مجموعتين ، 
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تلميذا، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه توجد فروق  50تلميذا، ومجموعة ضابطة  50مجموعة تجريبية 
رجات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة على ذات داللة إحصائية بين متوسطات د

مقياس السلوك العدواني بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي لصالح المجموعة التجريبية، كما توجد فروق ذات 
داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس السلوك العدواني قبل وبعد 

مج اإلرشادي لصالح القياس البعدي وال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات افراد تطبيق البرنا
المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي بعد مرور شهر من تطبيق البرنامج اإلرشادي وبالتالي 

 .المقترح ساهم في خفض درجة السلوك العدواني ياإلرشادفالبرنامج 
( بعنوان: " مدى فعالية برنامج نفسي إرشادي للحد 1021محمد فهد أبو صفية، ب. دراسة )ميسر 

 من سلوكيات العنف لدى تلميذات المرحلة األساسية في قطاع غزة".
هدفت هذه الدراسة إلى إستقصاء مدى فعالية برنامج إرشادي في خفض سلوك العنف، وذلك من      

من تلميذات الصف الرابع اإلبتدائي، كما تكونت عينة خالل تشخيص سلوك العنف و قياسه، عند عينة 
تلميذ وقد إختارت الباحثة العينة من فصول الصف  51الدراسة من مجموعة تجريبية وضابطة، كل منهما 

تلميذة، من بين بيت الهيا اإلبتدائية، كما إستخدمت مقياس سلوك العنف و  82الرابع األساسي قوامها 
ث جاءت نتائج الدراسة، أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد برنامج إرشادي مقترح، حي

المجموعة التجريبية و الضابطة في متوسطات الدرجات لكل من المجموعتين في مقياس سلوك العنف 
البعدي لصالح المجموعة التجريبية. مما يعني فاعلية البرنامج اإلرشادي المعرفي السلوكي المقترح، و 

فروق بين درجات السلوك العدواني في القياس البعدي والقياس التتبعي، اي ان هناك  تبين انه توجد
 إستمرار ألثر البرنامج بعد فترة المتابعة.  

( بعنوان:" فاعلية برنامج إرشادي للتخفيف من السلوك العدواني لدى 1025ج. دراسة )بدوي عائشة، 
 من تالميذ التعليم المتوسط ". دراسة تجريبية على عينة –تالميذ التعليم المتوسط 

هدفت هذه الدراسة إلى التخفيف من السلوك العدواني لدى عينة من تالميذ السنة ثالثة متوسط بمدينة    
لميذا مقسمين ت 03ورقلة، حيث سارت هذه الدراسة وفق المنهج التجريبي ، كما تمثلت عينة الدراسة في 

تلميذ يمثلون المجموعة  51المجموعة التجريبية(،  ) تلميذ يمثلون 51مناصفة الى المجموعتين )
الباحثة ، وتمثلت نتائج  إعدادالضابطة( ، كما تم جمع المعلومات  باستخدام مقياس السلوك العدواني من 

الدراسة في وجود داللة الفرق بين متوسط درجات السلوك العدواني للمجموعة التجريبية، ومتوسط درجات 
مجموعة الضابطة، في القياس البعدي، ما يدل على فاعلية البرنامج اإلرشادي المعرفي السلوك العدواني لل
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السلوكي المقترح، و تبين انه توجد فروق بين درجات السلوك العدواني في القياس البعدي والقياس 
 التتبعي، مما يبين إستمرار األثر للبرنامج المقترح بعد فترة المتابعة.  

 ت السابقة: تعقيب على الدراسا  
 أ. من حيث الهدف:

من خالل إطالع الباحثان على الدراسات التي سبق ذكرها تبين أنها تهدف إلى هدف واحد هو مدى     
فاعلية البرامج اإلرشادية في التخفيف من سلوكيات العنف المدرسي من خالل تطبيق نفس النظرية وهي 

الخاطئة لدى الفرد،  األفكاري تعمل على تعديل وتصحيح الت ،ليسإلبيرت فعالية ألالنظرية العقالنية اإلن
  والتي أعطت للدراسة الحالية دافعا في تطبيق النظرية في هذه الدراسة.

 ب. من حيث العينة:
إختلف حجم العينة من دراسة إلى أخرى إال أنها كانت متقاربة ومتوافقة مع شروط إختيار العينة     

( كان حجم 1022دراسة )قوعيش مغنية،  البرنامج اإلرشادي، ففي دراسةالتجريبية والضابطة في تطبيق 
)بدوي وفي دراسة ، تلميذا 50/50وتجريبية  ضابطةمقسمين بالتوازي على مجموعتين تلميذا  16العينة 

تلميذا العينة  03(، كان حجم العينة 1021)ميسر محمد فهد أبو صفية،  و دراسة(، 1025عائشة، 
تلميذا ولكن مختلفتين في مرحلة التعليم متوسط  51/51وتجريبية  ضابطةتين مقسمين على مجموع
 سلوك العنف المدرسي منتشر في جميع المراحل التعليمية. أنوثانوي ، وهذا ما يعني 

 ج. من حيث متغيرات الدراسة:
في متغيرات الدراسة للدراسات التي تم عرضها من خالل المتغير التابع )برنامج إرشادي  هناك إتفاق     

 (1022)قوعيش مغنية، نفسي(و الذي يؤثر في المتغير التابع وهو السلوك العنيف إال أن في دراسة 
كان المتغير التابع السلوك العدواني، و المصطلحين متقاربين في  (1025)بدوي عائشة، ودراسة 

التعريف واألسباب والمظاهر والنتائج الدارسة. أما الباحثان إستخدما مصطلح العنف المدرسي وهو 
 المصطلح األكثر إنتشارا في البيئة الجزائرية.  

I  :الجانب النظري 
 تعريف العنف : -02

كلمة عنف في اللغة العربية تشير إلى كل سلوك يتضمن معاني الشدة والقسوة  العنف لغة :        
والتوبيخ واللوم، ويعني أن هناك عنف لفضي وعنف جسدي، اما في اللغة االنجليزية فإن االصل االتيني 
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، وعناه إستخدام غير المشروع للقوة المادية إللحاق األذى واألضرار  Violentai هو  Violencة ملكل
 الممتلكات ويتضمن ذلك في معاني العقاب اإلغتصاب والتدخل في حريات اآلخرين.ب

و باآلخر أبالنفس  األذى إلحاقلى إى أنه مجموعة من السلوكيات تهدف ويعرف إصطالحا عل       
ويأتي بشكلين إما بدني مثل الضرب التشاجر، التدمير، إتالف األشياء والعنف الفضي مثل التهديد، 
الفتنة، الغمز، النكتة الالذعة، وفي االخير يؤدي بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الحاق االذى. 

 (120: 1022)وناسي، 
 . تعريف العنف المدرسي:01

(، العنف الطالبي بأنه: السلوك العدواني الذي يصدر من 5992الصغير )عرف أحمد حسين        
بعض الطالب، والذي ينطوي على انخفاض في مستوى البصيرة والتفكير والموجه ضد المجتمع المدرسي، 
داريين وطالب وأجهزة وأثاث وقواعد وتقاليد مدرسية، والذي ينجم عنه  بما يشتمل عليه من معلمين وا 

 وي أو مادي.ضرر وأذى معن
 (، العنف الطالبي بأنه:" الطاقة التي تتجمع داخل اإلنسان وال5992وعرف مجدي أحمد محمود )       

وهي مثيرات العنف، وتظهر هذه الطاقة على هيئة سلوك يتضمن تنطلق إال بتأثيرات المثيرات الخارجية، 
مدرس، كما عرفا يحي حجازي و أشكاال من التخريب والسب والضرب بين طالب وطالب أو بين طالب و 

(، بأنه كل تصرف يؤدي إلى إلحاق األذى باآلخرين، وقد يكون االذى جسميا أو 5992جواد دويك )
سماع الكلمات البذيئة جميعها أشكال مختلفة  نفسيا، فالسخرية واإلستهزاء من الفرد وفرض اآلراء بالقوة وا 

 (.62: 1002)الخولي، لنفس الظاهرة.  
 لعنف المدرسي: .اسباب ا00
 أسباب تتعلق بالمجتمع بحد ذاته وهي:  00-02  
 وسائل اإلعالم يمثل قدوة للتالميذ حيث يتقمصون دور األبطال دائما في هذه المرحلة. -
 غياب الوازع الديني )أو تقلصه دوره(، مما يؤثر على الوعي األخالقي وتقلص تأثيره. - 
 .ضعف التشريعات والقوانين المجتمعية -
  (52: 1002)العدوي، وجود وقت فراغ كبير وعدم إستثماره إيجابيا.  -

 اسباب تتعلق بالتنشئة االجتماعية: 00-01
 الممتدة. لألسرةإرتفاع عدد األسرة الذين يعيشون في منزل واحد  -
 إقامة أفراد األسرة صغارا أو كبارا في غرفة واحدة. -
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 الخالفات الزوجية والصراع بين الزوجين. -
 لط الزائد تجاه األبناء.التس -
 (.60: 1002)العدوي، اإلهمال الزائد أو الحماية الزائدة تجاه األبناء -
غياب التوجيه واإلرشاد من طرف الوالدين نتيجة إنشغالهم في أعباء الحياة، وعدم توجيه اآلباء  -

 (22: 1002)الخولي، لعالقات األبناء لجماعة الرفاق، وطبيعة النشأة التربوية في المدرسة. 
 األسباب تتعلق بالطالب في حد ذاته: 00-00
 الرغبة في الحصول على الممنوعات، أو المحرمات أو أشياء يصعب قبولها. -
 صحية. اجتماعيةالعجز عن إقامة عالقات  -
 الشعور بالفشل أو الحرمان من العطف. -
واألنانية في الفرد، وأن العالقة بينهما مطردة فكلما زاد االنا زاد  األناإرتفاع نسبة األنا فالعنف صورة  -

 العنف.
 (.62: 1002)العدوي، اإلنفتاح الثقافي الواسع -

 :األطفالتتعلق بوسائل اإلعالم وألعاب  أسباب 00-02
من خالل البرامج والمسلسالت  األطفالدورا كبيرا في تأسيس سلوك العنف لدى  اإلعالمحيث يلعب     

في تلك المسلسالت والتي يقوم الطفل  لألطفالوالسرعة والحركة  اإلبهارالتي تحتوي على عناصر 
)الدريعي،  بمحاولة تطبيق المشاهد على ارض  الواقع والتي تكرس مفهوم السيطرة والقتل والعدوان.

1022 :02.) 
 أسباب تتعلق بالذكاء والتحصيل الدراسي: 00-05

إن الطالب المتصفين بالعنف أقل ذكاء وأقل تحصيال دراسيا من الطالب العاديين ولكن ليس لحد        
( أنه ليس ثمة إرتباط بين 5990العنف العقلي أو الفشل الدراسي الكامل، ولقد أكدت دراسة حافظ وقاسم )

ي، فقلما يستقيم التحصيل التحصيل الدراسي وأي أشكال سلوك العنف، ولكنه إرتباط موجب بالسلوك السو 
 (22:  1021) ابو صفية، الدراسي الجيد للمواد الدراسية مع سلوك العنف.

 اهر العنف المدرسيظم -02
 تأخذ السلوكيات العنيفة داخل المدرسة مظاهر وأشكال متعددة منها:       

 استخدام األلفاظ النابية والشتم ضد أعضاء الهيئة التدريسية. - -
 سخرية من المدرسين أو من يمثل السلطة في المدرسة على الطالب.التهكم وال - -



 21: العدد                                                                  .االجتماعية و اإلنسانية للبحوث" تنوير" مجلة

 

 
329 

تعطيل المدرسين عن متابعة إلقاء الدروس من خالل إخراج أصوات معينة أو إستخدام  - -
 الطباشير وأفعال أخرى تهدف إلعاقة المدرسين عن آداء مهامهم.

وائح المدرسية الخاصة بالنظام لقوانين والل ذعانإلارفض الخضوع ألوامر السلطة المدرسية، وعدم  -
 واإلدارة.

 أخرى تستخدم لنظافة المدرسة. وأدواتإتالف أثاث المدرسة من مقاعد وجدران ومراحيض المدرسة  -
 إتالف أدوات النشاط المدرسي الخاصة بالمختبرات والمكتبات واأللعاب الرياضية -
 دارة المدرسية لمعاقبتهم.التمرد على الواقع التعليمي وعدم اإلهتمام بقرارات اإل -
 والتربية. األدبتشويه حوائط المدرسة بعبارات خارجة عن  -
  ( 50: 1002)النيرب، اإلعتداء على الزمالء والرفاق في المدرسة.  -

 الشكلين التاليين: اآلخرينعدوان التلميذ نحو  ويأخذ       
جسمه، مثل الضرب والركل، والعض،  بأعضاءخرين فل على اآلوهو اعتداء الط العدوان الجسماني: - 

 (00: 1002)صالح، والبنا، .  وأسنانهمستخدما في ذلك يديه ورجليه واضافره 
وهو السلوك العدواني الذي يقف عند حدود الكالم، مثل السب والشتم والتوبيخ  العدوان اللفظي: -

)صالح، ع الفتنة بين اآلخرين. الكذب الذي يوق أيضاكما يشمل  ووصف اآلخرين بعيوب وصفات سيئة،
 ( 00: 1002والبنا، 

الضرر المادي، كالتدمير وتخريب ممتلكات الغير من  إلحاقويقصد به  عدوان نحو الممتلكات: -
 الزمالء والمحيطين وكذلك الممتلكات العامة.

شأن : وهو نوع من العدوان يتجه نحو الذات وتدميرها، ويتمثل في التقليل من  عدوان نحو الذات -
الخاطئة وعدم إتباع نصائح الغير  األفكارالذات، والنظر إليها نظرة دونية، إضافة إلى التعصب لبعض 

 (15: 1002)عمارة، من الزمالء والمحيطين بهم.
 الجانب التطبيقي:

 المنهج المتبع: -/02
الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي الحقيقي نظر لطبيعة الدراسة الحالية وأهدافها ،  إستخدم        
الذي يؤثر في المتغير التابع والمتمثل  اإلرشاديوجود متغير مستقل والمتمثل في بالبرنامج  أخرىبعبارة 

 في سلوك العنف المدرسي لدى تالميذ السنة ثانوي.
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 :األساسيةعينة الدراسة  -/01
تلميذا من تالميذ السنة الثانية ثانوي تم اختيارها بطرقة  03تتكون عينة الدراسة األساسية من      

عشوائية، بثانوية جودي بلقاسم بمدينة األغواط مقسمين بالتساوي إلى مجموعتين، مجموعة الضابطة 
 ومجموعة تجريبية وفق مايلي: 

ختيارها من خالل مساعدة مس        23تشار التوجيه وناظر المؤسسة، حيث قاما بإستخراج تم تحديدها وا 
قتصاد  آداب وفلسفة( والذين يمتازون  تلميذا من جميع أقسام السنة ثانية ثانوي )علوم تجريبية، تسيير وا 
بسلوك عنيف من خالل متابعتهما لملفاتهم الدراسية وتقارير األساتذة ضد هؤالء التالميذ، وكذا المالحظة 

فردا ممن يمتازون بأعلى درجة في  03بعدها تم تطبيق شبكة المالحظة حيث تم إختيار  المستمرة لهم،
السلوك العنيف تم ترتيبهم ترتيبا تنازليا، بناءا على درجة السلوك على المقياس، وتم تقسيمهم على 

 مجموعتين مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية.   
 يمثل عينة الدراسة األساسية 02الجدول رقم 

 
  خصائص عينة الدراسة االساسية: )الشروط الخاصة بالضبط التجريبي( -00

 العنف لدى العينة كالتالي:عينة الدراسة من خالل درجة تمت مجانسة          
المجموعة التجريبية  أفرادلفحص داللة الفروق بين متوسطات  Uقام الباحثان بتطبيق إختبار مان وتني   
وتبين من نتائج لعنف المدرسي على القياس القبلي في قياس درجة ا الضابطةالمجموعة  أفرادوسطات ومت

المجموعة الضابطة  أفراددرجات المجموعة التجريبية و  أفرادالجدول عدم وجود فروق جوهرية بين درجات 
 في درجة العنف المدرسي وهذا مما يحقق لنا تجانس بين المجموعتين. 

 
 

 00 األساسيةعينة الدراسة 
المجموعة 
 التجريبية

النسبة 
 %المؤوية

المجموعة 
 الضابطة

النسبة 
 %المؤوية

النسبة  المجموع
 %المؤوية

51 50 15 50 30 100 
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مان وتني للفروق بين رتب درجات افراد مجموعتين الضابطة  Uيمثل اختبار  01الجدول رقم:  
 والتجريبية في االختبار القبلي.

 اإلحصائيةمستوى الداللة  Uقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب 
 539.13 229,50 15,30 المجموعة التجريبية

 
3.93 

 235,50 15,70 المجموعة الضابطة
 

 / أدوات الدراسة: 02
 شبكة المالحظة:  06-02
من أجل جمع البيانات من المجتمع اإلحصائي والتي طبقت على  أداةاعتمد الباحثان في هذه الدراسة   

العينة الدراسة األساسية، والتي تنسجم وطبيعة الموضوع المدروس وفرضياته، وهي  "شبكة مالحظة" وهذا 
باإلطالع على التراث النظري واألدب التربوي وكذا الدراسات السابقة حول العنف المدرسي بصفة عامة 

العنف المدرسي على تالميذ المرحلة الثانوية بصفة خاصة باإلضافة إلى اإلعتماد  ومظاهر سلوكيات
على بعض المقاييس حول الموضوع لمساعدة الباحثان في إعداد صورة شبكة المالحظة في صيغتها 

 النهائية 
 : المطبق في الدراسة اإلرشاديالبرنامج  06-01

تم بناء هذا البرنامج من خالل إطالع الباحث على البحوث والدراسات السابقة المتخصصة       
والتجارب العربية واألجنبية من حيث كيفية بناء البرامج اإلرشادية بصفة عامة  وبناء البرامج اإلرشادية 

علمية واألنماط المتعلقة بموضوع الدراسة بصفة خاصة، وكذا من حيث الطرق واألساليب الفنية ال
 50المستخدمة في كيفية التخفيف من السلوك العنيف لدى التلميذ بالمرحلة الثانوية، ويتكون البرنامج من 

جراءات وتقنيات التدخل، ومدة الحصة و تتخللها نشاطات  جلسة،  كل جلسة تحتوي على أهداف وا 
 بوع.دقيقة، بمعدل جلستين في األس 23متعددة ومختلفة، كل جلسة مدتها 

 الدراسة :  ألداة/ الخصائص السيكومترية 02
 صدق شبكة المالحظة: -02
 صدق المحكين: 02-02
( 20بعد االنتهاء من بناء شبكة المالحظة المتعلقة بسلوكيات العنف المدرسي لدى التلميذ العنيف )    

 إرشادم التربية، محكم من ذوي التخصص )علو  50الدراسة على  أداةعبارة، قام الباحث بعرض وتوزيع 
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، كما استجاب الباحثان لجميع فس( من مختلف الجامعات الجزائريةنفسي، فلسفة التربية، علم الن
اغة وطول المقياس من حيث يعادة الصا  المحكين من حيث التعديل و  اتذةاألسراء آوالتوصيات و  التعليمات

 رات وعدد البدائل. اعدد البنود وتكرار العب
عبارة ال تقيس سلوكيات العنف المدرسي لدى التلميذ العنيف في الحقل المدرسي  52حيث تم إلغاء 

تفاق ا مستويات نأتبين ، المحكمين األساتذةحسب آراء السادة المحكمين، وبعد عرض الشبكة على 
 لدراسة.ظن هذا ما يدل على مالءمة هذه العبارات بصورتها الحالية ألغراض ا % 22المحكمين فاقت 

 المحكمين األساتذة: يوضح نتائج  00الجدول رقم
 عدد الجامعة الرقم

 المحكمين
ال  تقيس التخصص

 تقيس
 النسبة المئوية

 %90.21 04 59 / 5 ورقلة 35
 %92.85 30 20 / 5 األغواط 30
 %90.32 1 12 فلسفة التربية 5 // 30
 %91.00 30 23 فلسفة التربية 5 // 38
النفس علم  5 // 31

 التربوي
10 53 28.50% 

 %92.85 35 20 علم النفس 5 // 32
علم النفس العمل  5 // 32

 و التنظيم
11 32 22.03% 

علم النفس  5 // 32
 التربوي

23 30 91.00% 

 %93.82 32 12 / 5 الوادي 39
 %22.03 32 11 / 5 المسيلة 53
55 // 5 / 12 39 22.03% 
50 // 5 / 25 30 92.20% 
50 // 5 / 11 32 22.03% 
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 صدق االتساق الداخلي: )التجانس الداخلي(: - 02-01
بعـــــد والدرجـــــة الكليـــــة للمقيـــــاس  قـــــام الباحثـــــان بحســـــاب معامـــــل االرتبـــــاط بـــــين الدرجـــــة الكليـــــة لكـــــل      
وكشــــــف النتــــــائج علــــــى أن قــــــيم معامــــــل إرتبــــــاط كــــــل بعــــــد مــــــن أبعــــــاد مقيــــــاس العنــــــف المدرســــــي  ،ككــــــل

ــــة  ــــد )بالدرجــــة الكلي ــــاس دالــــة إحصــــائية عن ــــع بدرجــــة صــــدق مرتفعــــة ويؤكــــد قــــوة 3.35للمقي (  فهــــي تتمت
  االرتباط الداخلي، كما تدل على تجانس األبعاد مع المقياس، وبتالي يمكن الوثوق به .

يوضح معامل االرتباط كل بعد من أبعاد مقياس العنف المدرسي بالدرجة الكلية  02جدول رقم: 
 للمقياس

 اإلحصائيةالداللة  معامل االرتباط البعد الرقم
 3.35 0.83 عنف التلميذ ضد زميله 35
 3.35 0.81 عنف التلميذ ضد األستاذ 30
 3.35 0.89 عنف ضد الذات 30
 3.35 0.78 تخريب ممتلكات المؤسسة 38

 ثبات المقياس: -01
 :(Alpha Cronbach)طريقة التناسق الداخلي "معامل ألفا كرونباخ"  01-02
تعتبر هذه الطريقة مناسبة لهذه األداة ألنها تستخدم عندما تكون احتماالت اإلجابة على البنود ليست  

صفرا، أي احتماالت اإلجابة ثالثية فأكثر و هذا ما ينطبق على هذه الدراسة، وكشفت النتائج انه يتمتع 
 بثبات عال مما يعني تجانس األبعاد والفقرات، ويمكن الوثوق به. 

 يوضح معامل ثبات شبكة المالحظة للعنف المدرسي بمعادلة ألفا كرونباخ05رقمجدول 
 الداللة اإلحصائية معامل الثبات

 دال إحصائيا 3.98
 

 اإلحصائية : األساليب -02
 التالية : اإلحصائية األساليباستخدم الباحث في هذه الدراسة 

 النسبة المؤوية لمعرفة خصائص عينة الدراسة . -
 .معادلة اإلرتباط بيرسون لحساب صدق اإلتساق الداخلي -
 معادلة ألفا كرونباخ لحساب ثبات شبكة المالحظة. -
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بين متوسطات رتب المجموعات المستقلة صغيرة  (  للفروقMann Whitney Testإختبار مان وتني )  -
الحجم ، لفحص داللة الفروق بين متوسطات افراد المجموعة التجريبية ومتوسطات افراد المجموعة 

 الضابطة  في قياس درجة العنف المدرسي على القياس القبلي.
 (spss)استخدام الحزم االحصائية   -

 عرض وتفسير نتائج الدراسة:  ثانيا/
 : والتي نصت على مايلي: األولىض ومناقشة وتفسير نتائج الفرضية عر  -02

"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجموعة التجريبية و متوسطات المجموعة 
 الضابطة في سلوك العنف المدرسي على اإلختبار البعدي."

التجريبية والمجموعة الضابطة في "  للفروق بين المجموعة Tيمثل قيمة "ت"  " 06الجدول رقم 
 القياس البعدي لسلوك العنف المدرسي.

 

، 118,26: أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية يساوي(06الجدول رقم )يتضح من خالل      
، كما أن اإلنحراف المعياري للمجموعة التجريبية 159,86 والمتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة يساوي

، مما يبين إتساع الفرق بين 8,32المعياري للمجموعة الضابطة قدر بـ :  واإلنحراف 9,15قدر بـ : 
( وبالتالي فهي دالة إحصائيا 02( عند درجة حرية )50.30المجموعتين، كما اتضح ان )ت( المحسوبة )

 ( 3.31عند مستوى داللة )

 فرادأ 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 م

االنحراف 
 المعياري

 ع

 "ت"
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

df 

مستوى 
 الداللة عند

3.31 
المجموعة  
 التجريبية

51 118,26 9,15  
 

13,02 
 

 
 

3.333 
 
 
 

 
 

02 

 
دال 

 إحصائيا
 
 
 

المجموعة  
 الضابطة

51 
 

159,86 8,32 



 21: العدد                                                                  .االجتماعية و اإلنسانية للبحوث" تنوير" مجلة

 

 
335 

نف المدرسي، بمعنى أن هناك فرق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في سلوك الع     
وبالتالي فهو دال إحصائيا وهذا ما يدل على أنه بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي على المجموعة التجريبية 
كان هناك إنخفاض في سلوك العنف المدرسي مما سجل فرقا داال، وعليه نرفض الفرضية الصفرية التي 

لة إحصائية بين متوسطات المجموعة تم ذكرها سالفا، ونقبل الفرضية البديلة وهي: توجد فروق ذات دال
 التجريبية ومتوسطات المجموعة الضابطة في سلوك العنف المدرسي على اإلختبار البعدي. 

أي أن هناك فرق في درجات سلوك العنف المدرسي بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية،       
السلوك العنيف لدى المجموعة التجريبية، وهذا بعد تطبيق البرنامج  حيث سجل إنخفاض في درجة

اإلرشادي المقترح، وبالتالي يوجد فرق دال إحصائيا بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية، وهذا إن 
دل فإنه يدل على أن المجموعة التجريبية تأثرت بمحتوى البرنامج وأدركت أنها تسلك سلوكا عنيفا إتجاه 

خرين في المؤسسة التربوية، عندما كانوا يعتقدون أن السلوك الذي كانوا ينتهجونه هو سلوك عادي من األ
ثبات وجودهم أمام اآلخرين ولكن بعد إعادة تصحيح بعض  المشوهة  األفكارأجل الدفاع عن النفس وا 
م وسلوكاتهم إلى والخاطئة إتجاه مواقف معينة من اآلخرين أدركوا  أنه البد من يغيروا في تصرفاته

سلوكات سحنة واخالقية وتتسم باإلحترام والتقدير إتجاه االخرين مهما كانت الظروف وبالتالي نرى أن 
 البرنامج خفف نوعا ما بعض السلوكات العنيفة للمجموعة التجريبية.

 عرض ومناقشة الفرضية الثانية : والتي نصت على مايلي: -01
في متوسطات المجموعة التجريبية في سلوك العنف المدرسي على " توجد فروق ذات داللة إحصائية 

  اإلختبار القبلي والبعدي.."
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"  للفروق في متوسطات المجموعة التجريبية في القياس القبلي Tيمثل قيمة "ت"  " 02الجدول رقم 
 والقياس البعدي لسلوك العنف المدرسي.

 

(: أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في القياس القبلي 32يتضح من خالل الجدول رقم )      
، كما أن 552.02، والمتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في القياس البعدي يساوي519.32يساوي 

المعياري للمجموعة واإلنحراف  9,15اإلنحراف المعياري للمجموعة التجريبية في القياس القبلي قدر بـ : 
، مما يبين إتساع الفرق بين المجموعتين،كما اتضح الفرق 1.85التجريبية في القياس القبلي يساوي: 
( وبالتالي فهي دالة إحصائيا عند 58(  عند درجة حرية )50.29كذلك، كما اتضح ان )ت( المحسوبة )

 (3.31مستوى داللة )
ق في نتائج القياس البعدي ونتائج القياس القبلي دال إحصائيا، ومن خالل هذه النتائج نالحظ أن الفر      
وهذا لصالح القياس البعدي لدرجات المجموعة التجريبية، أي أن سلوك العنف المدرسي لدى  3.31عند 

المجموعة إنخفض بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي مقارنة قبل تطبيقه مما سجل فرقا داال، وبالتالي توجد 
ة إحصائية بين متوسطات المجموعة التجريبية في سلوك العنف المدرسي على اإلختبار فروق ذات دالل
 القبلي والبعدي .

قت لعينة التجريبية اثر فيها حيث طبج الذي طبق على امنامحتوى البر  أناحثان هذه النتائج فسر البوي   
المجموعة حيث طبق أسلوب المحاضرات والمناقاشات ولعب  أفكارأساليب إرشادية عملت على تغيير 

الخاطئة ومناقشتها ودور اإلسالم في نبذ هذه السلوكات  األفكار ضا أسلوب دحالدور واإلسترخاء وكذ
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المتوسط 
 الحسابي

 م

ف االنحرا
 المعياري

 ع

 "ت"
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

درجة 
 الحرية

df 

مستوى 
 الداللة عند

3.31 
 التطبيق القبلي

للمجموعة   
 التجريبية
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552.02 9.51 
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 أكدت، كما (1021)أبو صفية ة إلحترام، وهذا ما أكدت عليه دراسوانه دين تسامح يحث على ا
اد والتوجيه التربوي وكذا النفسي دور في حل المشاكل النفسية للتالميذ الدراسات التي تم عرضها أن لإلرش

 التي تؤدي بهم إلى إتباع سلوكات عنيف قد تأثر عليهم سلبا وتؤثر على البيئة المدرسية بصفة عامة.
 عرض ومناقشة الفرضية الثالثة : والتي نصت على مايلي: -00

ات المجموعة التجريبية في سلوك العنف المدرسي " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
  على اإلختبار البعدي والتتبعي.."

"  للفروق في متوسطات المجموعة التجريبية في القياس القبلي Tيمثل قيمة "ت"  " 02الجدول رقم 
 والقياس البعدي لسلوك العنف المدرسي.

 

(: أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في القياس البعدي 32يتضح من خالل الجدول رقم )      
، كما أن 92.33، والمتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في القياس التتبعي يساوي519.02يساوي 

المعياري للمجموعة واإلنحراف  9,15اإلنحراف المعياري للمجموعة التجريبية في القياس البعدي قدر بـ : 
، مما يبين إتساع الفرق بين المجموعتين، كما اتضح ان )ت( 2.18التجريبية في القياس التتبعي يساوي: 

 (3.31( وبالتالي فهي دالة إحصائيا عند مستوى داللة )58(  عند درجة حرية )2.20المحسوبة )
بعدي ونتائج القياس التتبعي دال ومن خالل هذه النتائج نالحظ أن الفرق في نتائج القياس ال     

وهذا لصالح القياس التتبعي لدرجات المجموعة التجريبية، وهذا مما بين أثر تطبيق  3.31إحصائيا، عند 
البرنامج اإلرشادي على المجموعة التجريبية بعد حوالي ثالثة أشهر من تطبيقه، يعني أن سلوك العنف 
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برنامج بثالثة أشهر مقارنة مع التطبيق البعدي، وعليه المدرسي لدى المجموعة إنخفض بعد تطبيق ال
نرفض الفرضية الصفرية التي تم ذكرها سالفا، ونقبل الفرضية البديلة وهي: توجد فروق ذات داللة 

 إحصائية بين متوسطات المجموعة التجريبية في سلوك العنف المدرسي على اإلختبار البعدي والتتبعي.
بعد التطبيق التتبعي مقارنة بنتائج  انخفضتنتيجة التي تم التوصل اليها، قد يفسر الباحثان هذه ال     

التطبيق البعدي، على مقياس شبكة المالحظة، وبالتالي فإن البرنامج اإلرشادي قد أثر وبشكل إيجابي 
اإليجابي على المجموعة التجريبية في  على المجموعة التجريبية بعد شهر من تطبيقه مما يؤكد تاثيره

زيادة التخفيف مرة أخرى في درجات سلوك العنف المدرسي، وبالتالي فالبد من المتابعة المستمرة للتالميذ 
يين داخل المؤسسة، من العنيفة من طرف المختصين التربو  ذوي المشكالت السلوكية خاصة السلوكيات

ا محاضرات وملتقيات دورية تنبه من النتائج السلبية التي قد تؤدي خالل تطبيق برامج إرشادية ونفسية وكذ
ه بين التهلكة في حال إنتهاجه لسلوك عنيف معين، واإلصغاء الجيد للتلميذ وعدم تهميش إلىبالتلميذ 

ه، من اجل التخفيف ولو بالقليل من سلوك العنف المدرسي لدى التالميذ، ليس فقط في المرحلة زمالئ
 في جميع المراحل التعليمية.الثانوية بل 

 

 خاتمة:
من خالل هذا العرض نستنتج أن للبرامج اإلرشادية النفسية والتربوية دور كبير في حل المشكالت    

السلوكية لدى التلميذ خاصة ظاهرة العنف المدرسي في المرحلة الثانوية، حيث بينت نتائج الدراسة الحالية 
ذه الدراسة فاعلية في التخفيف من سلوكيات العنف المدرسي لدى أن للبرنامج اإلرشادي المقرح في ه

النظرية العقالنية اإلنفعالية  البعدي والتطبيق التتبعي وهذا بتطبيق التطبيقالمجموعة التجريبية من خالل 
ليس، من خالل تصحيح األفكار الالعقالنية والمشوهة والخاطئة للتلميذ إتجاه مواقف معية من إلبريت أل

 زميله أو المعلم او الطاقم اإلداري، ويقترح الباحثان مايلي: طرف 
 .اإلهتام بالجانب النفسي والجسمي والعقلي للتلميذ 
  ذوي المشكالت السلوكية. األطفالإهتمام المختصون التربويين بتطبيق البرامج اإلرشادية على 
  تدريب وتكوين أساتذة ومتخصصون في كيفية بناء البرامج اإلرشادية المتعلقة بسلوك العنف المدرسي 
 المتابعة المستمرة لملفات التالميذ البيداغوجية وربطها بسلوكاتهم العنيفة 
  تنظيم ملتقيات وندوات حول ظاهرة العنف المدرسي داخل المؤسسات التربوية تحت إشراف وزارة التربية
 لتعليم الوطنية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وا
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  محاولة حل المشاكل المتعلقة بين التالميذ واألساتذة والطاقم اإلداري والبيداغوجي بطريقة علمية وسليمة
 وغير عنيفة.

  علمية ليكونوا وكذا الحفالت والمسابقات ال األقسامفي مجالس  األمور لياءأو المتابعة المستمرة ومشاركة
 القدوة الحسنة ألبنائهم.

 قائمة المراجع:
. مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة 35ط  العنف المدرسي األسباب وسبل المواجهة.(.0332الخولي، محمود سعيد )-

 مصر.
. مصر:  35، أسبابه،عالجه.طالعنف المدرسي مفهومه(. 0358المصري، إيهاب عيسى وطارق عبد الرؤوف محمد )-

 مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع.
فاعلية االرشاد النفسي التربوي في خفض السلوك العدواني لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي (. 0352قوعيش، مغنية)-

. أطروحة دكتوراه منشورة. قسم علم النفس واالرطفونيا. دراسة شبه تجريبية بمرحلة التعليم الثانوي بثانويات والية مستغانم
 . الجزائر  30لية العلوم االجتماعية. جامعة وهران ك
مدى فعالية برنامج نفسي إرشادي للحد من سلوكيات العنف لدى تلميذات (. 0350ميسر، محمد فهد أبو صفية )-

 . رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة األزهر: غزة. المرحلة األساسية في قطاع غزة
إرشادي للتخفيف من السلوك العدواني لدى تالميذ التعليم المتوسط دراسة فاعلية برنامج (. 0351بدوي، عائشة)-

رسالة دكتوراه قسم علم النفس وعلوم التربية. كلية العلوم  تجريبية على عينة من تالميذ السنة ثالثة متوسط بورقلة.
 رباح ورقلة.  انية واإلجتماعية، جامعة قاصدي ماإلنس

. 021 -082. مجلقة آفاق. العدد التاسع. ال والعوامل والنظريات المفسرة لهالعنف األشك(، 0352وناسي، سهام)-
 جامعة الجلفة. الجزائر.

. مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة 35ط  .العنف المدرسي األسباب وسبل المواجهة(.0332الخولي، محمود سعيد )-
 مصر.

دور مديري المدارس تجاه الحد من ظاهرة العنف لدى طلبة الثانوية بمحافظات (، 0332العدوي، اسامة محمد احمد )-
تربية/ االدارة التربوية. صول التربية منشورة. قسم اصول الرسالة ماجستير في اغزة وسبل تفعيله من وجهة المعلمين. 

 كلية التربية. الجامعة اإلسالمية غزة. 
العنف المدرسي واثره على التحصيل الدراسي والسلوكي للطفل. اعمال المؤتمر الدولي (. 0358الدريعي، إيباء محمد)-

 طرابلس لبنان.  .السادس: الحماية الدولية للطفل
العوامل النفسية واإلجتماعية المسؤولة عن العنف المدرسي في المرحلة اإلعدادية كما (. 0332النيرب، عبداهلل محمود)-

. رسالة ماجستير في االرشاد النفسي. قسم االرشاد النفسي .كلية التربية. الجامعة ذ في قطاع غزةيدركها المعلمون والتالمي
 اإلسالمية غزة.
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دار الفتح للتجليد الفني.  .برامج عالجية لخفض مستوى السلوك العدواني لدى المراهقين(، 0332عمارة، محمد علي)-
 االسكندرية مصر.

فاعلية برنامج إرشادي لخفض حدة السلوك العدواني لدى األطفال (. 0332حمودة) صالح، عايدة شعبان والبنا، أنور-
 -A.1 5العدد  53سلسلة العلوم اإلنسانية المجلد  -بمحافظة غزة. مجلة جامعة األزهر المعاقين عقليا القابلين للتعلم

23. 
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 نوعية المحيط اإلجتماعي و دورها في تحديد مظاهر الصحة النفسية لدى المراهقين

 "دراسة ميدانية على عينة من المراهقين بمدينة سطيف"

 الجزائر. -1 - سطيف –جامعة محمد لمين دباغين ــــ  حربوش سميةد/ 
 

 : الملخص

تسعى هذه الدراسة إلى التقصي عن المعاش النفسي للمراهقين في ضوء نوعية الشبكة االجتماعية    
 المحيطة بهم ، حيث انطلقت من السؤال التالي:

 ما هي مظاهر الصحة النفسية لدى المراهقين في ضوء نوعية محيطهم و شبكتهم اإلجتماعية؟ 
محددات الصحة و مظاهر السلوكات الصحية الممارسة  الوصفي و تطبيق إستبيان "و بانتهاج األسلوب 
سنة، تّم التوصل  18و  81تراوحت أعمارهم بين ، مراهق 749، على عينة قوامها "من ِقبل المراهقين

 إلى النتائج الرئيسية التالية:
  العافية النفسية مقارنة بأكثر شعورا  هم جّيدة اجتماعيةالمراهقون الذين يملكون محيط و شبكة

 بباقي المراهقين.
  الشبكة لمراهقين باختالف نوعية المحيط و الشعور باليأس كان مرتفعا بالنسبة لجميع ا

 اإلجتماعيين المحيطة بهم.
  لدى المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعية سيئة كانت مرتفعة نسبة محاوالت اإلنتحار 

 النفسية، المعاش النفسي، المحيط اإلجتماعي، المراهقة الكلمات المفتاحية: الصحة
Résumé : 

        Cette recherche vise à étudier le vécu psychologique des adolescents Au vu de la qualité 

du réseau social qui les entoure, en commençant par la question suivante: 

- Quels sont les aspects de la santé mentale des adolescents au vu de la qualité de leur 

environnement et de leur réseau social? 

En utilisant l'approche descriptive et en appliquant le questionnaire«déterminants de la santé 

et les comportements de santé des adolescents» , sur un échantillon de 947 adolescents , 

âgés de 18 à 21 ans, Les principales conclusions suivantes ont été atteintes: 

 Les adolescents qui ont un bon environnement et un bon réseau social sont plus 

susceptibles de se sentir bien 

  Le sentiment de désespoir était élevé pour tous les adolescentsquelle que soit la 

qualité du réseau social qui les entoure.  

 Les tentatives de suicide étaient fréquentes chez les adolescents ayant un réseau social 

et un environnement médiocres 

Mots-clés: santé mentale, vécu psychologique, environnement social, adolescence 
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 مقدمة -2
أن يكون للمراحل العمرية الخاصة باإلنسان األثر البالغ في تحديد معالم  و مظاهر السلوك  البد      

 من به تتصف لما نظرا الفرد بها يمر التي النمو مراحل أدق من الصحي الفردي، و باعتبار المراهقة
 فهي و النفسي، واالجتماعي و العقلي الجسمي النمو مظاهر على أثارها تنعكس جذرية و سريعة تغييرات

فإن أغلب الدراسات في مجال لذلك  واالجتماعية، النفسية العلوم مجال في للدارسين إثارة المراحل أكثر
الصحة اتخذت هذه الفئة العمرية )المراهقة( بمثابة أرضية تُقاس عليها خصوبتها من أجل التنبؤ بظهور 

وكات صحية جّيدة، كما و يمكن إستصالحها من خالل برامج التوعية و تعديل السلوك إن كانت سل
شامل و الدراسات إلى التوصل إلى ملمح منتجة لسلوكات صحية غير جّيدة. و قد اظفرت هذه البحوث 

 الشخصية.حتى الفكرية و اإلقتصادية و و  الثقافيةراهق في ظل األبعاد االجتماعية و خاص بالصحة لدى الم
في الواقع، إن إدراك الصحة كشيء ُيْجَدُر الحفاظ عليه، ال يظهر إال في نهاية المراهقة، حيث أّن   

األفراد في مرحلة المراهقة ُيفضلون اإلرضاء الفوري لرغباتهم و يعتبرون الصحة أمر يرتبط بعوامل 
غير الجّيدة )السّيئة( قليال  خارجية مما يجعلهم أقل تواصال بالخطابات المتعلقة بالوقاية الصحية، فالصحة

ما ُتدرُك من ِقَبل المراهقين كمرض بالمعنى المرضي للمصطلح ، فبالنسبة لهم فهي ترادف تدهور 
الرفاهية )الرفاه( من خالل تقرير الفرد ذاته عن نفسه و عن العالم المحيط به. و كذلك "أن تكون بصحة 

 توجد حالة مرض ُعّيَنْت كمشكلة ُمعاَشة شخصيا سيئة" يتعلق أساسا باضطراب عاطفي و عالئقي، فال
من حيث المعاناة، األلم و اإلعاقة. ففي نفس الفكرة، ُيناَقُش هذا األمر  في فكر  المراهقين من حيث 
النفي )أن ال تكون مريضا( ، أو من حيث الشفاء و الرعاية )مستشفى، أدوية، عالج ، ما إلى ذلك( 

(Bantuelle & Demeulemeester , 2008 p 36)   
، تبّين أن 8791عام  األمريكيةففي إستطالع عن صحة المراهق و مشاكله من خالل وزارة الصحة 

من المراهقين أقل من  %14نصف المراهقين يشتكون من عّدة إضطرابات فيزيولوجية ، كما و تبّين أّن 
شاكل الصحة الجسمية أكثر حّدة أكثر من حجمهم الطبيعي، و بالتالي فإن م %12الوزن الطبيعي، و أّن 

 (585ص  1002)واطسون و ليندجرين ، خالل مرحلة المراهقة منها خالل الطفولة. 
من مراهقي العالم واجهوا مشكلة من مشاكل الصحة النفسية أو  %12و وفقا لتقديرات عالمية، حوالي 

السلوك، و قد احتل اإلكتئاب المكانة األولى ضمن قائمة اإلضطرابات التي تمّس المراهقين ضمن الفترة 
لموت في المرحلة سنة، في حين كان اإلنتحار أحد األسباب الثالث الرئيسية ل 87إلى  81العمرية 

سنة، فضال عن ذلك فإن نصف اإلضطرابات العقلية المستمرة و الدائمة  51إلى  81العمرية الممتدة من 
 (UNICEF , 2011 p 78)سنة.  14منها تظهر  تقريبا في سن  %92، و  84تحدث قبل سن 
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 مختلف من العلماء قبل من باهتمام كبير حظيت التي األساسية القضايا من ُاْعتُِبرت الصحة و بهذا  
والمجاالت ، حيث تطّور مفهومها و لم تصبح عبارة عن حالة ثابتة و إّنما توازن ديناميكي  التخصصات

بين الموارد الفيزيولوجية و النفسية و اإلجتماعية و آليات الحماية و الدفاع للعضوية من جهة و بين 
و البيولوجي و االجتماعي من جهة أخرى، و بالتالي التأثيرات الكامنة المسببة للمرض للمحيط الفيزيائي 

يفترض أن يقوم الفرد دائما ببناء و تحقيق صحته، سواء كان األمر بمعنى الدفاع المناعي أو بمعنى 
 (Horne, petrie and wessely ,2009)التالؤم مع التغيرات الهادفة لظروف المحيط. 

و بما أّنه لم يعد فهم الصحة يقتصر على فهم البعد العضوي الحيوي فقط بل أصبحنا ننظر إليه       
على أّنه تداخل عوامل ثالثة : العضوية الحيوية و النفسية السلوكية و االجتماعية ، ندرك أن السلوك 

نه يغطي محوري يرتبط ببعض جوانب الصحة و يعطينا كذلك طريقة للتدخل و تعديل السلوك بما أ
 الحفاظ على الصحة و تهديد الصحة

فنفهم بذلك أنه و بالرغم من أن علم نفس الصحة يلعب دور مهم في مجال الوصف، التوضيح و التدخل 
المشاكل من نطاق فردي مهم أن ال ينحصر التفكير في هذه في السلوكات المضرة بالصحة، إاّل أّنه من ال

ذلك االهتمام في أغلب األحيان بالظروف االجتماعية المضادة و  و سلوكي بحت، بل يجب أن يتعدى
 (Carroll ,bennett and davery ,1993)السياقات الثقافية المختلفة 

كانت موضوع النفسية إن دور العالقات اإلجتماعية و إسهاماتها لرفاه الفرد و صحته ف و بالتالي   
أن كسر الروابط  Durkeim دوركايمإفترض  8179الدراسة منذ أكثر من قرن، ففي عام اإلهتمام و 

، كما كشف ي المعايير واألدوار اإلجتماعيةضعف فه خسائر في الموارد اإلجتماعية و اإلجتماعية ينتج عن
 ضعيفةبكثرة لدى األفراد الذين لديهم روابط إجتماعية  إحدى دراساته أن اإلنتحار ينتشر دوركايم في

(Caron & Gray , 2005)  
 8711عام Park & Burgess بارك وبورغيسكما و أن علماء البيئة االجتماعيون األوائل أمثال  

. ومع ذلك، فإنه إال خالل الفترة أن المشاكل السلوكية تزداد بكثرة بين الشعوب المشرَّدةتوصلوا أيضا إلى 
العالقة بين الروابط االجتماعية أين عرفت الدراسات التي تبحث عن ( 8712-8792الممتدة من )

والصحة تطور ملحوظ، حيث توصلت العديد من الدراسات إلى أن األفراد األكثر إندماجا في مجتمعاتهم 
أن معدل  Berkman & Syme بيركمان و سايمالمحلية هم أكثر تمتعا بالصحة الجّيدة. كما توصل 

مرات لدى األفراد المعزولين إجتماعيا، و ذلك بغض النظر عن  1إلى  1لى من الوفيات و المرض أع
 (Caron & Gray , 2005)الحالة الصحية وعوامل الخطر المحيطة بهم
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على العموم، دراسات ِعدَّة تُأكد ، ومن وجهة نظر طبية أن للسند اإلجتماعي مظاهر إيجابية تظهر     
بوضوح على صحة الفرد، فقد توصلت بعض الدراسات إلى وجود عالقة طردية بين الدعم اإلجتماعي 

مناعة و نشاط المرتفع و تحسين وظائف القلب و األوعية و إنخفاض ضغط الدم و كذا إرتفاع مستوى ال
كما  أشارت دراسات أخرى أن السند اإلجتماعي يلعب ،(Uchino and Gravey , 1997 )الغدد الصماء 

 , Ross and Cohen )دور الواقي  من تأثير و أثر األحداث الضاغطة على الصحة النفسية لألفراد 

أو الدعم اإلجتماعي هو ، حيث توصل الباحث  أن السند  Delongisو هذا ما أبرزته دراسة  ، (1987
أحد المتغيرات اإلجتماعية التي تلعب دور المعدِّل في العالقة بين األحداث الضاغطة و المرض الجسمي 

و أّكدت هذه النتائج أيضا دراسة عبير الصبان ،(Delongis and al , 1988 )و كذا اإلضطراب النفسي
ي قّل أثر الضغوطات النفسية و كذا و التي توصلت أّنه كلما زاد الدعم اإلجتماع 1225عام 

 (،1002) عبير الصبان ، اإلضطرابات السيكوسوماتية
وقد خلص بعض الخبراء في هذا المجال أن تأثير العالقات االجتماعية على الصحة يمكن أن يكون    

هاما خاصة فيما يتعلق بعوامل الخطر الصحية مثل: التدخين والنشاط البدني، والسمنة وارتفاع ضغط 
، 1225ام لعام فوفقا للمسح االجتماعي الع، (Agence de la santé publique du canada, 2013).الدم

إتضح إرتباط الوضع الصحي بشكل إيجابي مع وجود شبكة دعم إجتماعية جيدة، واإلنخراط في 
المنظمات، والمعاملة بالمثل )األخذ والعطاء(، والعمل التطوعي، و تلقي المساعدة ألداء المهام اليومية، 

االجتماعي الذي يشير إلى وآخرون، عندما تكلموا عن رأس المال  Kawachi ذلك ما أكّده كاواتشي
استعداد الناس للتوحد واالنخراط في العمل الجماعي، والذي بدوره يبني الثقة في الشبكات 
اإلجتماعية)كبرامج مراقبة االحياء مثال،...(. أن رأس المال االجتماعي األدنى يؤدي إلى ارتفاع معدل 

 , Kawachi )نخفاض معدل وفياوفيات، في حين ترتبط العضوية في الفئات االجتماعية إلى ا

Kennedy , Lochner & Prothrow-stith , 1997)  (Van Kemenade & Bouchard , 2006) 
من  %12تشير إلى أن  8771أما نتائج االستطالع االجتماعي و الصحي الذي أجري في الكيبيك عام  

سكان الكيبيك لديهم مستويات منخفضة من الدعم االجتماعي، و الذي إرتبط بشكل واضح مع مستويات 
إلنتحار أعلى من الضغوطات النفسية. و أشار اإلستطالع أيضا أن نسب األفراد الذين يفكرون في ا

 (Caron &Gray , 2005) ( . 8771الماضية )قبل إستطالع  81ارتفعت مقارنة باألشهر 
 4إن االستطالعات في بلدان أخرى تسير في نفس االتجاه. على سبيل المثال، نتائج دراسة طولية )

 820222( التي أجريت في انجلترا مع أكثر من8771و  8778موجات متتالية من البيانات بين عامي 
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سنة و كبار السن، أشارت إلى أن انخفاض مستوى الدعم االجتماعي كان  81فرد تراوحت أعمارهم بين 
 (Brugha et al., 2003)مرتبطا بشكل كبير بإحتمال تطوير أعراض نفسية 

و بذلك، تتلخص مهام شبكات الدعم االجتماعي في مساعدة الناس على حل المشكالت والتعامل مع   
غذية الشعور بالسيطرة أو التأثير على ظروف المعيشة. مع الرعاية واالحترام الذي يحدث في الشدائد، و ت

العالقات االجتماعية، و الذي يؤدي إلى الشعور بالرضا والرفاه، الذي يعمل على عزل الفرد عن جميع 
 .المشاكل الصحية

 مشكلة البحث -
فقا لنوعية و لدى المراهقين  النفسيةتلخصت مشكلة البحث في محاولة التقصي عن مظاهر الصحة 

 العلمي التالي: محيطهم و شبكتم اإلجتماعية؛ و بذلك نصيغ السؤال
  لدى المراهقين في ضوء نوعية محيطهم و شبكتهم اإلجتماعية؟ الصحة النفسيةما هي مظاهر 

 أهداف الدراسة -1
ت في المعاش النفسي الصحة النفسية التي تلخص تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن مظاهر

 للمراهقين خالل الستة أشهر الماضية )التي تسبق تطبيق اإلستبيان مباشرة(
التي يجب بحث يمكن تصّور طبيعة اإلجراءات من خالل ما يتم التوصل إليه من نتائج في هذا الو     

ماعي و أن تتخذ من أجل حل مجموعة من المشكالت المتعلقة بالجانب الصحي النفسي و حتى اإلجت
 التعليمي الخاصة بالمراهقين.

 أهمية الدراسة -2
: كعلم النفس، علم اإلجتماعي، علم جميع المجاالت العلميةيثري هذا الموضوع مجال البحث في  -

 النفس الصحة ....
إثارة آفاق جديدة و إبراز أسئلة و مشكالت عديدة، تُتيح فرصا لحلها و مناقشتها من ِقبل المختصين  -

 بالمراهقين.بصورة عامة و الصحة النفسية بصورة خاصة لدى المهتمين بمواضيع الصحة 
 المراهق.للمعاش النفسي بُتمّكن نتائج البحث من إعطاء قراءة شاملة  -
 ث من أجل تفعيل برامج الحمالت الوقائية و التحسيسية.اإلستفادة من نتائج البح -
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 مصطلحات الدراسة -2 -
 الصحة النفسية -2 - 2

وفقا لمنظمة الصحة العالمية ال يوجد تعريف مّوحد للصحة العقلية ، وقد عّرفتها على أّنها :" حالة من 
العافية يحقق بها الفرد قدراته الخاصة ، بحيث يصبح قادرا على مواجهة ضغوط الحياة العادية، و على 

ص  1005 ،لصحة العالمية )تقرير منظمة امواصلة العمل المنتج و المثمر و المساهمة في المجتمع " 
أّما القاموس النقدي للطب العقلي و الصحة العقلية فيرى أّن الصحة النفسية ) العقلية(: " فرع من (، 22

فروع الصحة العمومية ، و هي تمثل قدرة الفرد على التعامل بطريقة ممتعة و متناغمة على الصعيد 
 (Observatoire régional de la santé , 2009)"  النفسي ، و كذا القدرة على مواجهة المواقف الصعبة

و هو أحد مؤسسي الجمعية األمريكية للطب العقلي بمفهوم جديد  Isaac RAYو يأتي إسحاق راي 
للصحة العقلية، حيث ينظر إليها على أّنها:" فن الحفاظ على العقل ضد الحوادث و التأثيرات التي يمكنها 

 (Wallace Mandell , 1995)أن ُتِخل أو ُتخّرب طاقة الفرد و نوعيته و كذا تطوره" 
الصحة و الخدمات لالجتماعية للكيبك تعريفا مفصال للصحة العقلية ،  قّدمت وزارة 8717و في عام 

قائلًة:" إن الصحة العقلية للفرد يقدِّرها الفرد ذاته من خالل قدرته على إستخدام إنفعاالته بطريقة مناسبة 
اقف في المواقف العاطفية )إنفعالي( ، و من خالل تحقيقه لتفكير يمكنه من تكييف ردود أفعاله مع المو 

المختلفة للحياة )المعرفي ( ، و كذا التعامل بتوافق مع بيئته )عالئقي( ". و تضيف :" إن الصحة العقلية 
 تتحقق على مستوى ثالثة أبعاد :

 .البعد البيولوجي  و المرتبط بالمكونات الفيزيولوجية و الجسمية 
 العاطفي البعد النفسو النشوئي و المرتبط بالجانب المعرفي و العالئقي و كذا 
 ( البعد السياقي contextuel و المرتبط بالقدرة على اإلندماج مع البيئة و تكوين عالقات مع )

 (Doumont & Libion , 2004 p 03)المحيط. 
( للصحة العقلية )النفسية( على 1224)Zdanowicz et alو في هذا السياق نظر زدانوفيتش و آخرون 

العائلية و هما : مستوى التماسك و الترابط داخل األسرة و قدرة  أنها تتحدد بعاملين متعلقين بالصحة
التكيف األسرية، و اللذان يكونان مرتبطان إيجابيا بمصدر الضبط الداخلي للفرد.)يعني القدرة على مراقبة 

 , Zdanowicz , Janme & Reynaert)الصحة الخاصة بالفرد مؤشر على الصحة العقلية الفردية( 

2004) 



 21: العدد                                                                  .االجتماعية و اإلنسانية للبحوث" تنوير" مجلة

 

 
347 

مل بين الوظائف كما و ُعرِّفت الصحة العقلية أو النفسية على أنها :" حالة من التوازن أو التكا    
، تؤدي به إلى أن يشبع دوافعه بطريقة  تجعله يتقبل ذاته و يقبله المجتمع، النفسية للفرد  وطاقاته المختلفة

( 225ص1002عبد السالم عبد الغفار،،  12ص  2990)عالء الدين كفافي ،مما يمكنه من تحقيق إنسانيته" 
 بتصرف

 المعاش النفسي -2-1
المقصود بالمعاش النفسي هو كل ما يعيشه الفرد داخله في أعماقه الباطنية من مشاعر وأحاسيس و 
وجدانيات ، أو هو الصورة التي يعيشها الفرد مع نفسه مما يترتب عليها أحاسيس ومشاعر تنعكس على 

الكيفية التي يعيشها بها الفرد مع ذاته، وما يترتب عنها من صعوبات في التكيف،  اسلوكه. وهو أيض
وجملة المشاعر واألحاسيس المؤلمة، والشعور بالذنب الذي ينعكس سلبا على شخصية الفرد، حيث هناك 

 (152،ص 2992سميح عاطف الزين،).من يتصدى لها ويتغلب عليها وهناك من ال يستطيع تجاوزها
 اإلجهاد -أ -2-1

إن مصطلح "إجهاد"  يستخدم غالبا لوصف مواقف يكون فيها الفرد مجبر على تجاوز كفاءاته و قدراته 
، و تكون المواقف المجِهدة نموذجية عندما تكون حديثة، (Lazarus & Folkman , 1984 )لتحقيق توازنه 

غير متوقعة و غير مَقاوَمة ، هذه المواقف يمكنها أن تعطي على الصعيد النفسي و الفيزيائي )الجسمي( 
  (Steptoe & Mathews,1984)أرضية مالئمة و مفضلة تترجم عليها نتائج هذه المواقف إلى أمراض.  

لصحة هو فهم الكيفية و الطريقة التي من خاللها يساهم اإلجهاد في تطور و إن أهم إشكال يتعلق با
ظهور المرض، و من أجل ذلك عمد الباحثون في مجال علم النفس الصحة على إقتراح احتمالين هامين 

 ساهما في فهم و تفسير آلية اإلجهاد و تأثيره على الصحة.
ة غير مباشرة على الصحة، تتضح من خالل إرتفاع نسبة أّما األّول فهو يعتبر أن لإلجهاد عوامل تأثيري

السلوكات المهددة للصحة ) مثل التدخين، الكحول،...(، و فيما يتعلق باإلحتمال الثاني فهو يرى أن 
اإلجهاد يمارس عمل تأثيري مباشر على الجسم ) كرفع ضغط الدم ، نسبة السكر في الدم....(، و كذا 

المريض لمرضه من خالل تعطيل و إخماد عمل الجهاز المناعي لديه ، التأثير على مقاومة الشخص 
 األمر الذي ُيظهر إشتداد و تفاقم الداء، او ظهور أمراض ألشخاص يمتلكون اإلستعداد لذلك.

إن تنوع االستجابات السلوكية و اإلنفعالية التي يظهرها الفرد تمثل مجموع محاوالت التخلص من المواقف 
 تكون هذه اإلستجابات مرفوقة بتغيرات مناعية، عصبية، غدية...   اإلجهادية ، حيث
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 اإلحباط -ب -2-1
يحدث اإلحباط عندما يجد الفرد أن طريقه لتحقيق هدف ما قد أغلق أو سد أو هدد، أي عندما ترغب في 

كل الحصول على شيء ما ولكنك ال تستطيع الحصول عليه. فاإلنسان يمر بخبرات من الفشل تقريبًا في 
رتفاع األسعار يجعل الكثيرين على حقه القانوني يشعر باإلحباط، و  يوم. فحين ال يحصل الموظف ا 

يشعرون باإلحباط، أيضًا إزدحام الشارع يشعر البعض باإلحباط. إذًا اإلحباط يحدث عندما يعجز الفرد 
 .(292ص 1022)عبد الرحمن العيسوي،عن إشباع حاجته 

حالة نفسية تترتب على إعاقة السلوك نحو هدف أو إشباع حاجة أو دافع، و ربما يكون إذا فاإلحباط 
العائق خارجيًا من بيئة معادية ، أو ظروفًا إجتماعية غير مواتية ، وربما يكون داخليًا نتيجة قصور في 

وقد الشخصية ، أو صراعات نفسية ، أو مشاعر ذنب تقعد بالمرء عن تحقيق ما كان يريد تحقيقه. 
 (508ص 1002)عبد المنعم الحفني،يستجيب المرء لإلحباط بالعدوان، أو بالنكوص، أو بالتثبيت 

 اليأس  -ج -2-1
ُيعّرف اليأس بأّنه الحالة التي يفقد فيها الّشخص الثّقة بإيجابّية األحداث الراهنة أو الُمستقبلّية، ومن ناحية 

التي ُتسيطر على الفرد فتجعله يرى بأنه ُمقّيد، وأّن  طبّية، فإن اليأس ُيعّرف بأنه الحالة الشخصّية
الخيارات الُمتاحة محدودة أو غير مشتملة على بدائل، وبالتّالي فإّن هذه الحالة قد تمنع الّشخص من 
شحن الّطاقة الّذاتّية، وُيشار إلى أّن اليأس قد ال يكون مرتبطًا بمشاكل صحّية خطيرة، ومن الممكن 

شخاص من خالل توفير بيئة ُمحيطة مفعمة باإليجابّية، والتركيز على زيادة عالجه عند بعض األ
 االستقاللّية والثّقة بالنفس

 اإلكتئاب -د -2-1
هو حالة مرضية تستمر لمّدة قصيرة أو طويلة و من أهم مظاهر هذه الحالة؛ نقص دينامية     

اليومية التي تالقيه و يفقد نشاطه و العضالت ، كما و نجد أن الفرد ال يستطيع مواجهة الصعوبات 
اهتمامه بكل شيء و يصاب باضطرابات في النوم كاألرق أو المبالغة في النوم و يفقد الشهية فيعيش 

الرغبة في اإلنتحار. اإلنتباه و سيطرة أفكار الموت و  القدرة علىحساس باليأس مع تدهور الذاكرة و اإل
(Sillamy , 2003 p 79) 

 راإلنتحا -ه -2-1
هو فعٌل يقتضي إنهاء الشخص لحياته بكلتا يديه وعمدًا مهدرًا بذلك حقه في الحياة، والتي يعتبر أقدس 
حقوق اإلنسان على اإلطالق، ويعتبر االنتحار جريمًة دافعها األساسي اليأس واالضطرابات النفسية، 
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األمراض، وتقّدر اإلحصائيات وتترّكز هذه الظاهرة في المجتمعات والدول الفقيرة والتي تعاني التخلف و 
ألف إلى مليون شخٍص سنويًا نتيجة االنتحار، ويأتي في المرتبة العاشرة ألسباب الوفاة  122بوفاة ما بين 

 (1022)منظمة الصحة العالمية،.حول العالم، وهنا في هذا المقال سنتحّدث عن االنتحار بالتفصيل
 الدعم/السند اإلجتماعي الشبكات اإلجتماعية و المحيط اإلجتماعي -1- 2

شبكـات الدعـم ، أما موع الروابط اإلجتماعية المستقرةتمثل الشبكة اإلجتماعية الشخصية مج     
مجمـوعة مـن الجهـات الفاعـلة أفرادا كانت أو منظمـات تسـاعد و تشجـع األشخـاص على االجتماعي فهي 

ها مواجهة المشاكل اليومية بكافة أنماطها وأشكالالتكّيف و التعامل مع المواقف وظروف الحياة الصعبة و 
االجتماعية، حيث تساعد في تحقيق اإلستقـرار اإلجتماعي و تقليل المخاطر الصحية والمادية والنفسية و 

فالدول المتقـدمة تركز على مواضيع  ،اين حسـب رفاهية المجتمع وتقـدمهالصحـية. إن هذه الشبكات تتب
ادة الشـعور بقيمة الذات و الشعور باألمان أما في الدول الفقيرة و النامية فهي الشـعور بـاالنتماء و زي

 .الصحية اعية لحـل المشـاكل اإلجتماعية و تبحث عن الدعم المالي عبر المؤسسات اإلجتم
 المراهقة -2

الشباب، تبدأ عند البلوغ و تنتهي مع رحلة التي تتوسط مرحلة الطفولة و ُعرِّفت المراهقة على أّنها: " الم
مرحلة الشباب، و المراهقون في هذه المرحلة يكافحون لكي يجدوا هويتهم الذاتية، و يصاحب ذلك بعض 

 (Barker , 1999)الغرابة في تصرفاتهم و خروجهم عن المألوف" 
ن مرحلة الطفولة إلى سن و تنظر منظمة الصحة العالمية للمراهقة على أّنها: " فترة نمو و تطّور تمتد م

سنة ، و هي تمثل فترة إنتقالية حرجة في الحياة ، تتميز بنسبة  87و  82الرشد أي بين المرحلة العمرية 
 (OMS , sans date)عالية من النمو و التغيير" 

يرى فيعرف المراهقة تعريفا شامال يمس جميع مظاهر النمو في هذه الفترة، حيث   Sillamy سيالميأّما   
تزال مستمرة( و بين الرشد، يتعلق األمر بفترة تتميز  أّنها مرحلة من الحياة تقع بين الطفولة )التي ال

سنة، علما أن هذه  12و  81سنة و تنتهي بين  85أو  81بالتغيرات الجسمية و النفسية و التي تبدأ من 
س، العرق، العوامل الجغرافية، و الحدود غير دقيقة ألن ظهور و مّدة مرحلة المراهقة يختلف حسب الجن

 (Sillamy , 2004)كذا البيئة اإلقتصادية و اإلجتماعية. 
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 ثانيا: اإلجراءات المنهجية
 منهج البحث  -2

جمع معلومات و بيانات  ايندرج البحث الحالي ضمن بحوث الدراسات المسحية، التي يتم من خالله     
معين، بقصد التعرف على الظاهرة و تحديد الوضع الحالي و عن ظاهرة ما، أو حدث ما، أو واقع 

التعرف على جوانـب القـوة و الضعف، و ذلك من أجل معرفة مدى صالحية هذا الوضع و مدى الحاجة 
و بذلك فإن األسلوب أو المنهج الوصفي يأتي َمْعَلًما أساسيا لهذا  .إلحداث تغييرات جزئية أو أساسية فيه

يستخدم هذا األسلوب لدراسة ظاهرة معينة ، ويهتم بوصفها وصـفا  دقيقـا ، حيث النوع من الدراسات
والتعبير عنها كيفيا أو  كميا، إذ التعبير الكيفي يعطينا وصفا للظاهرة  موضحا خصائصها، في حين 
ر يعطينا التعبير الكمي وصفا رقميا  موضحا مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجـات ارتباطها مع الظواه

 ذوقان عبيدات و عبد الرحمان عدس و كايد عبد الحق، دون سنة( ).المختلفة األخرى

 أداة البحث -1

يقيس اإلستبيان المّعد للدراسة الحالية، مظاهر السلوكات الصحية المختلفة المنتشرة بين الشباب و 
 Adolescent health and development questionnaireالمراهقين. و قد تّم إقتباس هذا اإلستبيان من 

 Richard JESSOR , Frances. M COSTA &  Mark .S TURBINالذي هو من إعداد الباحثون 
 ، و الذي طُِّبق في عّدة دراسات تقيس مختلف السلوكات الصحية للمراهقين 1221عام 

صدق  و مراجعة الترجمة من قبل مختصين من أجل التأكد منكامال و بعد ترجمة اإلستبيان األصلي 
الترجمة، تمَّ إختيار محاور األسئلة التي تخدم الدراسة الحالية و هي محور "نوعية المحيط و الشبكة 

 )أنظر المالحق(اإلستغناء عن الباقي.ر "الشعور بالعافية النفسية" " و اإلجتماعيين" و "محو 

اجعة محتوى ، فقد تم حساب صدق الترجمة و مر يكومترية لإلستبيانفي ما يتعلق بالخصائص الس
كرومباخ  حساب الثبات بمعامل الزمة إستنادا لمالحظات المحكمين، و اإلستبيان و القيام بالتعديالت ال

 .بمعامل سبيرمانبعد رفع القيمة  2.11و الذي بلغت قيمته 

 عينة الدراسة -2

عرضية؛ تراوحت ، تّم إنتقاؤها بطريقة إناث(،  115ذكور و  114فرد ) 749بلغ حجم عينة الدراسة     
 . ُنلخص خصائصهم في الجدول اآلتي:سنة، 18و  81أعمارهم بين 
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 ( يوضح خصائص أفراد عينة البحث02الجدول رقم )

متوسط  النسبة العدد 
 العمر

 28,52 %21,21 382 الذكور
 29,82 %12,82 132 اإلناث

 المستوى الجامعي
 المستوى الثانوي

 ترك التعلم

222 
250 
282 

22,22% 
23,95% 
29,21% 

10,2 
22,32 
29,19 

 

 عرض و مناقشة النتائج -2

مظاهر المعاش النفسي للمراهقين الممثلين للمجتمع اإلحصائي في ضوء نوعية شبكاتهم ( يوضح 01الجدول رقم )
 االجتماعية
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 ( و المخطط البياني أّنه:21عرض نتائج الجدول رقم ) نالحظ من خالل

  مقدار اإلجهاد و الضغط اُلمعاش في مكان الدراسة أو المنزل أو الحياة الشخصية؛ و بخصوص
تقريبا من المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات  %11نالحظ أن: ما يعادل 

من المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات  %95نوعية سيئة ، و أزيد من 
من المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات  %51ن نوعية متوسطة، فضال ع

من المراهقين  %17نوعية جّيدة يصفون هذا اإلجهاد و الضغط بالكثير ، في حين ما يزيد عن 
من المراهقين  %1401الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية سيئة، و حوالي 

من  %19ت نوعية متوسطة، فضال عن ما يزيد عن الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذا
المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية جّيدة يقرون أّن مقدار الضغط و 

فقط من المراهقين  %5اإلجهاد المعاشان خالل الستة أشهر الماضية كان قليال، كما و نجد 
فقط من المراهقين  %105ئة ، و كذا الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية سي

من  %8201الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية متوسطة، فضال عن ما يعادل 
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المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية جّيدة يقّرون بعدم وجود ضغط و 
 عيد الحياة الشخصية .  ال إجهاد إطالقا ال في مكان الدراسة و ال في المنزل و ال على ص

  من المراهقين  %11و من حيث الشعور باإلحباط خالل األشهر الستة الماضية فنجد أزيد من
من المراهقين الذين  %98الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية سيئة ، و 

من  %4يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية متوسطة، فضال عن ما يزيد عن 
راهقين الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية جّيدة يقرون أّنهم شعروا باإلحباط الم

من المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية  %42كثيرا، و  أّن أزيد من 
من المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية  %15سيئة ، و ما يفوق 

من المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين  %18فضال عن ما يزيد عن متوسطة، 
 %401ذات نوعية جّيدة شعروا خالل الستة أشهر الماضية باإلحباط لكن قليال، في حين نجد 
 %101من المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية سيئة ، و ما يزيد عن 

ملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية متوسطة، فضال عن ما يعادل من المراهقين الذين ي
من المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية جّيدة لم يشعروا  4401%

 باإلحباط بتاتا.
  من  %99فيما يتعلق بالشعور باليأس خالل األشهر الستة الماضية فنالحظ أّن: أزيد من

من المراهقين  %97لكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية سيئة ، و المراهقين الذين يم
من المراهقين  %94الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية متوسطة، فضال عن 

الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية جّيدة قد شعروا باليأس كثيرا خالل األشهر 
ن المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات م %84الستة الماضية، و أزيد من 
من المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات  %85نوعية سيئة، و كذا ما يفوق 

من المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة  %84نوعية متوسطة، فضال عن أزيد من 
من  %7ي حين نجد ما يعادل إجتماعيين ذات نوعية جّيدة كان شعورهم باليأس قليل، ف

من  %1المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية سيئة، و حوالي 
المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية متوسطة، فضال عن ما يعادل 

ا باليأس من المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية جّيدة لم يشعرو  81%
 إطالقا.
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  أّما بخصوص الشعور اإلكتئاب خالل األشهر الستة الماضية من طرف المراهقين الممثلين
للمجتمع اإلحصائي باختالف نوعية محيطهم اإلجتماعي و شبكتهم اإلجتماعية فنجد: أزيد من 

من المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية سيئة ، و حوالي  11%
من المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية متوسطة، فضال عن  5101%

من المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية جّيدة شعروا  %9ما يعادل 
من المراهقين الذين يملكون محيط و  %48بإكتئاب كثير خالل هذه الفترة ، كما و نجد أزيد من 

من المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة  %18اعيين ذات نوعية سيئة ، و حوالي شبكة إجتم
من المراهقين الذين يملكون  %18إجتماعيين ذات نوعية متوسطة، فضال عن ما يزيد عن 

محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية جّيدة كان شعورهم باإلكتئاب قليل ، في حين أكثر من 
 %84كون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية سيئة ، و حوالي من المراهقين الذين يمل 5%

من المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية متوسطة، فضال عن ما يعادل 
من المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية جّيدة لم يشعروا   41%

 إطالقا باإلكتئاب.
 من المراهقين الذين  %1اإلنتحار لدى المراهقين فنالحظ: أن ما يعادل فيما يتعلق بالتفكير ب

من المراهقين الذين يملكون  %1يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية سيئة ، و حوالي 
من المراهقين الذين  %1محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية متوسطة، فضال عن ما يزيد 

ات نوعية جّيدة فكّروا كثيرا و بجدية في اإلنتحار خالل يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذ
من المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة  %51األشهر الستة الماضية، و أّن ما يفوق 

من المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين  %81إجتماعيين ذات نوعية سيئة ، و 
راهقين الذين يملكون محيط و شبكة من الم %12ذات نوعية متوسطة، فضال عن ما يفوق 

تقريبا من المراهقين  %15إجتماعيين ذات نوعية جّيدة كان تفكيرهم باإلنتحار قليل، في حين 
من المراهقين  %15الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية سيئة ، و ما يزيد عن 

من  %9501عن ما يعادل  الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية متوسطة، فضال
 المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية جّيدة لم يفكروا إطالقا باإلنتحار .

  : من المراهقين  %101أّما عن محاولة اإلنتحار لدى المراهقين الذين فكّروا باإلنتحار فنجد
من المراهقين الذين  %201الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية سيئة ، و 
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من المراهقين الذين  %801يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية متوسطة، فضال عن 
 %79شبكة إجتماعيين ذات نوعية جّيدة حاولوا فعال اإلنتحار، مقابل أزيد من  يملكون محيط و

من  %7701من المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية سيئة ، و حوالي 
المراهقين الذين يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية متوسطة، فضال عن ما يعادل 

يملكون محيط و شبكة إجتماعيين ذات نوعية جّيدة الذين لم يحاولوا  من المراهقين الذين 77%
 إطالقا اإلنتحار.

 نلخص النتائج في اآلتي: 

 النـــــــــــفســــــــــــــيـــــــــــــــــة ـــــــــــةالـــصــــــــــحـــــمــــــــــــظاهـــــــــــــــر  

و لدى المراهقين الذين يملكون محيط 
 شبكة إجتماعيين ذات نوعية سيئة

لدى المراهقين الذين يملكون محيط و 
 شبكة إجتماعيين ذات نوعية متوسطة

لدى المراهقين الذين يملكون 
محيط و شبكة إجتماعيين ذات 

 نوعية جّيدة

 

 

  شعور كثير باإلجهاد و الضغط
(11%) 
 ( 11شعور كثير باإلحباط%) 
 ( 99شعور كثير باليأس%) 
  شعور كثير باإلكتئاب 
 ( 15عدم التفكير في اإلنتحار%) 

 
 (  101محاولة اإلنتحار%) 

  شعور كثير باإلجهاد و الضغط
(95%) 
 ( 98شعور كثير باإلحباط%) 
 ( 97شعور كثير باليأس%) 
 ( 18شعور قليل باإلكتئاب% ) 
 ( 15عدم التفكير في اإلنتحار%) 

 
 (  201محاولة اإلنتحار%) 
 

  شعور قليل باإلجهاد و الضغط 
 
  شعور قليل باإلحباط 
 ( 94شعور كثير باليأس%) 
 ( 18شعور قليل باإلكتئاب%) 
  عدم التفكير في اإلنتحار

(95%) 
 (  801محاولة اإلنتحار%) 

 

 : مناقشة النتائج

عموما؛ إّن النتائج المتوصل إليها و الموضِّحة لمجموعة من المظاهر المختلفة للمعاش النفسي     
الخاص بالمراهقين ، تتماشى و ُتؤيد في الوقت ذاته النماذج المفسرة لتأثير محددات الصحة مع السلوكات 

الذي  Dahlgren & whitehead وايتهيد الصحية الُممارسة من ِقبل األفراد؛ فنجد مثال نموذج داهلغرن
يشير أن محددات الصحة تؤثر  منفردة و متداخلة و متفاعلة، و بالخصوص العوامل المتعلقة بنمط 

باإلضافة  الثقافية و حتى البيئية؛إلجتماعية، الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية و الحياة الشخصي، الشبكة ا
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إلى ذلك فالعديد من الدراسات السابقة أْثَرْت مجال البحث بمجموعة من النتائج المؤكدة لدور المحددات 
دراسة الصحية في تحديد مظاهر السلوكات الصحية عامة و النفسية خاصة لدى المراهقين، من بينها 

ي المنخفض )الشبكة التي أشارت إلى وجود عالقة بين الدعم اإلجتماع Allgower & alألغور و آخرون 
 اإلجتماعية السيئة( و الصحة السلبية لدى المراهقين.

و بذلك يتضح لنا جليا من كل ما سبق أن الصحة من القضايا األساسية التي حظيت باهتمام كبير من 
قبل العلماء من مختلف التخصصات و المجاالت، و ذلك بسبب االنتشار المتزايد لألمراض الذي يرتبط 

باشرا بتبني الفرد أنماط غير صحية في حياته، و بازدياد األدلة على تأثير السلوك و العوامل ارتباطا م
 .على صحة الفرد  النفسية و االجتماعية و كذا عوامل الكينونة ) السن و الجنس (

 :خاتمة 

علم  إّن مجال صحة المراهقين مجال واسع ُيدِخل في طياته العديد من المجاالت و التخصصات أقّلها:
وق و علوم التمريض، التغذية، النفس اإلكلينيكي، على النفس النمو، علوم التربية، مفاهيم البيئة، الحق

فإن الكم الهائل من المعلومات المتعلقة و العمل االجتماعي . من أجل ذلك األطفال، الطب العقلي طب 
واجه المراهقين عدد من النمو، يبصحة المراهقين و تعزيزها ُيقّدم تحديات مختلفة.  فعلى طول مسار 

ة بنموهم الضغوط الخارجية التي تؤثر على قراراتهم المتعلقد و القيو المواقف واإلحتماالت والفرص و 
على صحتهم و رفاههم ويكونون كذلك عرضة للمخاطر والصعوبات التي تؤثر الشخصي واإلجتماعي، 

 كذا نجاحهم األكاديمي.و 

أّن كل عام يشهد وفاة أكثر من  بصحة جّيدة، غير و المراهقين ينعمون معظم الشبابو بالرغم من أّن 
وفقا للتقديرات، ؛ و (1022)منظمة الصحة العالمية، .سنة  14 -82اب من الفئة العمرية مليون ش 1.1

من مراهقي العالم واجهوا مشكلة من مشاكل الصحة النفسية أو السلوك، فضال عن ذلك  %12حوالي 
منها تظهر  تقريبا في  %92، و  84فإن نصف اإلضطرابات العقلية المستمرة و الدائمة تحدث قبل سن 

 (UNICEF , 2011 p 78)سنة.  14سن 
، أهمها: المعاش الطفولي، العنف ل في الصحة النفسية معروفةلمشاك تبقى عوامل الخطر المسببة و

داخل األسرة، المدرسة و الحي، الفقر، اإلقصاء اإلجتماعي، مساوئ التربية و التعليم، كما و أّن األمراض 
العقلية و استهالك المواد المخدرة من قبل األولياء، فضال عن العنف داخل األسرة، يزيد من عوامل 

 بة لإلصابة باضطرابات نفسية و أمراض عقلية.الخطر المسب
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و بذلك فإن مشكالت الصحة العقلية لدى الشباب و المراهقين تضع برامج الصحة العمومية في إشكال    
على مستوى العالم، و تبقى العمليات التحسيسية الجّيدة في كل مجتمع و الخاصة بالصحة العقلية و 

 مكونات األساسية للوقاية و للمساعدة الفّعالةالسند اإلجتماعي للمراهقين هما ال
هقين، وكذا كل العوامل المراعرفتنا حول أساليب ونوعية حياة البد من تطوير ممن أجل ذلك، كان و      

تدهور الحالة التي من شأنها أن تزيد من السلوكات الصحية السيئة لديهم، و المتحّكمة بممارسة المتدّخلة و 
لى تطّور برامج التربية الصحية والوعي الصحي قى اإلعتماد األكبر في هذا المجال عيبالنفسية لشبابنا، و 

 .الوقائّية في كل مجتمعالصحّية و كذا كثرة الحمالت و 

 : المراجعقائمة 

. القاهرة: مكتبة 1. طالموسوعة النفسية؛ علم النفس و الطب النفسي في حياتنا(. 1225عبد المنعم الحنفي ) .8
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 .على التواصل األسريوانعكاساته التلفزيون 
 .عائشة عماري د/                                                                                  

 الجزائر. ـــ ورقلة ـــجامعة قاصدي مرباح ــــ  التربية الخاصة والتعليم المكيف مخبر
 

  :الملخص

عالقات بين أفراد األسرة الضوء على التلفزيون وتأثيره على الإلى تسليط الدراسة الحالية تهدف        
وتواصلهم فيما بينهم ، إذ أصبح االتصال يقتصر على الجمل القصيرة المختصرة بينهم، فعوض  الواحدة

أن يتواصل األبناء مع والديهم فيما يخص رغباتهم أو مشكالتهم والصعوبات الدراسية ، يفضلون اللجوء 
سالت تأخذ إلى التلفزيون وعوض أن يخصص وقت للزوجين فيما بينهما ، تلجأ الزوجة إلى مشاهدة مسل
ة واألبناء ، منها الوقت الكثير مما يقلل دورها تجاه زوجها وأبنائها ، وعوض تخصيص الزوج  وقت للزوج

ومن هنا ارتأينا إال أن نسلط معينة تجعله مندمجا فيها ومتناسيا واجباته تجاه أسرته،  ةيلجأ لمشاهدة مبارا
، وهذا بالتطرق إلى األسرة باعتبارها المؤسسة الضوء على هذا الجهاز ومدي تأثير برامجه على األسرة 

األولى في المجتمع التي تؤسس الفرد أو العكس وكذلك التطرق إلى التلفزيون وماهي مزاياه وسلبياته، 
من خالل هذا و والتطرف أيضا إلى تأثيره على التواصل األسري سواء كان هذا التأثير إيجابيا أو سلبيا، 

  التالية: واتالخط

 التعريف بالتواصل األسري ودوره في استقرار األسرة والتنشئة االجتماعية السوية -

 .وأهم مميزاتهالتعريف بالتكنولوجيات الحديثة خاصة التلفزيون -

 التطرق إلى اآلثار السلبية التي أحدثها التلفزيون على األسرة واستقرارها .-

 . األسريالتواصل  –التلفزيون الكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

          The present study aims to shed light on television and its impact on the relations 

between members of the same family and communication between them, as communication 

has become limited to short sentences short between them, instead of children to 

communicate with their parents regarding their desires or problems and study difficulties, 

Prefer to resort to television and instead of devoting time to the couple between them, the wife 

resort to watching serials take a lot of time, which reduces her role towards her husband and 

her children, and instead allocate the husband time for the wife and children Resorts to watch 
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certain games that make him integrated and forgotten his duties towards his family, and from 

here we saw only to highlight this device and the impact of its programs on the family, This 

refers to the family as the first institution in society that establishes the individual or vice 

versa, as well as to television and its advantages and disadvantages, as well as extremism to 

its impact on family communication, whether this impact is positive or negative, and this 

through the following steps: 

- Definition of family communication and its role in family stability and proper socialization 

- Introducing modern technologies, especially television and its most important features. 

- Addressing the negative effects of television on the family and its stability. 

Keywords: Télévision - Family Communication. 

 

 مقدمة:

يعتبر التلفزيون جهاز الكتروني آسر، ال يدع المشاهد يستطيع اإلفالت من جاذبيته ، ألنه يبعث فيه     
رغبة جامجة في متابعة الصور ، ومالحقة الحركات ، بل ويخلف فيه حسرة بسبب سرعة انتقال الصور 

)أل زعير،: ر التلفزيونيوتغيرها قبل أن تتمالها العين وتشبع منها النفس ، إن هذا الذي يحدث هو األس

، حيث أن هذا الجهاز ظهر إثر التطور التكنولوحي الحاصل، وأصبح له مكانة هامة في أوساط  (12
ه الكبير وهذا التأثير راجع لما يحتويه من جاذبية ال يمكن ألي أحد مقاومته،  وقد تأثير المجتمع ، نظر ل

من هذا التأثير، وبكل أفرادها األب واألم، واألوالد، لم تسلم  األسرةظهر تأثيره على كل فئات المجتمع، و 
 كل حسب ما هو موجه إليه من طرف هذا الجهاز وبرامجه المختلفة والمتنوعة.

 األسرة والتواصل األسري:-2

ي يقصد األسرة في تعريفات علماء االجتماع األسري أو العائلي وعلم النفس األسر  :تعريف األسرة -2-2
وهي تعريفات كثيرة قال بها علماء غربيون، وأخذ بها علماء االجتماع ، العالقات األسريةأو سيكولوجية 

 وهي أن :وعلم النفس االجتماعي العربي، 

"األسرة جماعة من الزوجين وأبنائهما، وقد تتسع وتشمل األجداد واألحفاد واألقارب، الذين يعيشون في 
 معيشة مشتركة وتحت سقف واحد". 

ة من األشخاص تربطهم روابط الزواج والدم، ويتفاعلون معا وجها لوجه ويعيشون تحت "األسرة جماع
 .سقف واحد وفي معيشة مشتركة تقوم على العطاء والتضحية 
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"األسرة جماعة نفسية لها خصوصية ، تقوم على روابط الزواج والدم، ويسودها المودة والرحمة والتضحية 
 (12: 1122)زهران،والرعاية المتبادلة بين أفرادها.

"األسرة جماعة اجتماعية بيولوجية نظامية ، تتكون من رجل وامرأة ببينها زواج شرعي وأبنائهما، وتقوم 
 بإشباع حاجات أفرادهما وتنشئة األطفال" 

"األسرة بناء اجتماعي مكون من مراكز وأدوار اجتماعية، ولها معايير تنظم العالقات بين أفرادها ، وتبين 
  (11: 1112) مرسي،.من حقوق وما عليهم من واجباتما لهم 

من خالل هذه التعاريف يمكن القول أن األسرة هي مجموعة أفراد تربطهم روابط متينة تختلف           
بينهم باختالف كل منهم وما يربطه باآلخرين بنفس الجماعة، فهناك من يربطهم رابط غليظ وهذا رابط 

وهناك من يربطهم رابط الدم، ويقصد بهم األوالد، وتكون هذه الجماعة أي الزواج، ويقصد به الزوجين، 
ما تكون صغيرة نووية،  األسرة، إما كبيرة ممتدة تتكون من األجداد واآلباء واألعمام والعمات واألوالد، وا 

أخرى تتكون من الزوجين واألبناء فقط ، هذه الجماعة زيادة على الروابط التي سبق ذكرها ، هناك روابط 
تتمثل في المودة والرحمة التي البد أن تسودها وكذلك الرعاية والتنشئة السوية واشباع الحاجات لألبناء 

 والتواصل بين جميع أفرادها. 

 األسرة كشبكة عالقات إنسانية اجتماعية:-2-1

والمجتمع، أو األسرة هي وحدة المجتمع األول، وهي الواسطة أو حلقة الوصل بين الفرد تعتبر        
الواسطة بين الثقافة والشخصية. واألسرة هي الوسط اإلنساني "األول" الذي ينشأ فيه الطفل، ويكتسب في 

، إذ نطاقها أول أساليبه السلوكية التي تمكنه من إشباع حاجاته وتحقيق إمكانياته والتوافق مع المجتمع
الطفل في هذه الشبكة ويعتمد عليها  يث ينشأح ،تمثل األسرة شبكة من العالقات اإلنسانية اإلجتماعية

فاإلنسان  إعتمادا كامال في سنوات حياته الباكرة وهي السنوات ذات األهمية البالغة لتشكيل شخصيته،
يعتمد على الكبار المحيطين به فترة أطول في إشباع حاجاته بالقياس إلى بقية الكائنات الحية ويعتمد 

م اعتمادا كامال في توفير الطعام والدف  والراحة والنظافة وسائر ألوان الوليد في بداية حياته على األ
ثم ينتقل في اعتماده  ،شخصا مميزا وذو مكانة خاصة لديه-أو من يقوم مقامها-الرعاية، مما يجعل األم

خوة، ثم تتسع دائرة معارفه ومجال احت   كاكه.وتفاعله من األم إلى اآلخرين من بقية أفراد األسرة من والد وا 
 ( 21: 1112) كفافي،
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 األسرة: الحاصلة فيتغيرات ال-2-1

تعرضت األسرة لبعض التطورات التي غيرت من حجمها ومن بعض وظائفها، ومن هذه التطورات     
 التي تشمل األعمام والعمات والجد مع بعض، من المجتمعات تلك األسرة الممتدةأنها لم تعد في كثير 

شك فيه أن وجود كبار آخرين غير الوالدين في األسرة له تأثير  ومما ال، األقارب اآلخرين بجانب الوالدين
كما أنهم مصادر للضبط  ،وبالتالي مصادر لألمن ،نهم مصادر إضافية للعطف والرعايةعلى الطفل، أل
 والتوجيه أيضا.

اتجاهات الوالدين في األسرة الحديثة تميل إلى إنجاب عدد أقل من األبناء  وهذا التطور أدى إلى
 -االقدام-العتقادهما أن ذلك يمكنهما من توفير فرص أفضل في تربية وتعليم أطفالهم كذلك من التطورات

  (27: 1112) كفافي،التي تعرضت لها األسرة وأثرت في وظائفها خروج المرأة إلى العمل.

وفي ظل هذه التغيرات وظهور األسر النووية خاصة، أصبح التواصل األسري يتأثر، وهذا بفعل        
غياب أفراد يمكن أن نقول أنهم كانوا فاعلين بشكل كبير في هذا التواصل الحاصل بالنسبة للطفل كالجد 

 جهاز إلكتروني هو التلفزيون. -الجد والجدة-والجدة بشكل خاص وحل محلهم

 األسري: أو التوصل االتصال-2-4-

يعرف االتصال األسري على أنه ذلك التفاعل االجتماعي المتمثل في جملة من العالقات االجتماعية بين 
الفرد واآلخرين داخل مجتمع األسرة، وترابط األفراد هنا يكون عن طريق االتصال بين اآلباء واألبناء وبهذا 

على أطراف العملية االتصالية نتيجة للترابط والصلة الشديدة  ينشأ االتصال األسري الذي له تأثير قوي
التي تربط أطراف األسرة بعضهم ببعض، إذن االتصال األسري عبارة عن استراتيجية ينتهجها الوالدين في 

 التواصل مع أبنائهم.

ل األسري ويعرف أيضا بأنه طريقة تبادل المعلومات اللفظية وغير اللفظية بين أعضاء األسرة، واالتصا
جد مهم ألنه يسمح ألعضاء األسرة بالتعبير عن حاجاتهم ورغباتهم لبعضهم البعض، فعن طريق 

ويتضمن االتصال األسري مجموعة  ،االتصال يستطيع أعضاء األسرة إيجاد حلول للمشكالت المختلفة
تصال معقدة من التفاعالت واالتصاالت المتبادلة والمستمرة وهذا ضمن شبكة تسمى بشبكة اال

  (6 : )واضحاألسري.

 وسنوضح هذه األنواع كالتالي:أنواع حسب هؤالء األفراد فيها،  وللتواصل بين أفراد األسرة
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رابط مقدس ومتين هو رابط الزواج ، يبنى  )الزوجين(تجمع بين الوالدين العالقة بين الوالدين:-2-4-2
سعادة األسرة وتوافقها األسري إذ ذكرت زهران أن ، على أساس المودة والرحمة والتوافق والتواصل المستمر

تتوقف على طبيعة العالقة القائمة بين الزوجين، فإذا وجدت الزوجة أن حياتها الزوجية مشبعة وأنها تحقق 
إلى حرصها على تماسك -بال شك–ما تتطلع إليه من أهداف وما تشعر به من حاجات، فإن ذلك يؤدي 

لى حرصها على مصدر  إشباع حاجاتها وهي األسرة، وكذلك الزوج الذي يجد في زوجته مصدرا األسرة وا 
سعاد زوجته، وهناك نمطان من الحاجات النفسية  إلشباع حاجاته، فإنه بدوره يعمل على تماسك األسرة وا 

 :يشيع وجودهما في األسرة

 .الحماية: هو الحاجة إلى الحب واإلعجاب و األول النمط

 .فهو الحاجة إلى االستقالل وتحقيق الذات  :الثانيالنمط 

وعلى الرغم من أنه قد يكون هناك تعارض بين هذين النمطين من الحاجات، إال أنه يحدث أن          
يصل الزوجان إلى مواءمة بينما، وينعكس أثر العالقة بين الوالدين على شخصية الطفل، فكلما كانت 

فقد ، إلى جو يساعد على نمو الطفل إلى شخصية متكاملة متزنة العالقة بين الولدين منسجمة أدى ذلك
أكدت البحوث والدراسات أن العالقات السوية بين الوالدين والتي يسودها الود والتعاطف والمشاركة 
واالتزان االنفعالي، تؤدي إلى إشباع حاجة الطفل إلى األمن النفسي، أما الخالفات والمشاحنات بين 

 (12: 1122)زهران،من العوامل المؤدية إلى نمو الطفل نموا نفسيا غير سوي.الوالدين فتعتبر 

 تصال بين الوالدين هي:أن هناك ثالثة أساليب لال( Cole,l, & Hall,l,1970"كول" و"هول" ) ذكر

: وهي تثير لدى األبناء اتجاهات واستجابات التمرد واضطرابات في توافق سيطرة األم وخضوع األب-
 وانخفاض مستوى اإلنجاز األكاديمي.الشخصية 

: وهي تثير لدى األبناء اتجاهات واستجابات التمرد والثورة واالستقالل المبكر سيطرة األب وخضوع األم-
 هربا من الحماية الزائدة.

وهي تثير لدى األبناء اتجاهات واستجابات التعاون  :تساوي األب واألم في عالقة كل منهما باآلخر-
 المساهمة في التخطيط والتفاهم والرضا بين جميع األطراف.والمشاركة و 
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وقد يتأثر أسلوب االتصال بين األب واألم بثقافة المجتمع كما يختلف تأثير أسلوب االتصال بينهما على 
 (2واضح:).األبناء وفقا لثقافة المجتمع

 بين األب واألبناء: )التواصل(االتصال-2-4-1

مقومات الصحة النفسية لألبناء، فمنها يتعلم األبناء مقومات السلوك االجتماعي إن األبوة الرشيدة من أهم 
والقدوة الصالحة والتهديد بالعقاب إن أخطأ، كما  وتكوين الذات العليا لديه عن طريق النصح واإلرشاد،

اتهم أنها عامل هام في رفع مستوى طموح األبناء عن طريق تشجيعهم على القيام بأعمال تتناسب مع قدر 
 العقلية.

 ثالثة أساليب لالتصال بين األب والمراهق وهي: (Elder,G,1971"إلدر")وقد أورد 

في هذا األسلوب ال يسمح األب لإلبن بأن يعبر عن آرائه أو يتصرف بمفرده في  :لسلطويااألسلوب  -
ويرى أن العاطفة ال يتمتعون باالستقاللية،  ايتسمون بأنهم منخفضو  فآباء هذا النوعاألمور التي تخصه، 

 ارتفاع مستوى اإلنجاز األكاديمي. هذا األسلوب يؤثر على

األب اإلبن على المشاركة في مناقشة القضايا التي  فيه هذا األسلوب يشجع األسلوب الديمقراطي:-
بموافقة األبناء، فالدفء الوالدي هو عامل مساعد على االلتزام بالمعايير قراره يتخذ  وتتصل بسلوكه 
مستوى اإلنجاز ايجابي ألبناء باالستقاللية ويؤثر بشكل وهذا األسلوب يعزز الثقة ويمتع اوالقيم الوالدية، 

 األكاديمي للمراهق.

يستأثر بصنع القرار في  في هذا األسلوب يتبع األب سياسة عدم التدخل  فاإلبن األسلوب المتساهل:-
األمور التي تخصه، ويتمتع باستقاللية كبيرة، وانخفاض في العاطفة والثقة في النفس في تحقيق األهداف 

يحدث  أن كل ما، أي الشخصية، ولكنها تقل عن الثقة التي يتمتع بها األبناء ذوو اآلباء الديموقراطيين 
 ليسواصداه في نفسه، خاصة وأن األبناء في األسرة داخل األسرة ويحسه الطفل ويدركه يترك أثره و 

دراكاتهم وخبراتهم  نما لهم سماتهم الشخصية وقيمهم وا  مستقبلين فقط لمشاعر اآلباء وحبهم وطموحهم وا 
 (2 واضح:)وعالقاتهم المتعددة.

فرعاية األم هي الشخص األول الذي يبدأ الطفل في التعامل معه  االتصال بين األم واألبناء:-2-4-1
نما هي حيوية وضرورية للنمو الفس يولوجي والعقلي األم وحبها وحنانها ليست مسألة عاطفية فقط، وا 

فاألمومة هي عالقة إنسانية معقدة وراقية لها تأثير قوي على سلوك األبناء، فإذا كان  واالنفعالي للطفل
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فإن ذلك يساعد على نمو السمات السوية  التفاعل بين األم واإلبن يتسم بالمساندة والدفء واأللفة والتشجيع
لدى األبناء مثل الشعور باالستقاللية واالجتماعية والتوافق، في حين أنه إذا اتسم بالتباعد وعدم التشييع 

األم واألبناء وهي نفس أساليب االتصال بين و ، يصبح األبناء عرضة لسوء التوافق ونقص الكفاءة النفسية
 واضح:)االتصال بين األب والمراهق الديمقراطي، والمتساهل، واألوتوقراطي.  األساليب المشار إليها في

17) 

يتأثر الطفل بنوع العالقة القائمة بينه وبين والديه، فالطفل الذي ينشأ في أسرة يسودها الحب          
والحنان ينمو سويا، ويتمتع بشخصية تكيفية سوية، ويملك استعدادات يطور فيها مشاعر الحب لآلخرين، 

ن عملية بينما ينشأ في أسرة تسلطية طفل عدواني غيور ألن هذه األسرة تأمر الطفل بكل ما ت ريد، وا 
إصغاء الطفل واستماعه لما يقوله الوالدان عامل مهم في نوع العالقة التي تسود الحياة األسرية، لذلك 
يتوقف على الوالدين مهمة تنمية مهارة اإلصغاء واالستماع لدى أطفالهم، وذلك من خالل اإلصغاء للطفل 

شعاره بأنه محبوب، كما أن  النقاش والحوار المفتوح بين الطفل ووالديه يجعله في أثناء حديثه وتساؤالته وا 
 (2ص : واضح)مفهوما لديهما ويجعلهما مفهومين لديه 

البعض  ها عالقة الوالدين)الزوجين(، ببعضهماتوجد عدة عالقات في األسرة، أول نستخلص أنه        
ستقرار وهذا ما يعود على األبناء البد أن يجمعهما الود والتفاهم والتواصل ، لكي يسود العائلة الهدوء واالف

باإليجابية والشعور باألمن داخل األسرة، والعكس صحيح، أما العالقة الثانية فهي عالقة األب باألبناء 
باعتباره الكافل األول لألسرة وهو الذي يجب عليه توقير االحتياجات ألبنائه على غرار توفير الرعاية لهم 

عود ذلك بالسلب على نفسيتهم وعلى تحصيلهم األكاديمي وعلى حياتهم وعدم التسلط واإلهمال لكي ال ي
مستقبال، والعالقة الثالثة وهي األهم واألسبق من العالقتين األوليتين، فاألم هي المصدر األول للطفل 
لتلبية احتياجاته في بداية حياته ، وهي مصدر الحب والحنان فالبد أن تكون هذه العالقة مشبعة وال 

ا الحرمان العاطفي واإلهمال ، واالهتمام بأشياء أخرى غير الطفل، لما لذلك من انعكاسات سلبية يتخلله
 عليه على المدى القريب والبعيد. 

التي تدخل في تشكيل  العالقات بين الوالدين والطفل من العوامل الهامة أن "زهران"أشارت        
فالطفل الذي ينشأ في ظل التدليل والعطف الزائد والرعاية الشديدة، تختلف شخصيته عن  شخصية الطفل

طفل آخر نشأ في جو الصرامة والنظام المتشدد الذي يتصف بالقسوة، فإذا ما نشأ الطفل في جو مشبع 
بالحب والثقة تشكلت لديه شخصية تحب ألنها القت الحب من اآلخرين وتعلمت كيف تحب، وتثق في 
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آلخرين ألنها عاشت في جو من الثقة مع الوالدين، أما الطفل الذي ينشأ في من الحرمان من الحب، ا
يعرف الحب. كما نجد أن الطفل الوحيد المدلل  وشعر برفض والديه له فإنه ينمو فردا أنانيا عدوانيا ال

نماط مختلفة للمعاملة الوالدية غالبا ما يسرف الوالدين في تنشئته فينشأ أنانيا وغيورا أو عدوانيا، وهناك أ
مثل الرفض والتدليل والتسلط وفرض نظام جامد والتذبذب واإلهمال والتفرقة واإليالم...إلخ ، ويأتي ذكر 

   (14: 1122)زهران، هذه األنماط بالتفصيل فيما بعد .

والتوافق النفسي والصحة  وهكذا نجد أن عملية التنشئة االجتماعية التي تؤدي إلى النمو النفسي السوي
 تتطلب أن تتسم العالقات األسرية والمناخ األسري بما يلي:  النفسية

 .إشباع الحاجات النفسية وخاصة الحاجة إلى األمن والحب والتقدير واالنتماء 
 .تنمية االستعدادات والقدرات عن طريق اللعب والخبرات البناءة والممارسة الموجهة 
 االجتماعي واحترام حقوق اآلخرين والتعاون واإليثار. تعليم مهارات التفاعل 
 . تعليم التوافق الشخصي واالجتماعي 
 . تكوين االتجاهات السليمة نحو الوالدين واألخوة واآلخرين 
 .تكوين العادات السليمة الخاصة بالتغذية والكالم والنوم 
 .(17: 1122)زهران، تكوين األفكار السليمة   

منه في  وسيلة إعالمية جماهيرية واسعة االنتشار يستطيع المشاهد تشغيله واالستفادةهو : التلفزيون -1
يمكن للمشاهد متابعة األخبار أوال بأول والبقاء على علم بكل ما يحدث في أي وقت دون جهد أو تكلفة، 

ده على الصورة اعتماابعة نشراتها اإلخبارية المستمرة، العالم عن طريق التنقل بين القنوات الفضائية ومت
يعطي األخبار والبرامج مصداقية كبيرة ويجعلها أكبر تأثيرا في جذب المشاهد وزيادة تركيزه وبالتالي تعظيم 

 (21: 1127)شقرة،أثر التليفزيون وبرامجه.

 له عدة خصائص اإلعالمية هي :
على الناس، يعتمد التليفزيون على حاستي السمع والبصر، بما يقدمه من صورة وصوت، مما يؤثر -

ويجذب اهتمامهم به، ألن الصورة والصوت يثيران مشاعرهم، ويؤثران عليهم، وبخاصة أن الحاستين اللتين 
 يعتمد عليهما هما من أهم الحواس التي يمتلكها ّاإلنسان.
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يعتبر التليفزيون وسيلة من السهل الوصول إليها، حيث تصل الصورة والصوت من خالله إلى الناس -
دون جهد وعناء من حيث المتابعة في النظر والتحليل للمشهد الصامت غير المتحرك.  المشاهدين

 فالصوت الصورة تتيحان للمشاهد الراحة التامة في االستماع والرؤية دون إجهاد سمعي أو بصري.
يعتمد التليفزيون على عنصر الحركة المرافق لعرض الصورة والمرافقة أيضا للصوت، وهذه خاصية -

 المي، تمكنهم من تقديم البرامج واألفالم واألغاني وما يرافق ذلك من عناصر الترفيه التسلية.جذب إع
يمتاز جهاز التليفزيون بسهولة وصوله إلى أي مكان، مما يسر وجوده في البيوت وهذه خاصية إعالمية -

 د والتنقل.تسهل على الناس جهد االنتقال والذهاب إلى مكان آخر، مما ييسر عليهم الوقت والجه
قبال - إن التليفزيون وسيلة مناسبة لعرض اإلعالنات، مما يكسبه خاصية إعالمية تساعد على نجاحه، وا 

 الناس على مشاهدته.
يمتلك التليفزيون اإلمكانيات الفنية التي تتيح له اختصار الزمن بين حصول الحدث وعرضه على -

 الناس.
كاميرات تصوير وغيرها مما يتيح له نقل أحداث ووقائع  يمتلك التليفزيون اإلمكانيات واألجهزة من-

 ومعلومات علمية دقيقة تعجز األجهزة األخرى، والطاقة البشرية المجردة عن الوصول إليها.
ومع هذا كله فالتليفزيون يعتبر وسيلة جذب إعالمي للكبار والصغار، فهو يمتلك القدرات الفنية التي -

اقع مرئي، وهو يحول القصص والروايات إلى صور متحركة مشاهدة، تعينه على تحويل الخيال إلى و 
 يملؤها النشاط والحيوية.

كما يستطيع أن ينقل األطفال والكبار إلى أماكن ال يمكنهم الوصول إليها مثل أعماق البحار والفضاء، 
 (22: 1116)أبو معال،وذلك بما يمتلكه من إمكانيات فنية دقيقة.

فبينما ة األسرية مسألة يحوطها االلتباس، ظل إسهام التليفزيون في الحيااألسري:  التلفزيون والتواصل -1
إال أنه لم يفلح في تقريبهم معا، ومن خالل سيطرته حال التليفزيون، في الواقع، بين أفراد األسرة والتشتت، 

أخرى، وهو ي يميز أسرة عن دمر التليفزيون الطابع الخاص الذ ي تقضيه األسر معا،على الوقت الذ
طابع يعتمد إلى حد بعيد على ما تفعله األسرة، وما يجمعها من طقوس خاصة، وألعاب، ودعابات 

في  ، أي أن التلفزيون جمع األسرة حقا(277: 2221)الصبحي،متكررة، وأغان شائعة، وأنشطة مشتركة.
فبمجرد ما يشغل التلفزيون تنقطع ولكن يبقى هذا الجمع فيزيقيا فقط،  فتجدهم مجتمعين، ،مكان واحد

واالنصهار في البرنامج المعروض  واإلمعانروابط التواصل نهائيا بين أفراد األسرة، ويظهر عليهم الشرود 
عليه أيا كان نوعه، فال أحد يحرك ساكنا وال يحس بما حول من مثيرات ، سمعية كالمناداة مثال، أو 
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ف التأثير من فرد ألخر، وفيما يلي سنعرض التأثير السلبي بصريا كأن ينتبه لشيء مَر أمامه، ويختل
 للتلفزيون في العناصر التالي: 

أحدث التلفزيون أثرا سلبيا في الحياة الزوجين ، فقد كان  التلفزيون وتأثيره على تواصل الزوجين:-1-2
البرامج تؤثر في  هسببا في نشوب خالقات بينهما، وهذا بسبب البرامج التلفزيونية وأفالم الفيديو، فهذ

الزوجين، إذ يتأثر الزوج بالممثلة أو المذيعة، وتتأثر الزوجة بالممثل والمذيع، وهذا من خالل مظاهر التي 
يبثها، وهذا التأثر يصبح شيئا فشيئا تراكميا مما يقود إلى االنفصال الشعوري عن المكان، لتكون الحياة 

ون وأقامها مقام الواقعية، وقد يؤدي ذلك إلى إخماد الحياة المثلى هي تلك الخياالت التي صنعها التلفزي
الزوجية بين الزوجين شيئا فشيئا، وقد ينشأ عن المسلسالت واألفالم التي تعرض على التلفزيون هدم 

فسادللبيوت ،  للحياة الزوجية، إذ تصيب النساء بالتأفف من حياتهن ألنهن يعشن في بيوت متواضعة  وا 
كل ، وبهذا يصبح (21: 2222)كجك،ظاهر الغنى والترف التي تعيشها الممثالت. تخلو من كثير من م

، فتصبح أبسط األشياء عالقته وتواصله مع الطرف الثاني منهما، يسقط كل ما يشاهده في التلفزيون على
 تشيؤ المشاكل بينهما ويقطع حبل التواصل والتفاهم إذا ما استدرك األمر.

من لعب التليفزيون دورا مهما في تفكك األسرة وتأثيره على تواصل الوالدين واألبناء:  التلفزيون-1-1
وتسهيله انسحاب األبوين من القيام بدور فعال في التنشئة االجتماعية ، تأثيره في العالقات األسريةخالل 

م يكن طبعا العامل إال أن التليفزيون ل لطقوس األسرية والمناسبات الخاصة،ألطفالهم، وفي حلوله محل ا
فاالرتفاع المطرد في معدل الطالق، وزيادة عدد األمهات  ،المشارك الوحيد، بل ربما لم يكن أهم العوامل

العزلة المتزايدة العامالت، والضعف التدريجي لألسرة الممتدة، وتفكك جماعة الجيرة والمجتمعات المحلية، و 
 (261: 2221)الصبحي، األسرة.كل هذا أثر بصورة خطيرة في  لألسرة النووية، 

وقد أسفرت نتائج بعض الدراسات التي بحثت في العالقة بين المشكالت والتلفزيون، عن وجود      
يحد من  -التلفزيون-المشكالت داخل األسرة، وحددت تلك المشكالت، بأنه وارتفاععالقة بين التلفزيون 

خالفات بينهم ، وكذلك من نتائج هذه الدراسات،  الحوار بين أفراد األسرة، وأيضا يكون سببا في نشوب
فقد حدد كبيعة المشكالت داخل األسرة، فذكر الخالقات بين أفراد األسرة   عد عبد الرحمن""سكدراسة 

الواحدة، حول استمرار فتح التلفزيون لمشاهدة برنامج ما قد يعجب البعض وال يعجب البعض اآلخر، 
 وفيما يلي نستعرض أبرز المشكالت داخل األسرة والتي كن التلفزيون سببا فيها:

 ء بسبب المنع من مشاهدة بعض البرامجالخالف بين اآلباء واألبنا-
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، وقلة الحوار والنقاش في أمور قد تكون أحيانا جزءا من حياة أفراد األسرة عن بعضهم انشغالمشكلة -
 األسرة.

   (112: 1121) آل زعير، الخالف حول استمرار االستقبال لمادة برامجية معينة أو االنتقال لغيرها.-
أثر بشكل كبير أضعف الروابط األسرية ، وقلل الفرص  -التلفزيون–يمكن القول أن التقنيات الحديثة    

لتواصل أفرادها وتحاورهم، وتشاركهم في كثير من المناسبات العائلية، حيث أنه أعطى فرصة كبيرة 
 كلها  األسرة أفرادرى إذ لو نستطلع وندخل أي بيت سن ،إلمكانية االنعزال لكل فرد من أفراد األسرة

 وقد خيم الصمت والهدوء عليهم ، ال حركة وال كلمة.، فيلممسلسل أو  لمتابعة التلفزيونمجتمعة حول 
 دور األسرة في االستخدام السليم للتليفزيون:-4

إن األسرة في أي مجتمع من المجتمعات اإلنسانية، تعتبر الوسيط األول والهام الذي يقوم              
ف التأثيرات الثقافية في المجتمع، ثقيف الطفل، والشك بأنها الميدان األول الذي يواجه فيه الطفل مختلبت

ويظهر دور األسرة في مرحلة الطفولة األولى من حياة الطفل، هذه المرحلة التي تعتبر األساس الذي يقوم 
يتعلق باكتساب الطفل مهارة  عليه النمو بخصائصه المتعددة في مراحل الطفولة الالحقة، وخاصة فيما

لذلك فالطفل يبدأ بتكيفه الثقافي في مراحله تجاهات النفسية والعقلية السليمة، الكتابة والقراءة، وتأسيس اال
األولى ضمن األسرة، ألن احتكاكه وعالقاته مع المحيطين به يجعله يتقمص طرقهم في التفكير، ويكتسب 

  (211: 1116)أبو معال،اته.أساليبهم في التعبير عن مشاعره ورغب

 ات منتظمة ومحددة، وهذه الفترات تكون كالتالي: أثناء فتر وذلك يجب على األسرة أن تحاور طفلها 

يجب على األسرة أن تحاور طفلها أثناء فترة اللعب وخاصة بعد  الحوار بعد العودة من المدرسة:-4-2
جابات وذلك من خالل  حل الواجبات اليومية، تكشف للوالدين هوايات أطفالهم وميولهم أسئلة وا 

واستعداداتهم وأمزجتهم. وتكشف لوالدين عما يجيش في صدور أطفالهم من انفعاالت وهوايات وميول، 
وتستطيع األسرة أن تقيم تحصيل طفلها، ، ل الطريق إذا كانت هناك انحرافاتوهذا يضع الوالدين على أو 

)تعلم  ءة إجتماعية ومعلومات شخصية، أي يتعلم الطفل بنفسهوأن تربي طفلها على التعاون وتكسبه كفا
ويجب أن تترك األسرة للطفل  ،ويشعر الطفل بذاته عن طريق اللعبذاتي( وينتقدون أنفسهم بأنفسهم، 

 حرية اللعب مع المراقبة من بعد حتى ال يسرف الطفل في استعمال تلك الحرية.

تكون المحاورة أيضا أثناء وجبة الطعام، وتستغل تلك الفترة في تعلم  أثناء تناول الطعام:الحوار -4-1
وال يجول بيده في -كأن يأكل من أنامل-من خالل المحاورة يتعلم الطفل كيف يأكل-الطفل آداب الطعام
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)قبل الوقت  وال يسرع في األكل واالزدراء، وأن يسمي قبل األكل ويحمد اهلل بعده، ويغسل يديه-الصحفة
كل ذلك يتم بالمحاورة، وعن طريق اإلقناع واالقتناع يتعلم الطفل ويطبق ما تعله. قد تسرد وبعده( 

 القصص أثناء تناوله وجبة الطعام.

ية، وكيف يتحاور الوالدان مع الطفل حول النوم وما يقال عند النوم من أدع ما قبل النوم وبعده:-4-1
-الصالة-مثل: الوضوء-وما يجب عليه أن يفعله وما يقول عند االستيقاظ،، ينام الطفل وعلى أي جنب

نما بالتدريجوتناول وجبة اإلفطار.. وال يتم ذلك إال باإلقناع، وال يت وقد تستغل األسرة ، م ذلك دفعة واحدة وا 
فترة ما قبل النوم في سرد القصص على األطفال، وال تغفل دور القصة في بناء شخصية الطفل، وما 

 ( 246: 2222)خلف اهلل،تماعية يحتاج إليها في حياته.تكسبه من عادات وقيم اج

نستخلص أن التلفزيون مهما كان يمثل تطورا تكنولوجيا، إال أنه استخدم استخداما خاطئا في مجتمعنا ، 
فعوض أن يكون مصدرا لإلنتفاع به، أصبح مصدرا مدمرا لألسرة وتواصلها فيما بين، وهذا راجع 

األسرة، في كل الستخدامه بشكل خاط ، وغير منظم ، وهذا ما أدى إلى ظهور العزلة وعدم التواصل في 
الذهاب إلى   وجبات الطعام ، ك،  ةاألسر األوقات، حتى أوقات األكل وأثر التلفزيون كذلك على عادات 

لم تنجو من جهاز التلفاز وتأثيره السلبي عليها ،  العادات والمناسباتالعطل ، كل هذه الفراش، المرض، 
حوله األطفال معه للمشاهدة وتقدم لهم األم حيث أن األب يعود من العمل ويشغل جهاز التلفزيون ويلتف 

وجبتهم أثناء المشاهدة، بعدها ينام األطفال واألب ينشغل بالعمل في شيء آخر وتذهب األم لتناول وجبتها 
لوحدها وأمام التلفزيون ، فمن هنا نرى حجم المشكلة العميقة التي سببها التلفزيون على هذه األسرة 

وبهذا الشكل يفقد الحوار التواصل  من جهة ، وفيما بين الوالدين وأبنائهما وتواصلها فيما بين الزوجين
األسري، وينجر عنه مشاكل عديدة ، قد تكون خطيرة تؤدي إلى نتائج كارثية، لذا وجب على الوالدين 
باعتبارهما المؤهلين لحماية األسرة من اي خطر يهددها، وضع برنامج يومي منظم لألسرة بشكل عام، 

هدة التلفزيون بشكل خاص ، حيث تحدد وقت الواجبات المدرسية بالنسبة لألبناء، وقت اللعب وقت ولمشا
لما له من أهمية بالغة في توطيد  النوم، واألهم في هذا هو تخصيص وقت للحوار بين أفراد األسرة،

 أواصر التواصل والمحبة واألمان، لكل أفرادها.
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 والبدائل مجاالتالمداخل و الر يتفسلمقاربة معرفية حداثة السياسية: الو التنمية 
 ــــ الجزائر. الجلفة ـــ جامعة زيان عاشور خالد تلعيش ــ  /د

 

 ملخص:
الفكر هذه الدراسة تتناول جزئية مهمة جدا من خالل التطرق إلى التنمية في ظل الحداثة السياسية ف   

أن البشر وهم “ التنموي الحديث، بعد أكثر من أربعة عقود من النقاش عاد ليكتشف الحقيقة البديهية وهي
كان  ولقد اكتشفوا ذلك ممن قبل، ، تماما كما كان فالسفة اليونان قد”صانعو التنمية يجب أن يكونوا هدفها

والزال َهُم الفكر السياسي في التاريخ الحديث منصبا في البحث عن شروط ممارسة الحكم وممارسة 
لذا فإن أولى أهمية في إيجاد حلول لتوظيفها كأدوات جديدة تعطي المشروعية للنظام  .السياسة بالذات

اسية إحدى أهم الركائز التي انطلقت ضمن سياق هادف األحزاب السي السياسي للبقاء في الحكم، وتعتبر
لترقية المواطنة وتحقيق السلم واألمن اإلنساني داخل الدولة. كان نتاجا هامًا برز عن َتغُير دور ووظيفة 
الدولة التي تطورت بفعل التفكير البشري والممارسات التي أحدثت القطيعة مع ماٍض سبب اآلهات 

 للمجتمعات عامة.
 العربية الدول الحداثة؛ العولمة؛ التنمية؛: المفتاحية تالكلما

 
Summary: 

   After more than four decades of debate, modern development thought has rediscovered the 

obvious fact that "human beings and development makers must be its target" just as Greek 

philosophers had discovered it before. Political thought in recent history has been and 

continues to be the focus of the search for the conditions for governing and politics in 

particular. The refore, the first importance in finding solutions to be used as new tools gives 

legitimacy to the political system to stay in power, and political parties are one of the most 

important pillars that have been launched in a meaningful context for the promotion of 

citizenship and the achievement of peace and human security within the State. It was an 

important product of the changing role and function of the state, which had evolved through 

human thinking and practices that had broken apart with a past that caused the groans of 

societies in general. 

Keywords: Development; Globalization; Modernity; Arab States 
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 تمهيد:
يعد ظهور مفهوم التنمية المحلية وتعاظم شأنها بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة تزايد اهتمام الدول     

بها، ما جعلها ضرورة حتمية ألنها األكثر قربا من المواطن وتجسد متطلباته بالدرجة األولى، األمر الذي 
يق هذا المطلب. انطالقًا ممَّا سبق، فرض على الهيئة الحكومية توحيد جهودها مع الجهود الشعبية لتحق

كيف يمكن أن تلعب التنمية دورا مميزا لتقيل الفعل اإلنساني في ظل تبرز إشكالية الدراسة وهي: 
ولإلجابة عن هذه اإلشكالية نطرح مجموعة من التساؤالت الفرعية الحداثة السياسية في العالم العربي؟. 

 المنبثقة عنها، وهي كاآلتي:
 التنمية والحداثة السياسية؟. ما المقصود بالمجاالت ومداخل التنمية؟. ما المقصود 
  .وكيف هو واقع التنمية والحداثة السياسية في الدول العربية؟ 

تعتمد الدراسة على الفرضية العلمية التي تساعدنا في تحليل المشكلة البحثية  فرضية الرئيسية للدراسة:
مستدامة في ارتفاع مستمر في عدد من معاييرها كلما تطورت عملية بدقة: كلما كانت مستويات التنمية ال

 عقلنة القرار وحققت مكتسبات سياسية واجتماعية واقتصادية ذات بعد مجتمعي.
نستعين بعدد من المناهج في هذه الدراسة  ولإلجابة عن اإلشكالية المطروحة وتساؤالتها الفرعية، فإننا    

ة منها. إذ ُيعتبر المنهج هو الطريقة التي يتبعها الباحث أثناء دراسته لتحقيق الهدف األساسي والغاي
للمشكلة, بحيث تتضمن قواعد وخطوات اإلجابة على أسئلة البحث واختيار فرضياته من أجل الوصول 

 إلى اكتشاف الحقيقة والوقوف على نتائج دقيقة. ولهذا فإننا استعنا بمجموعة من المناهج هي كالتالي:
هج الوصفي التحليلي الذي يعتبر طريقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصويرها كمًا عن طريق جمع المن   

ويتضح هذا في تحليلنا  ،المعلومات عن المشكلة وتصنيفها وتحليلها مع إخضاعها إلى الدراسة الدقيقة
اإلصالح، والتنمية لبعض المفاهيم التي تحتاج إلى شرح في كل من التنمية السياسية واإلدارية، والقرار، و 

 المحلية والشاملة.

المنهج الشبكي؛ الذي نستخدمه في وصف المؤّسسات سواء اإلدارية أو السياسية والتي نبحث في   
مضمون وظائفها وأدوارها المجتمعية، ما يجعلنا نستخلص عالقتها بالتنمية المجتمعية ومدى التزامها 

ل منهج الدراسة المتبع نستخلص العالقة بين إنتاج الفواعل بتقديم الخدمة العمومية في الدولة. ومن خال
ولإلجابة على ما وعملية ترشيد القرار في الدولة ومدى انعكاسها على قيمة المجتمع بكل أصنافه الحيوية. 

سبق طرحه، نطرح تصور للخطة نجيب فيه على اإلشكالية وتساؤالتها؛ ونثبت مدى صحة الفرضية التي 
 طرحها، كما يلي:
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التنمية كلمة ذات معاني ودالالت كثير تحديد مفهوم التنمية والمصطلحات المتداخلة بينهما:  أوال.
ومجاالت مختلفة، أخذت الكثير من مجهودات الدولة لتحسينها والرقي بها، وسنحاول التعرف على مفهوم 

 التنمية بصفة عامة.
التدريجي، يقال نما المال أي تراكم وكثر، كما  يحدد معناها في النماء أي االزدياد.مفهوم التنمية لغة: 2

وقد انتقل مفهوم . 1يستخدم مصطلح التنمية بمعنى الزيادة في المستويات االقتصادية واالجتماعية وغيرها
التنمية إلى حقل السياسة منذ الستينات من القرن العشرين حيث ظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان 

وترقية هذه الظاهرة تطلب وجود إرادة سياسية كضامن لنقل هذه  .2يمقراطيةغير األوربية اتجاه الد
 الشعوب من حالتها التي عليها إلى حالة يرتقي فيها مستوى الفعل السياسي.

أثار مفهوم التنمية الكثير من الجدل على جميع المستويات واألصعدة. . مفهوم التنمية اصطالحا: لقد 1
(. حيث اقترح خطة )تنمية العالم( سنة )بوجين ستيليمصطلح المفكرولعل أول من استعمل هذا ال

م، وقد جاء في تقرير اللجنة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية، 9881
أن التنمية ليست مرادفة لمجرد النمو ولكنها تتضمن اعتبارات أخرى عديدة تتعلق أساسا برفاهية اإلنسان 

 ؛ بأنها)علي غربي(ن هذه االعتبارات ما هو ثقافي وما هو روحي وما هو مادي. ولقد عرفها الباحثوم
"عملية معقدة وشاملة تضم جوانب اقتصادية، اجتماعية، سياسية وثقافية مع عدم إهمال الجوانب النفسية 

األفراد وما يقومون به من والبيولوجية، وذلك لفهم السلوك اإلنساني بالدرجة األولى والدوافع التي تربط 
. من 3عالقات، وما يترتب عن ذلك من أنظمة تتدخل تفاعالتها وتأثيراتها في جوانب المجتمع المختلفة"

خالل ما قدمه الباحث نجد أن التنمية تتعلق بفعل يرتبط بعدد من النواحي والمجاالت حتى تضمن تقديم 
 ة وترتقي بهذا المفهوم.نتائج قيِّمة تعود على الفرد والمجتمع في الدول

"عملية حضارية شاملة لمختلف أوجه النشاط في  (؛ التنمية؛ بأنها)كاسر منصورويعرف الباحث   
طالق لقدراته  المجتمع بما يحقق رفاهية اإلنسان وكرامته، وهي بناء اإلنسان وتحريره وتطويره لكفاءته وا 

و البيئة الداخلية وحتى الخارجية لإلنسان ويضع في . كما أن امتداد عملية التنمية نح4على العمل البناء"

                                                           
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع الطبعة األولى،  لبنان: .التنمية في اإلسالم )مفاهيم مناهج وتطبيقات( إبراهيم العسل. 1

 .91ص  9111
المكتب الجامعي الحديث،  اإلسكندرية: .تنمية المجتمعات المحلية نموذج المشاركة في إطار ثقافة المجتمعاحمد مصطفى خاطر،  2

  .99، ص 9111
  3سليمان الرياشي وآخرون. األزمة الجزائرية. بيروت: مركز الدراسات الوحدة العربية، 9111، ص971.

 .77ص ،9111دمشق: ،الرائد العربي . مجلةالحقيقة واألبعاد التنمية اإلدارية:كاسر منصور،  4
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الحسبان جميع الفواعل ويعمل على قياسها وفهمها وتوجيه أدوارها يؤدي إلى بناء منظور حضاري داخل 
 الدولة.

هناك العديد من المصطلحات التي تتداخل مع مصطلح . المفاهيم أو المصطلحات ذات العالقة: 3
 منها. هي كالتالي:التنمية؛ نحاول تقديم عدد 

 (النمـوcroissant:) يشير إلى التقدم التلقائي أو الطبيعي أو العفوي دون تدخل معتمد من قبل المجتمع
( فهي تلك العمليات المقصودة التي تسعى إلى إحداث النمو développementأو الدولة, أما التنمية) 

فالنمو يحدث من خالل تطور  معينة.بصورة سريعة في إطار خطط مدروسة وفي حدود فترة زمنية 
تدريجي بطيء, بينما تحتاج التنمية إلى دفعة قوية تحركها قدرات إنسانية خبيرة تخرج المجتمع من حالة 

 1الركود إلى الحركة والتقدم.
 (التغيرchangement:) بينما غرض التنمية هو االنطالق نخو  إلى التقدم واالرتقاء ال يؤدي بالضرورة

طى مستقيمة صاعدة كما أن الفرق بين التغيير والتنمية يتمثل في أن التنمية يفترض سيرها في األفضل بخ
خط واضح متجه نحو األمام يميزها عما كانت عليه, كما تفترض حكما تقويميا يبينها بأنها تسير نخو 

نما قد يكون التغيير  2إلى األسوأ. األفضل بعكس التغيير الذي ال يفترض فيه األحسن على طول الخط وا 
 ( التحديثmodernisation:)  ،يعني التحديث تخليص المجتمع من الطابع التقليدي المدعم للتخلف

 وذلك من خالل األخذ باألساليب العلمية في مجاالت االقتصاد والزراعة والصحة والتعليم والعمران....الخ. 
سكانها، إذ هناك أهداف أساسية تسعى تسعى كل دولة إلى رفع مستوى معيشة مطلب : أهداف التنمية: 

 :3تيأهم هذه األهداف األساسية في اآل إليها في تحقيق خططها اإلنمائية، ويمكن حصر
  .زيادة الدخل القومي الحقيقي 
 .تقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات 
 .التوسع في الهيكل اإلنتاجي 
 .رفع مستوى المعيشة 

 
 

                                                           
 ،لبنان: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع الطبعة األولى .التنمية في اإلسالم )مفاهيم مناهج وتطبيقات( إبراهيم العسل. 1

 91ص، 9111
  2 إبراهيم العسل، التنمية في اإلسالم)مفاهيم مناهج وتطبيقات(. مرجع سابق، ص16-91

  3 جربي محمد عريقات، مقدمة في التنمية والتخطيط االقتصادي. عمان: دار الكرمل، 9111، ص99. 
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 المحلية:ثانيا. تطور مفهوم التنمية 
"تنمية  م؛ وعرفت بمصطلح9111تم إطالق عملية تنمية المناطق الريفية في عام . مراحل التطور: 2

في عام  كامبردج المجتمع"، واعتبرت نقطة البداية في السياسات العامة. ومن جهة أخرى أوصى مؤتمر
اعتمادا على المشاركة ، بضرورة تنمية المجتمع المحلي لتحسين أحواله وظروفه المعيشية ككل 9118

أوصى مؤتمر "أشردج" الذي عقد لمناقشة  9191الشعبية المحلية ألبناء هذا المجتمع، وفي عام 
المشكالت اإلدارية في المستعمرات البريطانية بضرورة تنمية المجتمع المحلي، كما ساهم في تحديد مدلول 

التركيز على مفهوم تنمية للمجتمع كوسيلة لها، وعلى مستوى األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة. وتم 
لرفع مستوى المعيشة، وتهيئة أسباب الرقي االجتماعي المحلي، من خالل مشاركة المجتمع االيجابية 
ومبادراته الذاتية، عالوة على الجهود الحكومية، وقد تزامن مفهوم تنمية المجتمع مفهوم التنمية المحلية 

وزيادة اإلنتاج الزراعي، دون االهتمام بالجوانب األخرى كالخدمات  الذي ركز على الجانب االقتصادي
االجتماعية التي تتمثل في التعليم، الصحة واإلسكان... الخ، حيث انه ووفقا لما أشار إليه البنك الدولي 

من سكان الريف ال يحصلون على الخدمات االجتماعية  %86في منتصف السبعينات، كان أكثر من 
صة في هذه المجاالت المذكورة، مقارنة بالمدن، نتيجة هذا الوضع برز مفهوم التنمية الريفية المناسبة، خا

م، عندما ذكر أن التنمية الريفية عملية متكاملة 9179المتكاملة الذي عبر عنه تقرير البنك الدولي عام 
ف، وذلك من خالل زيادة أو إستراتيجية شاملة تستهدف تطوير الحياة االقتصادية واالجتماعية لفقراء الري

نشاء صناعات ريفية توفر فرص عمل جيدة وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية  اإلنتاج الزراعي، وا 
واالتصالية واإلسكان، ولما كان مفهوم التنمية الريفية المتكاملة يركز على المناطق الريفية، دون ربطها 

تنمية المحلية، حيث أصبحت التنمية هنا تتجه إلى بتنمية المناطق الحضرية، فقد برز بعد ذلك مفهوم ال
الوحدات المحلية، سواء كانت ريفية أو حضرية، من هنا أصبحت التنمية المحلية تعرف بأنها عملية 
التغيير التي تتم في إطار سياسة عامة محلية تعبر عن احتياجات الوحدة المحلية) ريفية، حضرية، 

قناع المواطنين المحليين ، من خالل القيادات المح1صحراوية( لية القادرة على استغالل الموارد المحلية، وا 
بالمشاركة الشعبية، واالستفادة من الدعم المادي والمعنوي الحكومي، وصوال إلى رفع مستوى المعيشة 

 للموطن المحلي، ودمج جميع الوحدات المحلية في الدولة.

                                                           
 (باالنجليزية )كامبريدج أو كامبرج Cambridge:(   يبلغ عدد سكانها  في شرق انجلترا كامبريدجشير مقاطعةهي مدينة تقع في

 م.7699سنة  نسمة 916،166حوالي 
 1 عبد المطلب عبد المجيد. التمويل المحلي والتنمية المحلية. اإلسكندرية، الدار الجامعية، 7669، ص ص91،99.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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محلية بأنها العملية التي بواسطتها يمكن تحقيق التعاون عرفت التنمية ال لقد :. تعريف التنمية المحلية1
الفعال بين جهود المواطنين وجهود السلطات العمومية، الرتفاع مستويات التجمعات المحلية والوحدات 
المحلية اقتصاديا، ثقافيا وحضاريا من منظور تحسين نوعية الحياة في منظومة شاملة ومتكاملة، ونظرا 

ية المحلية فقد حضت باهتمام الباحثين حيث كانت هناك عدة محاوالت لتعريفها ألهمية موضوع التنم
(، إذ يرى أن مفهوم التنمية المحلية يقوم على عنصرين رئيسين )سليمان ولد حامدوننذكر أبرزها الباحث
 حددهما في ما يلي:

o جمع الجهود المبذولة  المشاركة الشعبية في جهود التنمية المحلية، والتي تقود إلى مشاركة السكان في
 لتحسين مستوى معيشتهم ونوعية الحياة التي يعيشونها معتمدين على مبادراتهم الذاتية.

o  التنمية المحلية بأسلوب يشجع االعتماد على النفس والمشاركة.توفير مختلف الخدمات ومشروعات 
ران في نظره أداة إلنتاج التنمية انطالقا مما قدمه الباحث الذي ركز على قيمتين رئيسيتين واللتان تعتب   

 المحلية وبنائها في المجتمعات الفقيرة والتي تتوفر على إرادة سياسية لالنتقال الديمقراطي.

 أيضاهناك عدد من المداخل األساسية للتنمية المحلية وهناك ثالثا. مداخل ومجاالت التنمية المحلية: 
 ما يلي:تنموي داخل المجتمعات؛ نوجزها فيد الفعل العدد من المجاالت التي لها عالقة مباشرة بتجسي

لقد حضت التنمية المحلية باهتمام العديد من المفكرين والباحثين . المداخل النظرية للتنمية المحلية: 2
الذين تناولوا هذا الموضوع من جوانب مختلفة، ومداخل متعددة ويمكن عموما حصر مداخل التنمية 

 (. في أربعة مداخل أساسية؛ وهي:أرين ساند رز)المحلية حسب رؤية المفكر
إن هذا المدخل يركز على سلسلة  :En tant que processusالتنمية المحلية بوصفها عملية  .أ

العمليات المتتالية والمتعاقبة التي ينتقل فيها النسق من النموذج البسيط إلى النموذج األكثر تعقيدا، كما 
الحالة التي تقرر فيها األغلبية شؤون المجتمع المحلي الذي يعيشون فيه نيابة يعني االنتقال التدريجي من 

عن بقية األفراد إلى الحالة التي يقرر فيها أفراد المجتمع ككل مصيره ويعملون معا على تنظيمه وتوجيهه، 
حيث أن هذا االنتقال من البساطة إلى التعقيد يمكن قياسه في ضوء معايير متخصصة تدور حول 

 1اجتماعية. -لتغيرات السيكوا
وقد تناول العديد من المفكرين والهيأة التنمية المحلية من هذا المدخل، ومن أمثلة على ذلك هيئة     

التعاون الدولية في واشنطن التي ترى أن تنمية المجتمع المحلي هي عملية للعمل االجتماعي تساعد 
خطيط والتنفيذ وتحديد حاجاتهم ومشكالتهم العام الناس في المجتمع المحلي على تنظيم أنفسهم للت

                                                           
  .17، ص7661مصر: المكتب الجامعي الحديث، .التنمية االجتماعية وحقوق اإلنسانأبو الحسن عبد الموجود إبراهيم أبو زيد.  1
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والفردية، كما تمكن الفرد والجماعة من التخطيط لتحقيق احتياجاتهم وحل مشاكلهم، وانجاز هذه 
المخططات بأقصى درجة من االعتماد على موارد المجتمع المحلي، فزيادة على هذه الموارد إذا لزم األمر 

مادية التي يحصلون عليها من الهيأة الحكومية واألهلية من خارج من خالل الخدمات والمساعدات ال
   1المجتمع المحلي.

وهنا ال يمكن التركيز على مفهوم البرامج  En Mouvementالتنمية المحلية بوصفها حركة:  .ب
نما على االرتباط الجماهيري وعلى الشحنة الوجدانية التي يجب أن يزود بها األهالي حتى يتحول والى  وا 

نصر ايجابي في الموقف اإلنمائي من خالل قضية التقدم، على أن التنمية المحلية كحركة يمكن أن ع
تصاغ صياغة نظامية، والمحاولة التي يقدمها " ساند رز" تعبر عن فصل تعسفي لمكونات التنمية، الن 

ى، فهي مكونات التنمية تتضمن ككل تلك المكونات، وهذه المكونات ال يمكن أن ننظر إليها كل على حد
ووظيفيا في ضوء اإلطار العام لالحتياجات المجتمع وأولوياته  لمركب واحد، وهي بذلك تتكامل بنائيا

مكانياته.    وبتأثير ثقافة المجتمع وا 
وهنا يمكن التركيز على التنمية : En Tant que Méthode التنمية المحلية باعتبارها منهجا .ج

في هذا البعد بالتنمية كعملية قائمة، ولكن االختالف في نقاط التركيز كمدخل موجه للعمل ويضل االهتمام 
على المنجزات أكثر من التركيز على العمليات المتعاقبة، وبهذا المعنى تصبح حركة التنمية وسيلة لغاية 

   2أو طريقة عمل تستهدف منجزات بعينها، وفي هذا اإلطار توجه العملية لخدمة الهدف.
تنمية المحلية كمنهج ألنها أسلوب يهدف إلى إحداث تغيير حضاري في طريقة التفكير إذ تعتبر ال    

والعمل والحياة، وعلى العموم يمكن القول أن تنمية المجتمع المحلي تستخدم كمنهج أو طريقة للوصول 
بع رغبات بالمجتمع المحلي إلى الرفاهية االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والحضارية بما يش

    3أفراده.
: ويمكن التركيز هنا على مجموعة Comme Un Programmeالتنمية المحلية باعتبارها برنامجا  .د

األنشطة، ويصبح البرنامج ذاته هو الهدف ويذهب " ساند رز" إلى أن المنهج هنا يصبح مجموعة من 
جه هنا هو تحقيق مجموعة من اإلجراءات أما المضمون فيحتوي على قائمة األنشطة، ويكون الغرض المو 

 4األنشطة، مع التركيز على البرامج وليس الجماهير.

                                                           

  1 شاوش أخوان جهيدة. المجتمع المدني والتنمية المحلية. جمعيات األحياء مدينة بسكرة نموذجا. ص79.
  2 أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم أبو زيد. التنمية االجتماعية وحقوق اإلنسان. مرجع سابق، ص17.

  3 شاوش أخوان جهيدة. المجتمع المدني والتنمية المحلية. جمعيات األحياء بمدينة بسكرة نموذجا، مرجع سابق، ص19.
  4 أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم أبو زيد. التنمية االجتماعية وحقوق اإلنسان. مرجع سابق، ص19.
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وهنا يميل التركيز على البرنامج نفسه وليس على ما يحدث لألشخاص المعنيين به، فيصبح البرنامج    
( دانهامآرثر في حد ذاته هو الهدف، ومن المفكرين الذين تناولوا التنمية المحلية على أنها برنامج نجد )

الذي اعتبر أن تنمية المجتمع المحلي هي جهود منظمة لتحسين ظروف حياة المجتمع وتحسين قدرته 
 .1على تحقيق التكامل االجتماعي والتوجيه الذاتي

وعلى الرغم من االختالف في اإلطار النظري لتنمية المجتمع إال أن هناك تأكيدا على أنها تقوم على    
تضافر مجهودات الجماعات المحلية بإتباع منهج علمي ومن خالل عملية يمر بها المجتمع إلحداث 

يعا ال تقوم على اإلكراه التغيير المقصود، ومع تعدد المراحل النظرية لتنمية المجتمع المحلي أال أنها جم
بحكم أن تنمية المجتمع تقوم على الجهود الطواعية التي يقدمها أفراد وجماعات المجتمع باعتبارهم دون 

 إكراه، رغبة منهم في المشاركة إلحداث التغيير وهذا يتطلب بالضرورة إقناعهم بجدوى هذا التغيير. 
مجاالت التنمية وعليه سنركز على الجوانب األساسية ال يمكن حصر . مجاالت التنمية المحلية:  1

  والرئيسية المهمة:
: وهي التنمية التي تعنى بالتخطيط االقتصادي الذي يسعى إلى تحقيق الزيادة في التنمية االقتصادية .أ

النمو واإلنتاج وتطوير الوسائل المساعدة لتحسين ذلك وهي تهدف  إلى وضع مخططات يكون الغرض 
الوضعية االقتصادية للمجموعة المحلية سواء كانت في الجانب الصناعي، الزراعي وغيرها، منها تطوير 

كما تشير إلى الجانب المادي الذي تعمل الدولة على تنميته، وهي من الركائز األساسية ألي تنمية، 
إلى حالة التقدم  وتعرف التنمية االقتصادية على أنها العملية التي يتم من خاللها االنتقال من حالة التخلف

وذلك يقضي إحداث تغيير في الهياكل االقتصادية، وبالتالي فهي تنصرف إلى إحداث زيادة الطاقة 
اإلنتاجية للموارد االقتصادية، كما تعتبر التنمية االقتصادية عملية لرفع مستوى الدخل القومي بحيث يترتب 

ه من مضامينها رفع إنتاجية فروع اإلنتاج تباعا على هذا ارتفاع في متوسط نصيب دخل الفرد، كما أن
القائمة خاصة في دول العالم الثالث كالقطاع الزراعي وقطاع الموارد األولية، وقد ظهرت عدة نظريات 
للتنمية االقتصادية أهمها: نظرية شومبيتر، ونظرية روستو، نظرية التبعية، ونظرية النمو المتوازن، من 

 طرف المفكر )روزنيشتين(.
هي عبارة عن عمليات تغيير اجتماعي تلحق بالبناء االجتماعي ووظائفه مية االجتماعية: التن .ب

نما تشتمل على  بغرض إشباع الحاجات االجتماعية لألفراد وهكذا فهي ليست مجرد تقديم للخدمات وا 
قامة بنا ء جزأين أساسين هما: تغيير األوضاع االجتماعية القديمة التي تعد مسايرة لروح العصر وا 

                                                           

  1 شاوش أخوان جهيدة. المجتمع المدني والتنمية المحلية. مرجع سابق، ص17.
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اجتماعي جديد تنبثق عنه عالقات جديدة وقيم مستحدثة، يسمح لألفراد بتحقيق أكبر قدر ممكن من إشباع 
وعلى الرغم من ارتباطها بالعنصر اإلنساني وبالخدمات المتنوعة المقدمة  1المطالب والحاجات،

قيقية من هذه إليهم)تعليم، صحة، سكن( فهي تتطلب االهتمام بمشاركة األفراد أصحاب المصلحة الح
الخدمات في التفكير واإلعداد لها وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها، أي أنها ليست مجرد تقديم خدمات متنوعة 

م، وكانت الخطة 9196لألفراد، وقد ظهرت ألول مرة وبطريقة عامية رسمية في هيأة  األمم المتحدة سنة 
م، 9199م، ومنذ سنة 9199ليبها وأهدافها سنة الخماسية للحكومة الهندية، قد لفتت إليها األنظار بأسا

بدأ االهتمام األممي بالتنمية االجتماعية عن طريق أحد مجالسها الدائمة وهو المجلس االقتصادي 
( التنمية VERNER RACAY( و)فارنررامسي NILSONواالجتماعي وقد عرف كل من)الري نيلسون 

من حيث بنائه، فهي العملية الهادفة التي تؤدي إلى  االجتماعية على أنها دراسة تهتم بتغيير المجتمع
تنمية الوعي واالعتماد بين المواطنين تنمية قدراتهم على تحمل المسؤولية في مواجهة مشكالتهم؛ وهي 

 تشتمل على العناصر التالية:
تلف ذلك النوع من التغيير الذي يستلزم ظهور أدوار وتنظيمات اجتماعية جديدة تخ :التغيير البنائي -

اختالفا نوعيا عن األدوار والتنظيمات القائمة في المجتمع ويقتضي هذا التغيير حدوث تحول كبير في 
 ظواهر والنظم والعالقات السائدة في المجتمع.

: من أجل خروج المجتمعات النامية من تخلفها البد لها من حدوث دفعة قوية للخروج من الدفعة القوية -
التقدم في أسرع وقت ممكن وتتحقق هذه الدفعة القوية عن طريق تعبئة كافة حالة الركود من أجل إحقاق 

 الطاقات واإلمكانيات الموجودة في المجتمع.
: يقصد بها اإلطار العام أو الخطط العريضة التي ترسمها السياسة التنموية في اإلستراتيجية المالئمة -

ئل استخداما صحيحا البد أن تكون مزروعة وفقا االنتقال من حالة النمو الذاتي، ولكي يتم استخدام الوسا
لخطة جيدة اإلعداد، كما ينبغي أن تقوم على أساس التكامل والتوازن بين رأس المال البشري ورأس المال 

 .2المادي
تهدف إلى تحقيق استقرار النظام السياسي، وهذا باألخذ بالمشاركة الشعبية  التنمية السياسية: .ج

ي حق المواطن في اختيار من يمثلونهم  لتولي السلطة كاختيار النخب الحاكمة الجماهيرية والمتمثلة ف
النخب الحاكمة أو اختيار أعضاء البرلمان والمجالس التشريعية، أو المحلية، ومن خالل المشاركة 

                                                           
. اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، تنمية المجتمعات المحلية نموذج المشاركة في إطار ثقافة المجتمعأحمد مصطفى خاطر.  1
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السياسية أو المحلية، ومن خالل المشاركة السياسية يلعب المواطن دورا كبيرا في دعم مسيرة التنمية 
ياسية، وتعرف بأنها عملية سوسيوتاريخية متعددة األبعاد والزوايا تستهدف تطور أو استحداث نظام الس

سياسي عصري يستمد أصوله الفكرية من نسق إيديولوجي تقدمي مالئم يتسق مع الواقع االجتماعي 
لنظام من مجموعة والثقافي للمجتمع، ويشكل أساسا مناسبا لعملية التعبئة االجتماعية، ويتألف بناء هذا ا

من المؤسسات السياسية الرسمية والطوعية التي تتمايز عن بعضها بنائيا وتتبادل التأثير فيما بينها جدليا، 
وتتكامل مع بعضها البعض وظيفيا، وتمثل الغالبية العظمى من الجماهير وتعكس مصالحها وتهيئ المناخ 

مكانات   المالئم لمشاركتها في الحياة السياسية بشكل ايجابي وفعال يساعد على تعميق وترسيخ حقائق وا 
التكامل االجتماعي والسياسي ويتيح الفرصة لتوفير أوضاع مواتية لتحقيق االستقرار داخل المجتمع بوجه 

 .1عام
كما أنها عملية سياسية متعددة الغايات تستهدف فكرة المواطنة، وتحقيق التكامل واالستقرار داخل ربوع    

يادة معدالت مشاركة الجماهير في الحياة السياسية وتدعيم قدرة الحكومة المركزية على إعمال المجتمع، وز 
قوانينها وسياساتها على سائر إقليم الدولة، ورفع كفاءة هذه الحكومة فيما يتصل بتوزيع القيم والموارد 

قانوني حق فيما االقتصادية المتاحة، فضال عن إضفاء الشرعية على السلطة بحيث تستند إلى أساس 
يتصل باعتالئها وممارستها وتداولها، مع مراعاة الفصل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، بحيث تقوم 
على كل منها هيئة مستقلة عن األخرى فضال عن إتاحة الوسائل الكفيلة بتحقيق الرقابة المتبادلة بين 

 ، ومن أبرز أهدافها:2الهيئتين
 الدولة القومية.تحقيق المواطنة وبناء  -
ترسيخ التكامل السياسي ) أي التكامل وهو الترابط الوثيق بين أفراد المجتمع من خالل تلخيص أسباب  -

 التصادم في سبيل تحقيق المجتمع المنسجم(.
 تدعيم قدرة الحكومة المركزية على التغلغل داخل إقليم دولتها. -
 نافع على األفراد.زيادة كفاءة الحكومة المركزية فيما يتصل بتوزيع الم -
 زيادة معدالت المشاركة في الحياة السياسية. -
 3إضفاء الشرعية على السلطة السياسية من خالل استنادها إلى الدستور. -

                                                           
 .996ص، 9181، . الجزء األول، اإلسكندرية، دار المعارفالتنمية السياسية، دراسة في علم االجتماع السياسي .السيد الزيات 1
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يعتبر اإلنسان المحور الرئيسي في عملية التنمية، حيث تعتمد عليه الخطط  :التنمية البشرية .د
التنمية هذا يعني أن التنمية تتحقق بفضل اإلنسان ومن والبرامج التنموية ألي مجتمع، كما أنه الهدف من 

أجله أيضا ، وذلك لن يكون إال باالهتمام بالعنصر البشري من خالل التعليم، التدريب والتأهيل الذي 
يضمن تغيرا وتحوال في بعض متغيرات الحياة مثل التكنولوجيا باإلضافة إلى االهتمام بالصحة العامة 

نمية البشرية من شعار اإلنسان أوال وتعرف تنمية الموارد البشرية بأنها عملية نمو ، وتنطلق الت1للمجتمع
رأس المال البشري واستثماره بكفاءة في التنمية االقتصادية وهي تعني تلك الجهود الوطنية التي يتبعها 

اد فيها، وهي بهدف الوفاء بحاجات األفر  النظام السائد في أي مجتمع من المجتمعات اإلنسانية الواعية،
وحسب تقرير هيئة األمم  2عملية متكاملة تمكن اإلنسان من تحقيق ذاته واالعتماد على تنمية مجتمعه.

فإن األغلبية ترى بتوسيع خيارات الناس تمكن هذه الخيارات األساسية  9116المتحدة للتنمية البشرية لعام 
ياة جيدة وصحية وأن يحصل على الموارد في جميع مستويات التنمية، وهي أنه على اإلنسان أن يحي ح

الالزمة لمستوى معيشي كريم فإذا لم تكن هذه الخيارات متاحة فستضل هناك فرص أخرى كثيرة يتعذر 
، إال أن التنمية البشرية هي تنمية الناس من 9111الحصول عليها كما يشير تقرير التنمية البشرية لعام 

س تعني استثمار قدرات البشر سواء في التعليم أو الصحة أو أجل الناس بواسطة الناس، وتنمية النا
المهارات حتى يمكنهم العمل على نحو منتج  وخالق، والتنمية من أجل الناس تعني كفالة توزيع ثمار النم 
االقتصادي الذي يحققونه توزيعا واسع النطاق وعلى نحو عادل أما التنمية بواسطة الناس فتعني إعطاء 

 المشاركة فيها. كل امرأ فرصة
وعلى هذا األساس فان التنمية  البشرية)اإلنسانية( المستدامة هي تنمية ديمقراطية تهدف إلى بناء نظام    

اجتماعي عادل أو إلى رفع القدرات البشرية عبر زيادة المشاركة الفاعلة والفعالة للمواطنين عبر تمكين 
تهم والفرص المتاحة والفرص تتضمن الحرية بمعناها الفئات المهمة وتوسيع خيرات المواطنين و إمكانا

الواسع واكتساب معرفة وتمكين اإلطار المؤسساتي والتنمية اإلنسانية تعتبر استدامة للتنمية بالمعنى إلي 
يضمن عدالتها في كل أبعادها الوطنية بين مختلف الفئات االجتماعية  والمناطق العالمية فيما يخص 

فقيرة والغنية والزمنية كبعد ثالث يخص بحفظ مصالح األجيال الحالية والالحقة األمر التوزيع بين الدول ال
الذي يتطلب مشاركة فعالة في التنمية من طرف المواطنين أو األفراد ولن تكون هذه المشاركة فعالة إال 

والقيام  إذا قامت بتمكين المواطنين خاصة الفقراء والمهمشين وجعلهم قادرين على تحمل مسؤولياتهم
بواجباتهم في الدفاع عن حقوقهم. إن تمكين الموطنين وتوسيع خياراتهم يتطلب تقوية المشاركة بأشكالها 

                                                           

 .97. اإلسكندرية: دار الجامعات المصرية، د ت ن، صقضايا التخلف والتنميةزكي عبد الرحمان.  1 
  .961، ص7661. القاهرة، دار المعرفة الجامعية، والتحديث في المجتمع العماني المعاصرالتنمية سالم محمد خميس الخضوري.  2
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ومستوياتها عبر االنتخابات العامة للمؤسسات الحكم وعبر تفعيل دور األحزاب السياسية وضمان تعددها 
 المدني.وتنافسها وعبر حرية العمل النقابي واستقاللية منظمات المجتمع 

إذا كانت التنمية تعرف على أنها تغير اجتماعي إداري مقصود لالنتقال بالمجتمع ه. التنمية اإلدارية: 
من الحال الذي هو عليه إلى الحال الذي ينبغي أن يكون عليه، أي أنها العملية المرسومة والمقصودة 

بكل أبعاده االقتصادية كانت أو يهدف إلى إحداث تغيير لتقدم المجتمع  والمخطط لها تخطيطا سليما،
، والمقصود بالتنمية اإلدارية هو 1اجتماعية، ثقافية أو سياسية وذلك في حدود اإلطار العام لخطة الدولة

الوظيفة التنفيذية المتعلقة بتدبير االحتياجات واالختيار والتدريب، والترقية وتختلف هذه الوظيفة عن 
رين والتي تعتبر وظيفة معقدة في حد ذاتها يخصص للقيام بها وظيفة تنمية العاملين من غير المدي

دارة األفراد ، وينظر إليها على أنها عملية حضارية شاملة 2جهاز خاص عادة ما يطلق عليه قسم وا 
ترتكز على قدرات ذاتية راسخة ومتطورة تمثل في قدرة اقتصادية دافعة ومتعاظمة، قدرة اجتماعية 

ية وموجهة وقدرة إدارية كفأه ومنفذة وأي خلل يمس أحد المستويات هذه متفاعلة، قدرة سياسية واع
القدرات يشل حركة التنمية ويعيقها، وعليه فالتنمية اإلدارية هي عملية تغيير مخطط له تستخدم فيه 
شباع الهياكل اإلدارية  طرق علمية تمكن الجهاز اإلداري من تحديث األنماط التنظيمية والسلوكية وا 

وتكييفها في ضوء المتغيرات البيئية وتدعيمها بالمهارات البشرية الضرورية، وفتح المجال  المالئمة
للتدريب لتنمية قدرات القوة العاملة وتحديث القوانين والتشريعات المعمول بها، وتطوير وتنمية معلومات 

ل تحقيق أهداف ومهارات واتجاهات وسلوك أفراد المنظمة، وتحسين بيئة العمل اإلداري، وذلك من أج
؛ وتبقى التنمية من الناحية اإلدارية تمثل 3إستراتيجية للتنمية الشاملة بأقصى درجة من الكفاءة والفاعلية

مجموعة من العمليات واإلجراءات المخططة سلفا يستعمل فيها األساليب الفنية كالتدريب والتوجيه وتقديم 
رات من أجل رفع مردودية العمل اإلداري وجعله مؤهال المساعدات المادية كاألموال والمعنوية كاالستثما

إلدارة التنمية وعلى هذا األساس تعتبر التنمية اإلدارية تلك الجهود التي تبذل لتحقيق رفع الكفاءة 
والفعالية لألجهزة اإلدارية وزيادة قدراتها على العمل االيجابي األمر الذي يمكنها من تحقيق األهداف 

                                                           
. دراسة في علم االجتماع الحضري، اإلسكندرية، دور المتغيرات االجتماعية في التنمية الحضريةحسين عبد الحميد أحمد رشوان.  1

  .91، ص7661مؤسسة شباب الجامعة، 
. الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية. اإلدارة األسس وتطبيقاتها في األنشطة االقتصادية واآلمنةسعد الدين عشماوي،  2

  .989، ص7666، 69مركز الدراسات والبحوث، ط
ص تنظيم ، )أطروحة الدكتورة(، تخصدراسة تحليلية لمتغير البيروقراطية في الجزائر: إستراتيجية التنمية السياسيةبومدين طاشمة.  3

داري، كلية العلوم السياسية واإلعالم، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة الجزائر،    .779، ص7667سياسي وا 



 21العدد:                                                                   مجلة "تنوير" للبحوث اإلنسانية و االجتماعية.

 
386 

تكلفة ممكنة، والتنمية اإلدارية الفعالة والفعلية مرهونة بوجود قيادة إدارية فاعلة لها  المرسومة لها بأقل
القدرة على بث روح النشاط الحيوي في جوانب التنظيم ومستوياته كما ينمي في األفراد العاملين 

نشودة، بالمنظمة روح التكامل واإلحساس بأنهم جماعة واحدة ومترابطة تسعى إلى تحقيق األهداف الم
كما يقترن مفهوم التنمية اإلدارية أكثر بتنمية وتطوير القدرات البشرية في اإلدارة لتحقيق عنصر الكفاءة 
والفعالية في المؤسسات اإلدارية العلمية وزيادة مهاراتها وقدراتها على استخدام هذه الطرق في حل ما 

 قق أقصى درجة من التنمية االقتصادية. يواجهها من مشاكل ورفع مستوى أدائها وتطوير سلوكها بما يح
 المقومات األساسية للتنمية المحلية: .رابعا
o :هي ركيزة من الركائز األساسية للتنمية المحلية، فلم تعد المشاركة مجرد مطلب  المشاركة الشعبية

سياسي أو شعار يستخدم للمناورة، ولكنها أصبحت ضرورة حتمية. وتعتبر من أكثر العناصر أهمية 
 للوصول إلى تنمية المجتمع المحلي.

o :الالمركزية هي أسلوب في التنظيم يقوم على أساس توزيع  الالمركزية السياسية واإلدارية والمالية
 السلطات واالختصاصات بين السلطة المركزية وهيأت أخرى مستقلة قانونا.

 واقع التنمية والحداثة السياسية في الدول العربية .خامسا
ى الحداثة يعمل الحزب السياسي على تكريس مضامين النهضة التنموية إذ ينتقل بالشعوب الفقيرة إل    

وتعزيزها والحفاظ على مقومات الدولة الوطنية. لكنه اليوم في زمن العولمة المتوحشة صار أمام واقٍع 
يلزمه إعادة ترتيب البيت الداخلي وصياغة ميكانيزمات وآليات ترتب تسيير حركية جديدة تتفاعل مع 

والتعريف بالدور واألهمية المجتمعية  المتغيرات الدولية التي صارت رهان يقتضي منها التجدد لبناء الثقة
التي تجعل منها مؤّسسة مرجعية لبناء اإلنسان والوطن. لكن ذلك ال يتأتى إال بتوفر شرطان ملزمان 
اإلرادة السياسية للسلطة في تبني خيار الديمقراطية، واالعتراف بالحزب ضمن نسق النظام السياسي. ما 

ألحزاب في الدولة بإعتبارها عناصر متكافئة داخل النظام السياسي يلزم السلطة احترام البناء السياسي ل
وفق مبدأ احترام التعددية واالختالف وهو هدف قد ال يتحقق إال في مجتمع ُمصمم على أساس إتاحة 
الفرصة أمام كل فرد للتنقل بين الطبقات االجتماعية المختلفة. وهذا ما نحتاج إليه في الوطن العربي 

لنظر إلى اعتبار الحزب مؤسسة تقليدية ساهمت في بناء الحضارة اإلسالمية لكنها اليوم واإلسالمي با
 أصيبت بالجمود والعجز.

إن البحث عن تعزيز بناء الدولة الوطنية العميقة في العالم العربي بصفة خاصة، في ظل انتشار      
في الدولة ورعاية السلم واألمن في الديمقراطية وتبنيها كنظام بديل يسعى إلى حماية العقد االجتماعي 
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العالم. هذه العقيدة التي ترسخت منذ نهاية الحرب الباردة وبداية المرحلة الجديدة للعالم في ظل نظام 
القطبية األحادية الذي يحاول عبر تجديد فكره السياسي إنتاج ميكانزمات تعطي أهمية لضرورة تطوير 

ودة في الخدمة العمومية وترسم بذلك معالم حضارية للقيمة اإلنسانية البني المؤسساتية التي تكفل تقديم الج
التي يجب أن تكون قاعدة تبني عليها كل السياسات العمومية في الدولة وهو كفيل بإحداث القطيعة مع 
التخلف. وهذا من شأن الدولة العميقة االستعانة باألحزاب السياسية كأداة لتنشئة المجتمع وهيكلة نخبها 

عدادها ضمن وعاء سياسي ينظم حركية المؤسسات السياسية واإلدارية المنتخبة  على اختالف مشاربها وا 
والمشكلة للنسق السياسي للنظام. وهذا الفعل السياسي الناظم للمجتمعات الغربية جعل من أنظمة 

تكافئة نراه في مجتمعاتنا ومجتمعاتها أنموذجًا فريدًا لتناظر متوازن لغته التعايش والتفاهم. هذه المعادلة الم
حالل الفرصة للتنمية  العربية غير موجودة أو في بعض من بلداننا غير متكافئة ما يجعل فرضية تمتين وا 

 تكاد تكون ضئيلة أو معدومة في بعض منها.
إن الضعف الذي تشهده مناحي الحياة في الدول العربية راجع بالدرجة األولى إلى الهزال العام     

السياسية الموجودة في العالم العربي فمن خالل قراءة المشهد السياسي واالجتماعي بنظرة متمدنة  لألحزاب
تعطي في تفسيرها للظاهرة حوصلة النتاج العملي خالل مرحلة البناء الديمقراطي والتي تعود إلى تراجع 

عربية بل إلى جملة من نوعية السياسات العمومية والتي ال تقود فقط إلى الجمود الفكري للمجتمعات ال
السلوكيات والممارسات للسياسيين فهذا الخلل البنيوي يعود إلى والدة الفكر السياسي. فالرحم منذ نشوء 
الدولة الوطنية أصبحت عقيمًا من خالل تبنيها لسياسات قاصرة دون جدوى سياسية. ولعل ذلك واضح 

لسلطة في عدد من دول شمال إفريقيا: تونس، لدى عموم أفراد المجتمعات العربية التي انهارت فيها ا
مصر وليبيا، بينما بقيت السلطة في الدول العربية األخرى فاقدة لهيبة الدولة لدى المجتمعات الصغيرة 
والكبيرة وهذا مرده في نظري إلى نوعية المؤسسات الحديثة التي ظهرت تحت تأثير والدة قيصرية لجنين 

الفعلية إال تحت الوصاية أو الَحْجر وهذا ما سمح ببروز انفصام في الواقع  مشوه ال يستطيع القيام بأدوار
االجتماعي والسياسي  والثقافي وحتى االقتصادي داخل الدولة العربية التي لم تحترم توزيع األدوار بين 

 المؤسسات المجتمعية المنتجة.
والذي ظهر جليًا بعد سقوط النظام المجتمع(،  -المعارضة -كما أن بروز مبدأ إلغاء اآلخر)السلطة    

التونسي بقيادة بن علي زين العابدين أبرز سمة غالبة داخل الدول العربية التي ظهرت في تناقضات 
الهياكل المؤسسية المجوفة للدولة والتي يقابلها هياكل حزبية هشة غير مؤسسية، إذ ليس هناك أحزاب 

ع المهيمن. ما جعل الدولة رهينة في أيدي قوى داخلية سياسية بل هناك كيانات حزبية وهي نتاج الواق
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عادة التموقع داخل دواليب السلطة الذي أظهرت عجزها  وخارجية بهدف السيطرة على القرار السياسي وا 
 على االبتكار والتجدد محدثة فراغا في مؤسسات المجتمع العربي.

ؤسسات االجتماعية وهي تحصيل حاصل إن تخلف المؤسسات الرسمية للدولة والذي قابله تخلف الم    
تعاني منه المجتمعات العربية. يتطلب من األنظمة السياسية إعادة النظر في حلول إستراتيجية تنطلق من 
الهوية العربية الستنساخ نظام فعال يضع مدركات المرحلة السابقة كإنطالقة يحمي بها الشعوب العربية 

ألنظمة على شعوب مصدرا إلعادة الذات السياسية للنظام وفق ضد نفسها، ويجعل من التوغل السياسي ل
 مقاربة تعيد للفعل السياسي حماية القيمة اإلنسانية وبعثها نحو التجديد. 

 خاتمة الدراسة:

فالثقافة  .عالقة جدلية تبادلية بين البعد الثقافي والبعد االجتماعيانطالقا مما سبق، نجد أن هناك    
والقيم والتصورات والمفاهيم تؤثر في تشكيل البني االجتماعية وتغيير هذه البنى يؤثر في الثقافة، فمن 

فهناك حركية ثقافية وحركية اجتماعية  الخطأ النظر إلى الطرفين باعتبارهما يخضعان لقوانين ساكنة،
حالة تحول، والبنى تخضع ألمور كثيرة  تجعل الثقافة بحالة تغير مستمر كما تجعل البنى االجتماعية في

منها القوى االقتصادية والسياسية وتغير عالقاتها، والثقافة هي محصلة ثقافات إذ ليس هناك أحادية في 
أي مجتمع، وهذه الثقافات في حالة تفاعل مع القوى السياسية التي تعطى أولوية على أخرى مما يجعل 

ت وتوافقات القوى الموجودة في المجتمع، فمن الخطأ أن نقول أن الثقافة في النهاية هي محصلة توازنا
هناك عالقة سببية تبدأ من نقطة ثم تنتهي في أخرى، بل هناك عالقة جدلية تجعل من أي تغيير في 

  .هذا المجال يحدث تغييرًا في المجاالت األخرى والعكس صحيح

 : مراجعقائمة ال

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  لبنان: .)مفاهيم مناهج وتطبيقات(التنمية في اإلسالم  إبراهيم العسل. .9
 .9111والتوزيع الطبعة األولى، 

 اإلسكندرية: .تنمية المجتمعات المحلية نموذج المشاركة في إطار ثقافة المجتمعاحمد مصطفى خاطر،  .7
 .9111المكتب الجامعي الحديث، 

. مصر: المكتب الجامعي تنمية االجتماعية وحقوق اإلنسانالأبو الحسن عبد الموجود إبراهيم أبو زيد.  .1
 .7661الحديث،

 .7667. اإلسكندرية، دار الجامعة، التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية .أحمد وهبان .1
. الجزء األول، اإلسكندرية، دار التنمية السياسية، دراسة في علم االجتماع السياسي .السيد الزيات .9

 .9181المعارف
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 .الشبهات المثارة حولها فلسفة عقوبات الحدود الشرعية والمخرج المقاصدي للرد على

 ــ الجزائر.أدرار ـ العقيد أحمد دراية ـــــ جامعة د/ بوفلجه حرمه ــ
 

 :الملخص

 مقاصدال، وهي جزاء لجرائم تؤدي إلى هدم القرآن والسنةالتي جاء تقديرها في  الحدودعقوبات 
فهم فلسفة ب إالوال نفهم طبيعة تلك العقوبات  ؛التي جاءت لحفظ مصالح الناس للشريعة، الضرورية

التشريع اإلسالمي التي تتخذ من خصائصه المتعلقة بالربانية والشمولية والواقعية ونحوها الرؤية 
نشاء مجتمع نظيف وآمن،  الذي يهدف إلىيحة للدين، الصح من ا العقاب ليس مقصودفتهذيب النفوس وا 
 .بل المصلحة التي يفضي إليها ليمنع من ارتكاب تلك الجرائم قبل وقوعها ؛التشريع

 عقوبات؛ جرائم؛ حدود؛ مقاصد؛ شبهة. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The sanctions of the borders, which are assessed in the Qur'an and sunnah, are a 

punishment for crimes that lead to the destruction of their essential purposes of sharia, which 

came to preserve the interests of the people; We do not understand the nature of those 

sanctions except by understanding the philosophy of Islamic legislation, which takes from its 

characteristics of RABBANIA, inclusiveness, realism and the right vision of religion, which 

aims to discipline the soul and create a clean and secure society, is not the intention of the 

legislation; it is the interest that leads to it to prevent such crimes from being committed 

before they occur. 

Keywords: penalties; crimes; limits; purposes; suspicion. 

  مقدمة:

ا. اإلنسان بطبعه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم ة والسالم على سيدنا رسول اهلل الحمد هلل والصال    
كائن اجتماعي يميل إلى االجتماع والمخالطة، وذلك لتبادل المنافع المختلفة بين أفراد المجتمع، لكن ذلكم 
االحتكاك والتجاور قد تنجر عنه ممارسات تهدد الكتلة االجتماعية في أمنها وكرامتها؛ مما دفع بهذه 

كرامتها، ومن تلك األنظمة نظام العقوبات الذي عرفته المجتمعات إلى االستنجاد بأنظمة تكفل لها أمنها و 
البشرية منذ نشأتها؛ وكان استمداده من الشرائع واألعراف التي كانت تسوس تلكم المجتمعات، وعليه 
فاختلفت األنظمة العقابية باختالف الشرائع التي تختلف هي أيضا في مصدرها إلى نوعين منها: شرائع 

فوا عليها، وهذا النوع دخله الكثير من التغيير حسب فلسفة كل مجتمع وضعية وضعها البشر وتعار 
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ونظرته ــ وليس هذا موضوعنا ــ، ومنها شرائع سماوية؛ أي مصدرها رباني من عند اهلل، وهي التي أنزلها 
لم يدخله التغيير كثيرا، ، وهذا النوع 1اهلل على رسله، ومنطلقها: "َأاَل َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيُر"

ونسخت جميع الشرائع السماوية   حتى جاءت الرسالة الخاتمة؛ رسالة اإلسالم التي جاء بها نبينا محمد 
السابقة، وقد حققت متطلبات البشرية التي كانت تتشوف إلى الرقي واألمن وحفظ كرامة اإلنسان، وذلك 
من خالل منظومة متكاملة من األحكام الشرعية التي اتسمت بالشمولية والواقعية، ومن ذلك نظام 

ال في ظل تطبيقه، ذلكم النظام الرباني الذي حفظ العقوبات الذي لم تعرف البشرية مجتمعا أكثر أمنا إ
على األمة مصالحها ودفع عنها مفاسدها، تعالت أصوات من هنا وهناك تنعته بشتى الشبهات والنعوت، 
يراد أهم الشبه التي  وفي هذه الورقة البحثية سأحاول تجلية األمر منطلقا من فلسفة العقاب في اإلسالم وا 

 د الشريعة اإلسالمية في الرد على تلك الشبه.صور مقاتثار ضد هذا النظام  ود

 : العقوباتمفهوم 

وهي الجزاء على الذنب، قال ابن منظور: "والعقاب والمعاقبة أن تجزى  العقوبات في اللغة جمع عقوبة
 2الرجل بما فعل سوءًا، واالسم العقوبة، وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابا: أخذ به"

جزاء وضعه الشارع نصا أو داللة، وألزم به على معصية: من ترك  وفي االصطالح الشرعي: هي
 4. أو هي أذى ينزل بالجاني زجرا له.3مأمورا به، أو فعل منهي عنه

 أنواع العقوبات:

لقد قسم العلماء العقوبات إلى أقسام عديد ة وباعتبارات مختلفة، إال أن الذي يهمنا هنا هو العقوبات 
 : القصاص، والحدود.النصية المقدر ة، وهي نوعان

القصاص: والمقصود به في الشرع معاقبة الجاني على جريمة القتل أو القطع أو الجرح عمدا  -أ
 .5بمثلها

                                                           

 .41سور ة الملك؛ اآلية  1

 .946/  4لسان العرب؛ ابن منظور؛ دار صادر؛ بيروت؛  2
 .401؛ ص2م؛ ج4661هـ/4141؛4بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله؛ فتحي الدريني؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ ط  3
 .9العقوبة؛ محمد أبو زهر ة؛ دار الفكر العربي؛ ص 4
 .976؛2م؛ ج2001هـ/4191؛ 2المدخل الفقهي العام؛ مصطفى أحمد الزرقا؛ دار القلم؛ دمشق؛ ط 5
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الحدود وهي المقصود بها بالحدية. وفي اللغة الَحدُّ الفصل بين الشيئين لئال يختلط َأحدهما   -ب
وهي  1ما بين كل شيئين: َحدٌّ بينهما. باآلخر َأو لئال يتعدى َأحدهما على اآلخر، وجمعه ُحدود. وفصل

أو الحاجز المانع. ومنه سميت العقوبات بالحدود ألنها تمنع  2من الحدود جمع حد، ويأتي بمعنى المنع،
 . 3الناس عن الجرائم

. 4والحدود في االصطالح: هي زواجر وضعها اهلل تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر، وترك ما أمر
 ي التي يقصد بها العقوبات الحدية.وعليه فالحدود شرعا ه

 أنواع الحدود.

الحدود في الشريعة اإلسالمية خمسة أنواع وهي: حد الزنا، وحد القذف، وحد السرقة، وحد الحرابة،  
  5وحد شرب الخمر.

ْنُهَما مِ  -2   6.اَئَة َجْلَد ٍة(حد الزنا: وهو مائة جلد ة. قال تعالى: )الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ

حد القذف: وهو ثمانون جلد، قال تعالى: )َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ثُمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداَء  -1
 7َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَد ًة(

حد السرقة: وهو قطع اليد من الرسغ، قال تعالى: )َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما َجَزاًء ِبَما  -3
 8َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم( ۗ  َكَسَبا َنَكااًل مَِّن اللَِّه 

عالى: حد الحرابة: وهو حد البغي أو قطع الطريق، أو نحوه، وقد فصله القرآن الكريم في قوله ت -4
وا َأْو تَُقطََّع َأْيِديِهْم )ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي ااَلْرِض َفَساًدا َأن ُيَقتَُّلوا َأْو ُيَصلَّبُ 

ِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا  ۗ   األرضَوَأْرُجُلُهم مِّْن ِخاَلٍف َأْو ُينَفْوا ِمَن  ، 9َوَلُهْم ِفي اآلِخَر ِة َعَذاٌب َعِظيٌم( ۗ  ذََٰ
                                                           

 410؛ ص3ظور؛ جلسان العرب؛ ابن من 1
 .412؛ ص3المرجع نفسه؛ ج 2
 .973؛2المرجع نفسه؛ ج 3
الكويت؛ كتاب األحكام السلطانية والواليات الدينية؛ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي؛ تحقيق: أحمد مبارك البغدادي؛ دار ابن قتيبة؛  4

 .211م؛ ص4616هـ/41.6؛ 4ط
 973، 2لزرقا؛ جالمدخل الفقهي العام؛ مصطفى أحمد ا 5
 .2سور ة النور؛ اآلية   6
 .1سور ة النور؛ اآلية  7
 .31سور ة المائد ة؛ اآلية  8
 .33سور ة المائد ة؛ اآلية  9
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وفي هذا ذهب بعضهم إلى أن اإلمام يختار من بين العقوبات ما يفيده وما تقتضيه مصلحة القمع أو 
 1الزجر، ومن قال أن هذه العقوبات تنفذ حسب نوع الجرم الذي ارتكبه.

الحنفية والمالكية والمعتمد حد شرب الخمر: وثبت باإلجماع؛ وهو ثمانون جلد ة عند الجمهور من  -5
فعن أنس بن مالك قال: )إن نبي  2عند الحنابلة، وذهب الشافعي ورواية عن أحمد إلى أنها أربعين جلد ة.

اهلل صلى اهلل عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا 
د الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جل

، وقال صلى اهلل عليه وسلم )من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد 3كأخف الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين(
 4فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه(

 فلسفة العقوبة في التشريع اإلسالمي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ه الشمولية التي تعني عموم الزمان والمكان؛                                                                                    إن اإلسالم كل متكامل، ومن أهم خصائص شريعت
خالصها له الستحضار فجاءت أحكامه لتقوية اإليمان باهلل والتطهير من الشرك، كما شرع العبادا ت وا 

َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها ) مراقبته، وأرشد إلى تهذيب النفوس وتخليصها من الشوائب، قال تعالى:
فأمر بفضائل األخالق ورغب فيها، ونهى عن الرذائل  5َوتَْقَواَها َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّاَها َوَقْد َخاَب َمن َدسَّاَها(

رهب منها، وهذا في حد ذاته كفيل بإنتاج مجتمع سوي خال من الرذيلة، لكن بعض أفراد المجتمع قد و 
يزيغون عن الطريق، وفي لحظة شرود عن تلك التوجيهات قد يرتكبون أفعاال تهدد سكون المجتمع وأمنه، 

سمة ترجع األمور فيحل مكان األمن خوف على األنفس أو األعراض أو األموال؛ فكان البد من أحكام حا
إلى نصابها؛ لتحفظ رصانة المجتمع وتماسكه، فجاء النظام العقابي، ليس انتقاما من الجاني بقدر ما هو 

                                                           

 .971، 2،971المدخل الفقهي العام؛ مصطفى أحمد الزرقا؛ ج 1
؛ اإلصدار: من ربيع األول 42ية السعودية( العدد: مجلة البحوث اإلسالمية؛ )تصدر عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء بالمملكة العرب 2

 . 32، 34 3؛ ص42هـ؛ ج4101إلى جمادى الثانية لسنة 
؛ دار طوق 9779؛ وباب لضرب بالجريد والنعال: رقم:9773صحيح البخاري؛ كتاب الحدود؛ باب ما جاء في ضرب شارب الخمر؛ رقم:  3

م؛ 4661هـ/4146؛ بيت األفكار الدولية؛ 39/4709الحدود؛ باب حد الخمر؛ رقم صحيح مسلم؛ كتاب . 11، 417؛ ص 1النجا ة؛ مج
 فلما كان عمر... إلى آخر الحديث انفرد بها مسلم. . زياد ة: "701ص

 .312؛ ص4؛ مكتبة المعارف؛ الرياض؛ ط4111سنن الترمذي؛ كتاب الحدود؛ باب من شرب الخمر فاجلدوه، ومن عاد في الرابعة فاقتلوه؛ رقم  4
. سنن ابن ماجة؛ كتاب 160؛ بيت األفكار الدولية؛ الرياض؛ ص 1112سنن أبو داوود؛ كتاب الحدود؛ باب إذا تتابع في شرب الخمر؛ رقم: 

تحقيق: شعيب األرناؤوط وآخرون؛  م. مسند أحمد؛210؛ بيت األفكار الدولية؛ الرياض؛ ص 2173الحدود؛ باب من شربوا الخمر مرارا؛ رقم: 
 .114؛ ص 44الة؛ جمؤسسة الرس

 .40 – 7سور ة الشمس؛ اآليات  5
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توقيف للداء الذي إذا لم يحاصر استشرى في جميع أنحاء الجسم، وحينئذ يتسع الخرق على الراقع ويتمزق 
 تكب وجزاء وفاقا له.الكيان، كما أن هذه العقوبات مناسبة تماما للجرم المر 

يقول ولي اهلل الدهلوي: "واعلم أن من المعاصي ما شرع فيه الحد وذلك كل معصية جمعت وجوها من 
المفسد ة، بأن كانت فسادا في األرض واقتضابا على طمأنينة المسلمين، وكانت لها داعية في نفوس بني 

منها بعد أن أشربت قلوبهم بها، وكان فيها تزال تهيج فيها، ولها ضراو ة ال يستطيعون اإلقالع  آدم ال
ضرر ال يستطيع المظلوم دفعه عن نفسه في كثير من األحيان، وكان كثير الوقوع فيما بين الناس، فمثل 
يالم، ليكون  هذه المعاصي ال يكفي فيها الترهيب بعذاب اآلخر ة بل البد من إقامة مالمة شديد ة عليها وا 

 .1ريدونه"بين أعينهم ذلك فيردعهم عما ي

ولذلك علل الماوردي تشريع الحدود بقوله: "لما في الطبع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد اآلخر ة 
بعاجل اللذ ة، فجعل اهلل تعالى من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذرا من ألم العقوبة، وخيفة من 

من فروضه متبوعا، فتكون المصلحة  نكال الفضيحة، ليكون ما حظر من محارمه ممنوعا، وما أمر به
 2أعم والتكليف أتم"

 المقاصد الشرعية من تشريع الحدود.

جاءت الشريعة اإلسالمية لتحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم، وقدمت مصالح العامة على 
، 3طبيالمصالح الفردية، كما حافظت على الكليات الخمس من جانبي الوجود والعدم كما يقول اإلمام الشا

فنجد أن هذه العقوبات الحدية كلها تأتي عندما يكون اعتداء صارخ ومباشر على أحد الكليات الخمس 
)الدين، النفس، العرض، العقل، المال(، فشرع لحفظ الدين حد الرد ة، ولحفظ النفس القصاص، ولحفظ 

 .4قةالعرض حد الزنا وحد القذف، ولحفظ العقل حد شرب المسكر، وحفظ المال حد السر 

ورغم ما يظهر من أذى في هذه العقوبات قد يعتبره البعض مفسد ة في حين هو سبب لمصلحة أعلى، 
يقول العز بن عبد السالم: "وربما كانت أسباب المصالح مفاسد، فيؤمر بها أو تباح، ال لكونها مفاسد، بل 

                                                           

 .411، ص2هـ؛ ج4312؛ 4حجة اهلل البالغة؛ أحمد ولي اهلل الدهلوي؛ إدار ة الطباعة المنيرية؛ ط 1
 .211األحكام السلطانية؛ الماوردي؛ ص 2
تب الموافقات في أصول الشريعة؛ أبو إسحاق الشاطبي؛ تحقيق: عبد اهلل دراز، ومحمد عبد اهلل دراز، وعبد السالم عبد الشافي محمد؛ دار الك 3

 .7؛ ص2، ج4م؛ مج2003هـ/4121؛3العلمية؛ بيروت؛ ط
ان البوطي؛ وزار ة اإلعالم الكويتية؛ مطبعة حكومة العقوبات اإلسالمية وعقد ة التناقض بينها وبين ما يسمى بطبيعة العصر؛ محمد سعيد رمض 4

 43، 42الكويت؛ ص 
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لمخاطر ة باألرواح في الجهاد، لكونها مؤدية إلى المصالح، وذلك كقطع األيدي المتآكلة حفظا لألرواح، وكا
وكذلك العقوبات الشرعية كلها ليست مطلوبة لكونها مفاسد، بل ألدائها إلى المصالح المقصود ة من 
شرعيتها كقطع أيدي السراق وقطاع الطريق، وقتل الجنا ة، ورجم الزنا ة وجلدهم وتغريبهم... وتسميتها 

 1بالمصالح من مجاز تسمية السبب بالمَسبَّب"

ن العقوبة إنما شرعت ليكون شأنها المنع من اإلقدام على الجريمة أو الجناية قبل الوقوع، وأن كما أ
الوقوع، فالعقوبات من شأنها أن تكون موانع أو زواجر، ومن شأنها كذلك  من شأنها الزجر عنها بعد يكون

 2.على نظامها العامإصالح حال الجاني وتقويمه، هذا فضال عن صيانة أمن الدولة، وحمايتها والحفاظ 

حماية الفضيلة وحماية : أحدهما: أمران" فالغاية من العقاب في الفقه اإلسالمي كما يقول أبو زهر ة
 .3"المنفعة العامة أو المصلحة: المجتمع من أن تتحكم الرذيلة فيه، والثاني

 .أهم الشبهات التي تثار حول العقوبات الحدية والرد عليها

ن كنا قد ذكرنا في  فلسفة العقوبة في اإلسالم والمقصد الشرعي منها يغني عن كل رد؛ ألن من فهم وا 
 .ذلك أدرك خصوصية اإلسالم في حمايته لإلنسان وحفظ كرامته

وهنا سأقتصر على الشبه التي يوردها معارضو نظام العقوبات في اإلسالم فيما يخص الحدود الخمس 
القسم األول يتضمن الشبه : تقسيم هذه الشبه إلى قسمينوعليه يمكن . المذكور ة باعتبارها متفق عليها

المثار ة حول نظام العقوبات الحدية عموما، والقسم الثاني يتضمن الشبه التي تخص بعض الحدود، 
 .وسأورد الرد بعد كل شبهة

 .الشبه المثارة حول نظام العقوبات عموما: القسم األول
 قدم وجمود العقوبة: الشبهة األولى

مناصرو هذه الشبهة أن العقوبات الحدية ومنها الجلد من العقوبات البدنية القديمة الجامد ة حيث يرى 
العقوبات  ولئن كانت هذه. ، فهي لم تتطور وتتبدل وتساير الظروف الجديد ة للعصر4المتسمة بالثبات

ب قبل ألف وأربعمائة من األعرا صالحة للبيئة البدوية التي نزل فيها القرآن، ومناسبة ألولئك الحفا ة الجفا ة

                                                           

 .41، 47م؛ ص2003هـ/4121؛4قواعد األحكام في مصالح األنام؛ عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم؛ دار ابن حزم؛ بيروت؛ ط 1
 440، 406، ص2؛ جبحوث مقارنة؛ فتحي الدريني  2
 .21ر العربي؛ صالعقوبة؛ محمد أبو زهر ة؛ دار الفك 3
 .41العقوبات اإلسالمية وعقد ة التناقض بينها وبين ما يسمى بطبيعة العصر؛ محمد سعيد رمضان البوطي؛ ص  4
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تناسب المتحضرين المتمدينين في القرن الواحد  عام؛ فإنها ال تصلح للعالم المتحضر الحديث، وال
لقانون نشأ بين جبال مكة والمدينة، وجالميد الصحراء، وأحراش  العشرين، وكيف يليق بهم أن يخضعوا

 .1الجزير ة
 .الرد على الشبهة

ن من خالل الزمان الذي صدر فيه أو ما توارثته األجيال أو بالمكان إن تقييم التشريع ال يكو : أوال
فما العيب في نظام حقق مصالح  2الذي صدر فيه؛ بل يقوم بمدى صالحيته وفعاليته في حماية المجتمع،

ن كان قديما، وما الفائد ة من نظام هددت في ظله  عامة الناس ودفع مفاسدهم، وقضى على الجريمة، وا 
ن كان جديدا ويوصف بالمدنية كما يدعونمصالح الناس   .وارتكبت فيه كل الجرائم وا 

إن هذا التنكف عن القديم ما هو إال أمر نفسي ال شأن له بحكم العقل وتحليله إطالقا، فمن أهم : ثانيا
أسباب رفض تطبيق الحدود الشرعية في المجتمعات اإلسالمية هو أنهم يشمئزون نفسيا من عود ة اللوحة 

قباله على الجديد ليس إال أثرا من آثار طبيعة الملل التي  القديمة ذاتها، أن فرار اإلنسان من القديم وا 
 3.تعيشها النفس اإلنسانية

أن الشريعة اإلسالمية من خصائصها العموم والشمولية والكمال فجاءت لكل األجناس والفئات : ثالثا
م ودافعة لمفاسدهم، منسجمة مع التطورات والطبقات على اختالف أمكنتهم وعصورهم، محققة لمصالحه

؛ ألنها شريعة 4التي تحصل في المجتمع، ولم تأت إلى اليهم شريعة حققت بعض ما حققته شريعة اإلسالم
 6(َأاَل َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيرُ )، 5(ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبيرٍ )ربانية تنزيل 

ه الشبهة قياسها على القوانين الوضعية التي تتطور وتتغير مع الزمن، قد يكون مصدر هذ: رابعا
ويدخلها التبديل والتغيير؛ وهذه نظر ة خاطئة بالنسبة للشريعة اإلسالمية؛ ألنهم قاسو شريعة ربانية كاملة 

 .على اجتهادات بشرية قاصر ة

                                                           

بات مقاصد الشرية اإلسالمية من عقوبة الجلد مقابلة بالمواثيق الدولية والقوانين الوضعية؛ محمد عبد الرحمن علي الدوهان؛ بحث مكمل لمتطل 1
 .416هـ؛ ص4121ـ 4121ير في العدالة االجتماعية؛ جامعة نايف العربية للعلوم األمنية؛ م. ع. السعودية؛ سنة: درجة الماجست

 .416المرجع نفسه؛ ص  2
 49، 41العقوبات اإلسالمية وعقد ة التناقض بينها وبين ما يسمى بطبيعة العصر؛ محمد سعيد رمضان البوطي؛ ص  3
 .460بة الجلد؛ محمد عبد الرحمن علي الدوهان؛ صمقاصد الشرية اإلسالمية من عقو  4
 .4سور ة هود؛ اآلية   5
 .41سور ة الملك؛ اآلية   6
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هو المعيار، إذا كان زياد ة  فلو جارينا هذا التعديل والتطور مساير ة للقوانين وتشريعات العصر، فما
آلن ، وا1معدل اإلجرام، وانتشار الفساد، فالقانون على أنه البد من الشد ة في العقوبة ال الركون إلى اللين

ختطاف األطفال وقتلهم، واالعتداء على المحارم؛ علت أصوات من هنا إبعد تفشي أنواع من الجرائم ك
مسيرات في العديد من العواصم من أجل ذلك؛ إن اإلنسان وهناك تنادي بتفعيل قانون اإلعدام ونظمت 

فكيف ال يطالب بما . بفطرته إذا أحس بما يهدد كيانه وكرامته ال يتردد في الدفاع عن نفسه ولو بالقتل
 . يحفظ عليه أمنه وكرامته

 أن العقوبات البديلة التي حلت محل العقوبات البدنية ومنها السجن، لم تحقق األغراض: خامسا
المقصود ة منها في إصالح وتهذيب المسجونين؛ بل دمرتهم نفسيا وصحيا وخلقيا، وتعلموا جرائم أخرى 
عن غيرهم من المجرمين هناك ليعودوا إلى المجتمع أكثر احترافية في األجرام، ويفتخرون بحيلة 

 3.، فيخرج من السجن وقد اشتد أذاه، واستباح أموال الناس وكرامتهم ودماءهم2اللصوصية

 .قسو ة هذه العقوبات: الشبهة الثانية

 وذلك أن هذه العقوبات الشرعية تتسم بالقسو ة والهمجية التي تبعث على الشمئزاز

 :في النقاط التالية :الرد على هذه الشبهة

نما هي جزاء مقرر على جريمة، : أوال أن العقوبة ليست مكافئة على عمل مبرور، أو فعل خير؛ وا 
فإذا لم يكن ألم فال معنى للعقوبة، لكن تحديد درجة القسو ة واأللم هو تصور مدى  واأللم مقصود للردع،

 .خطور ة الجريمة التي استلزمتها، فتكون مالئمة للجريمة، فتزيد بزياد ة خطورتها وشد ة آثارها، وتنقص بذلك

 أن أصحاب هذه الشبهة اعتبروا مصلحة فرد وهو المجرم، وتغاضوا عن مصلحة الجماعة،: ثانيا
وهذه الحدود من  .وأشفقوا على الجاني وأهملوا الضحية، واستكثروا العقوبة، وغفلوا عن قسو ة الجريمة

 4األفعال المشتملة على مصالح ومفاسد مع رجحان مصالحها على مفاسدها لحق الجماعة

                                                           

 .464مقاصد الشرية اإلسالمية من عقوبة الجلد؛ محمد عبد الرحمن علي الدوهان؛ ص 1
 .241. مقاصد الشرية اإلسالمية من عقوبة الجلد؛ محمد عبد الرحمن علي الدوهان؛ ص977، ص2المدخل الفقهي العام؛ مصطفى الزرقا؛ ج 2
تربية العقوبة؛ في الشريعة اإلسالمية أنواعها، ومقاصدها، وآثارها؛ يوسف سليمان إسماعيل، والسيد محمد إسماعيل الطحان؛ مجلة أبحاث كلية ال 3

أيار  21، 23؛ )ضمن فعاليات المؤتمر العلمي السنوي األول لكلية التربية األساسية 4؛ العدد:9ساسية بجامعة الموصل )العراق(؛ المجلد: األ
 . 41ص 23م(؛ 2007

 .442قواعد األحكام؛ العز بن عبد السالم، ص 4
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يعتبر اإلسالم أنه من حق الناس أن يعيشوا آمنين مطمئنين، وال يتيسر ذلك إال بقطع دابر  :ثالثا
 .المفسدين الذين يروعون الناس ويرهبونهم

ما نراه عبر وسائل اإلعالم المختلفة وتطالعنا به األخبار والشهادات الحية التي يفيد بها من : رابعا
عملوا في تأديب المساجين في أشهر سجون الدول التي تعرض للضرب أو من بعض التائبين الذي است

تعارض هذا النظام من استعمال الضرب بالعصي لتأديب المجرمين في السجون، بل التعذيب بوسائل 
شنيعة وال أخالقية مهينة، وتفريق المتظاهرين حتى أن شرطهم يعلقون معهم العصي، هذا يدل على أن 

ن لم  يعترفوا به رسميا، لكن مزية اإلسالم أنه نظمها وضبطها ولم يتركها الحاجة إليه قد تكون ملحة وا 
 .وهنا تبرز حضارية اإلسالم عذيب المجرم أو إهانته أخالقيا،تفوضى، ولم يشرع 

واستعمل الوسائل  اإلسالم قبل تطبيق العقاب البدني البد أن يكون قد أعذر إلى الجنا ة،: خامسا
ما يكفي إلبعادهم، كما أنه ال يطبقها أبدا حتى يضمن أن هذا الفرد قد  الوقائية، حيث قدم لهم من التربية

ارتكب جريمته دون مبرر وال شبهة اضطرار، فهو ال يقرر قطع يد السارق مثال وهناك شبهة نشأت من 
 الجوع، وال يقرر الرجم إال بعد اإلحصان، وأن تكون الشهاد ة ثبتت بأربعة عدول شهاد ة بالرؤية القاطعة

 1.يلية؛ أي حين يتبجحان الدعار ة، وهكذا في جميع العقوباتالتفص

وقوعها ابتداء أيضا، وهي  أن الغاية الكبرى من هذه العقوبات هو التخويف والردع الذي يمنع :سادسا
ليست كالعقوبات في النظام الوضعي وستطبق يوميا وعلى أعداد غفير ة، وكأن مجزر ة ستحدث في 

 .دف هذا النظام الزجر والردعالمجتمع اإلسالمي، في حين ه

إن ادعاء القسو ة والشد ة في حدود الشريعة اإلسالمية؛ مظهر من "يقول الدكتور محد سعيد البوطي 
يعلم كل دارس للشريعة . السطحية في فهمها، بل الجهل العجيب بطبيعتها وأنظمتها وقيودها مظاهر

قسو ة تلويح وتهديد، فهو أسلوب   يعدو أن يكوناإلسالمية وعقوباتها أن ما يبدو في حدودها من القسو ة ال
وهي بهذا تنطلق من أدق األسس . تربوي وقائي أكثر من أن يكون عماًل انتقاميًا أو عالجًا بعد الوقوع

 . التربوية السليمة للمجتمع

                                                           

 .412ص  4662هـ/24143شبهات حول اإلسالم؛ محمد قطب؛ دار الشروق؛ بيروت؛ ط 1
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وهو إعالن مخيف، وتلويح بسالح رهيب . لقد أعلنت الشريعة أن عقوبة الزاني المحصن هي الرجم    
االعتراف القاطع الصريح، أو شهاد ة أربعة :  شك، ولكنها شرطت إليقاع هذه العقوبة أحد الشرطينوال

 .شهود برؤية الفعل على حقيقته، ويشترط جمهور الفقهاء أال تتخالف شهاداتهم

النادر؛ فإن على القاضي أن  فشيء نادر ال يقام عليه أي اعتبار، وعندما يقع هذا الشيء :فأما اإلقرار
باالعتراف القاطع الصريح، وأن ينصحه بالتوبة  على الزاني قبل أن يتفوه يبادر فيقطع سبيل اإلقرار

 .والستر

ردعًا للشاهد وزجرًا له  فإن علينا أن نالحظ أن ثالثة أرباع الشهاد ة التامة فيها، تنقلب :وأما الشهاد ة
من العقاب، وحسبك أن تعلم أن عدد عن التفوه بالشهاد ة؛ كي يظل المتهم في حماية من الستر ونجو ة 

بجريمة القذف، وتغدو شهاداتهم سببًا إلنزال العقوبة  الشهود ما لم يتكاملوا أربعا؛ يعّدون آثمين متلبسين
فإذا ما تكامل الشهود أربعا؛ فإن العقوبة تتحول . عليهم بداًل من أن تكون موجبًا ألخذ المتهم بجريمة الزنا

، حيث يستحق عقوبة الزنا، لكن مناط العقوبة ليس كما قد يتصور مجرد فعل عندئذ إلى المشهود عليه
نما المناط هو ما أقدم عليه هذا المجرم من تلويث صفحة المجتمع، بإشاعة الفاحشة فيه، فإنه  الفاحشة، وا 

له في أربعة من الرجال الثقات العدول، إال وهو مستعلٌن بعم لم يقترف جريمته هذه بحيث رآه متلبسًا بها
الفاحشة  بكرامة األمة وسمعة المجتمع، وتصرف من هذا القبيل من شأنه أن ينشر وباء الناس، مستهينٌ 

ال َجَرَم، أن فاحشة ُترتكب بهذا الشكل تستدعي عقوبة صارمة، تحقق . فيه كما تنتشر النار في الهشيم
 1"المرجّو ة منها، وهي العبر ة والردع  الغاية

 .يهمل شخصية المجرم وتأثير البيئة فيهنظام : الشبهة الثالثة

النفس، منحرف المزاج، متأثر بما حوله، وهو ضحية  أنه مريضأنه ال ينظر إلى المجرم على  بمعنى
 .وأن يعمل على عالجه ال عقابه الذي يجب أن يشاركه ويتقاسم معه المسؤولية، من ضحايا المجتمع

 :الرد على الشبهة

النفسية واألمراض العصبية تدفع  لفرد ذات أثر بعيد في تكوينه، والعقدأوال: أن الظروف المحيطة با
إن عيب المحللين ، كائنًا سلبيًا بحتًا بإزاء هذه الظروف أحيانًا إلى الجريمة، ولكن اإلنسان مع ذلك ليس

لى الغرائز الكامنة في  ينظرون إلى الطاقة -بطبيعة علمهم  -النفسيين ؛ أنهم  المحركة في اإلنسان، وا 
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لى قدراته  ذاته، والتي تدفعه إلى إشباعها واالستجابة لها، ولكنهم ال ينظرون إلى الطاقة الضابطة له، وا 
 العقلية التي كان من المفترض أن تعقله عن اإلقدام على ارتكاب الجريمة ، واالستجابة

 .العقل الذي هو مناط التكليفأي  .1المطلقة لهذه الغرائز الدافعة

ينظرون إلى  إنهم كما قال محمد قطب: "إنهم ينظرون إلى الطاقة المحركة، إلى ) الدينامو (، وال
النفس البشرية غير مفروض عليها من  الطاقة الضابطة، إلى) الفرامل (، مع أنها جزء أصيل من كيان

 .الخارج
معينة حتى لو لم يدر به أحد؛  ال يتبول في فراشه بعد سن  إن الطاقة التي تجعل الطفل يضبط إفرازاته ف

انفعاالته وتصرفاته ، فال ينساق دائمًا وراء الشهو ة  لهي ذاتها، أو شبيهة بها ، الطاقة التي تضبط
 2" الطارئة الجامحة، أو وراء النزو ة

مسوِّغًا الرتكاب  ال تصلحفما دام المجرم بالغًا عاقاًل مختارًا ؛ فإن أحواله النفسية وبيئته وثقافته 
ائمة ال تقوم على أصول ثابتة، وال يضبطها هكما أن هذه األمور ، الجرائم، واالعتداء على اآلخرين

ضابط معين؛ مما يؤدي إلى إفالت المجرمين من العقاب الرادع، ومن ثم كثر ة الجرائم، وانتشار الفوضى، 
 وزعزعة األمن واالستقرار.

تقريرها لعقوبة الجلد، جعلت المجتمع يتحمل جزءا مما ترتب على ارتكاب ثانيا: الشريعة عندما 
 الجريمة

والمجرمين؛ ال تنطلق في ذلك من حصر  أن الشريعة اإلسالمية، إْذ ترسم أحكامها لمعاقبة الجانحين
ما أقدموا عليه، بل هي تجعل المجتمع مسؤواًل في بعض  المسؤولية فيهم، وتحميلهم وحدهم عاقبة

التي ارتكبوها، وقاعد ة درء الحدود بالشبهات أبلغ تجسيد لهذه الحقيقة، وأوضح  الحاالت عن هذه الجرائم
 .برهان عليها

ثالثا: أن رغبة المعترضين في جعل العقاب كالعالج للمريض؛ متحققة في العقوبات الشرعية التي هي 
أن العالج ال ُيشترط فيه أن يكون حلوًا ولكن هؤالء فاتهم ، مبنية على أساس الرحمة بالمجرم والمجتمع

يكون كريهًا مّرًا، وقد يتضمن إلهاب األظهر بالسياط، فهو إن كان فيه قسو ة ففيه  تشتهيه النفس، فربما

                                                           

 .201مقاصد الشرية اإلسالمية من عقوبة الجلد؛ محمد عبد الرحمن علي الدوهان؛ ص 1
 .412، 414حول اإلسالم؛ محمد قطب؛ ص شبهات  2
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رحمة بوقف سريان العضو الفاسد لباقي األجزاء واستفحال المرض، وهذا هو الشأن في العقوبات، فقد 
 1عالج الوعظ والتذكير واإلنذار.عهم ُشرعت لتكون عالجًا لمن ال يجدي م

رابعا: قاعد ة التفريق بين الزاني المحصن وغير المحصن في العقوبة، تجسيدا لمبدأ مراعا ة أهمية 
 مراعا ة ظروف الجاني وشخصيته أثناء تقرير العقوبة.

ير يقول القفال الشاشي: "ويكون الزاني المتزوج المحصن أقل عذرا في ارتكاب الزنا من البكر غ
نما  المتزوج، فيفرق بينهما في العقوبة. وقد بان بما اقتصصناه أن األشياء المؤلمة ال تقبح ألعيانها، وا 

 2تقبح ألسباب تقترن بها، فتقبح في حال، وتحسن في أخرى"

ويقول ولي اهلل الدهلوي: "إنما جعل حد المحصن الرجم، وحد غير المحصن الجلد؛ ألنه كما يتم 
أو نحوها، وال يتم دون ذلك لعدم تمام العقل...، فلذلك ينبغي أن تتفاوت  3سة عشر سنةالتكليف ببلوغ خم

العقوبة المترتبة على التكليف بأتمية العقل...، وألن المحصن كامل وغير المحصن ناقص، فصار واسطة 
عت في حد بين األحرار الكاملين وبين العبيد، ولم يعتبر ذلك إال في الرجم خاصة؛ ألنه أشد عقوبة شر 

 4اهلل"

 القسم الثاني: الشبه الخاصة بكل حد من الحدود الشرعية

 الشبهة األولى: حول حد الزنا:

قامة الحد في هذه الحال مصادر ة لهذ الحرية التي  يقولون إن الزنا برضا الطرفين حرية شخصية، وا 
يذاء له لم يعد  مقبواًل في هذا العصر.  يجب أن تصان، كما أن حد الزنا فيه إهدار آلدمية المجرم، وا 

 الرد على الشبهة:

أما االحتجاج بالحرية الشخصية إذا وقع الزنا برضا الطرفين، فإنه قول متهافت مردود؛ ألن اإلنسان 
ليس حرًا في فعل ما يضره، أو يضر غيره. نعم له مطلق الحرية، إال فيما يعود عليه أو على غيره 

على الزانَيْين، وعلى بالضرر. وقد ثبت بالشرع والعقل والحس أن الزنا شر وبيل، وأن له أضرارًا كثير ة 
                                                           

 .201الجلد؛ محمد عبد الرحمن علي الدوهان؛ ص مقاصد الشرية اإلسالمية من عقوبة 1
عبد محاسن الشريعة في فروع الشافعية كتاب في مقاصد الشريعة؛ أبوبكر محمد بن علي بن إسماعيل بن الشاي؛ )القفال الكبير(؛ اعتنى به: أبو  2

 .111م؛ ص 2007هـ/4121؛ 4اهلل محمد علي سمك؛ بيروت؛ ط
  عشر سنة، وعند المالكية ثمانية عشر سنة عند عدم ظهور عالمات البلوغ. عند من يقول أن سن البلوغ خمسة 3
 .490، 416؛ ص 2حجة اهلل البالغة؛ ولي اهلل الدهلوي؛ ج 4
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هما. وعليه؛ فإن وقوع الزنا بالتراضي ال يبيح الزنا، وال يزيل أضراره وآثاره السيئة. يأسرَتْيهما، وعلى مجتمع
           فوجب معاقبة فاعله واألخذ على يده.                                                                                            

هدارها آلدمية الزاني بجلده أو رجمه؛ فالجواب عنه: أن الزاني هو  وأما القول بقسو ة هذه العقوبة، وا 
الذي أهان نفسه وعرضها لإلذالل واإلهدار، فإنه لو لم يفعل هذه الفاحشة المنكر ة لبقي محترمًا موفور 

 دم الكالم عنها. وأما قسو ة العقوبة فقد تق 1الكرامة، حرمته مصونة، ونفسهم معصومة

 الشبهة الثانية: حول حد القذف.

 زعم بعضهم أن حد القذف وهو الجلد ثمانين جلد ة شديد قاسي ال يصلح لزماننا هذا.

 الرد على الشبهة:

 مع ما ذكرنا من الحكمة في قسو ة الحدود، فأوجز الرد عليها في النقاط التالية

 بمنع إلصاق التهم بهم وتشويه سمعتهم.رد االعتبار للمجني عليه، ووقاية أعراض الناس  -4

كما أن ترك إقامة الحد يجرُِّئ السفهاء على اتهام الشرفاء، مما يزرع في المجتمع بذور الحقد  -2
 والبغضاء والكراهية بين الناس، وربما أفضى بالمجني عليه إلى االنتقام بالقتل أو غيره حتى يسترد كرامته.

يذاء ن -3 فسي، كان من المناسب إيالم القاذف بدنًيا، ونفسًيا جزاء ما يسببه القذف من إيالم وا 
 صنيعه.

كما أن اإلسالم يسد جميع األبواب المفضية إلى الزنا ويعالجها بشتى الطرق، فالرمي بالزنا وكثر ة 
سماعه قد يهونه في النفوس مما قد يغري بهذه الجريمة، فإذا كانت نادر ة الذكر في المجتمع فإنها تبقى 

 .2ى الناس، مستبشع الوقوع فيها، وبذلك نحافظ على نزاهة المجتمع وطهارتهمرهوبة لد

 

 

                                                           

هـ 4121؛ رمضان 463دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات الشرعية؛ د. عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان مجلة البيان؛ ـ العدد  1
 .202مقاصد الشرية اإلسالمية من عقوبة الجلد؛ محمد عبد الرحمن علي الدوهان؛ ص 49م؛ ص 2003/

مقال الحدود الشرعية في اإلسالم؛ قسطاس إبراهيم النعيمي؛ موقع جامعة اإليمان:  2
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1758 
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 الشبهة الثالثة: حول حد السرقة.

قالوا: إن العقوبة بتقطيع األطراف فيها إضرار بالمجتمع، وذلك بإشاعة البطالة فيه، وتعطيل بعض 
المشوهين والمقطعين الذين أصبحوا عالة الطاقات البشرية التي كانت تسهم في العمل واإلنتاج، وتكثير 

على المجتمع بسبب عجزهم عن الكسب واإلنفاق، فيجب أن يستعاض عن هذه العقوبة بالحبس مع 
 التربية والتوجيه

 الرد على الشبهة:

وهو زعم ينقصه اإلنصاف والنظر الصحيح، بل هو مغالطة صريحة وقلب للحقائق،  ،هكذا يزعمون
ون عقوبة رادعة؛ يجعلهم يقطعون على الناس سبل العيش والكسب، ويستبيحون ذلك أن ترك السّراق د

أموالهم بغير حق. كما أن ذلك يدعوهم إلى البطالة والقعود عن العمل والكسب المشروع؛ ألنهم يستطيعون 
تحصيل ما يريدون عن طريق السرقة. كما أن العاملين المجتهدين في تحصيل األموال بالسبل المشروعة 

نقبضون عن العمل، وينتظمون في سلك الكسالى العاطلين؛ ما دامت أموالهم مهدد ة باالستالب سي
 والضياع، فتتعطل األعمال، وتفسد األحوال، ويقعد الناس عن التكسب وجمع المال.

نما يسرق معه أمن المجتمع واستقراره وطمأنينته، فكان  ومعنى ذلك أن السارق ال يسرق المال فقط، وا 
اهل مع هؤالء السراق خراب العمران، وشل قدرات اإلنسان، واستنفاد طاقته ووقته وجهده في حفظ في التس

أقسى الجرائم المباشر ة من القتل والجرح، وانتهاك -في الغالب -ماله وحمايته. كما أن السرقة تتبعها
ن السراق يتسلحون دائمًا خشية الظفر بهم فيدافعون عن  األعراض، وهتك حرمات البيوت، وغيرها. وا 

أنفسهم بقتل وجرح من يقف في طريقهم، ويحول بينهم وبين تحقيق مرادهم، أو يخشون منه أن يكشفهم 
 ويعلن عنهم. وال يكاد يمر يوم في المدن الكبرى من غير ارتكاب جريمة قتل ألجل السرقة. 

عية، فقد شهد واقع وأما دعوتهم إلى االستعاضة عن القطع بالحبس كما هو الحال في القوانين الوض
الدول التي تطبق عقوبة الحبس على إخفاق هذه العقوبة في ردع المجرمين واستصالحهم؛ بل أصبح 
السجن مدرسة يتعلم فيها المجرمون كثيرًا من فنون السرقة وأساليبها الخفية، ثم يخرجون بعد ذلك أكثر 

قدامًا، فصار السجن محضنًا لإلفساد، وتلقين أ ساليب اإلجرام، وكسب متعاونين جدد من خطور ة وخبر ة وا 
حدثاء العهد بالجريمة، بل لقد جعلوا من السجن ساحة ممهد ة لرسم الخطط، وتقاسم المهمات، يشاركهم 
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إخوان لهم في اإلجرام خارج القضبان، أضف إلى ذلك ما يخلق لديهم السجن من شعور بالعداء ورغبة في 
ثبات الذات.  االنتقام للنفس، وا 

عقوبة السجن فيها إخفاء للجريمة، وستر على المجرم، فتُنسى جريمته، ويخرج من السجن كما أن 
وكأنه لم يقترف ذنبًا، ولم يرتكب جرمًا. فهم حينما يقطعون يدًا واحد ة خائنة؛ يحفظون نفوسًا كثير ة، 

  1ويصونون أيديًا أمينة عاملة ال ُتعد وال ُتحصى.

تطهير للمجتمع من عبث المجرمين بأموال الناس والسطو عليها ففرض العقوبة على السارق بقطع يده 
بغير وجه حق، إذ أن قطع يده أنفع من قطع رأسه أو إيداعه في السجن؛ ألن قطع اليد يبقى وصمة عار 
في جبينه، فُيشار إليه بالبنان على مر العصور واألزمان من الجميع بأنه سارق فقطعت يده. وقد أثمرت 

ث وجد أن ست أيٍد قطعت منذ البعثة النبوية المباركة حتى نهاية خالفة الخليفة الرشد هذه العقوبات حي
 سيدنا علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه.

 ومن جهة ثانية فإن اإلسالم ينظر إلى المجتمع بأكمله، فقد قسم العلماء األيادي إلى أنواع عد ة:

 اليد العاجز ة: ويقدم لها اإلسالم العون والمساعد ة. -2

 ويوفر لها اإلسالم مجال العمل وفرصه. :ليد العاطلةا -1

 ويحترمها اإلسالم ويقدسها؛ إذ األنبياء )عليهم السالم( كانوا يأكلون من عمل أيديهم.: اليد العاملة -3

يأمر اإلسالم بقطعها بعد أن تمتد إلى أموال اآلخرين دون وجه حق؛ وهذه اليد : اليد العابثة -1
 2يأمر اإلسالم بقطعها، لتكون عبر ة لمن يعتبر، صيانة ألموال الناس. الوحيد ة من بين األيدي التي

 الشبهة الرابعة: حول حد الحرابة.

زعم بعضهم أن عقوبة الحرابة عقوبة قاسية فيها إهدار لكيان الفرد المتمدن، وهي ال تناسب إنسان هذا 
 القرن المتحضر وال تليق به.

                                                           

. العقوبة؛ في 49؛ ص 463الشرعية؛ د. عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان مجلة البيان؛ ـ العدد دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات  1
ية الشريعة اإلسالمية أنواعها، ومقاصدها، وآثارها؛ يوسف سليمان إسماعيل، والسيد محمد إسماعيل الطحان؛ مجلة أبحاث كلية التربية األساس

 .47؛ ص 4؛ العدد:9بجامعة الموصل المجلد: 
تربية العقوبة؛ في الشريعة اإلسالمية أنواعها، ومقاصدها، وآثارها؛ يوسف سليمان إسماعيل، والسيد محمد إسماعيل الطحان؛ مجلة أبحاث كلية ال 2

 .47؛ ص4؛ العدد:9األساسية بجامعة الموصل )العراق(؛ المجلد: 
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 الرد على الشبهة

المستقر ة ال يمكن أن تتحقق إال في مجتمع ينعم باألمن، فكان البد من إيقاع أن الحيا ة اآلمنة  -4
 عقاب صارم عادل لكل من يتهدد أمن المجتمع ويزعزع استقراره.

أن هؤالء المحاربين أنفسهم مجرمون قد استعملوا السالح، وروعوا النفوس، وربما فتكوا بالناس،  -2
ان من عدل الشريعة أن يعاقبوا بعقاب رادع غليظ جزاء فهم في أنفسهم قسا ة ال رحمة في قلوبهم، فك

 صنيعهم، وعبر ة لغيرهم من أصحاب القلوب المريضة.

أن طبيعة هذه الجريمة تختلف عنها في باقي الجرائم بمجاوزتها االعتبارات العادية التي تنطلق  -3
هذه الجريمة تحت  منها الجريمة، فجريمة السرقة خفّية قد وضع لها الشرع حد القطع، لكن لما تمت

 1التهديد بالسالح ازداد خطرها على أمن المجتمع واستقراره، فناسب أن تغلظ عقوبتها حسب نوع الجريمة.

إن هذه الجريمة أفضت إلى جرائم أخرى كاالغتصاب واالختطاف واالبتزاز، والتآمر على األبرياء  -1
 واألفراد وحتى الدول.

نما تجاوز إلى السطو على البيوت وممتلكات  إن هذه الجريمة لم يكتف مرتكبوها بقطع -1 الطريق وا 
 الناس في محالها، وترويع النساء واألطفال.

 أن هذه الجريمة شكلت نوا ة لتكوين جماعات األشرار وتصدير اإلرهاب وتبني فقه االستحالل. -9

 الشبهة الخامسة: حول حد شرب الخمر

اإلنسان الشخصية، وتدّخل في خصوصياته،  زعم بعضهم أن تنفيذ حد السكر فيه انتهاك صارخ لحرية
 فضاًل عما فيه من الغلظة والقسو ة التي يأباها عالمنا المتحضر اليوم.

 والرد على هذه الشبهة من وجوه:

إن اإلنسان في الشريعة اإلسالمية ليس له الحرية المطلقة في مأكله ومشربه، بل هنالك ما هو  -4
 رر والقذار ة ونحوهما.ممنوع من تناوله لسبب من األسباب كالض

                                                           

. موقع: 7، 9شبهات حول حقوق اإلنسان في اإلسالم؛ الشيخ محمد بن حسين القحطاني؛ ص  1
http://faculty.kfupm.edu.sa/IAS/DRSAEEDQ/ias3227.doc 
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اهتم الشارع بالحفاظ على سالمة العقل البشري، فقطع كل الوسائل المؤدية إلى تغييبه أو إتالفه  -2
 والخمر من أخطر هذه الوسائل.

إن الخمر تضع متعاطيها في وضع مزٍر مهين غير الئق بالحيوان، فضاًل عن اإلنسان، فتخرجه  -3
بعض األحيان، فالخمر تحدث تغييًرا ضاًرا في نفسية اإلنسان،  عن احتشامه ووقاره، بل وعن بشريته في

 فتولد فيه الشعور بالنقص واالحتقار والقلق واالضطراب النفسي.

إنها إسراف للمال فيما يضر وال ينفع، يكلف الفرد والدول الخسائر الفادحة. سنوًيا، كما إنها تلهي  -1
 لى مجتمعه بالنفع والفائد ة.اإلنسان عن عمله وتشغله عما ينفعه ويعود عليه وع

إنها تحول اإلنسان إلى شخص أناني ينفق ماله على ملذاته وشهواته ويترك زوجته وأوالده دون  -1
رعاية واهتمام، فمن ذلك كله يعلم لماذا جاء الشرع بتحريم الخمر وترتيب العقوبة الرادعة على من 

 .1شربها

 خاتمة:

العقوبات الحدية في الفقه اإلسالمي والشبه المثار ة  من خالل هذا البحث في منطلقات وأسس نظام
 حولها ودحضه تلك الشبه خلصنا إلى النتائج التالية:

إن إلسالم يهدف إلى تكون مجتمع نظيف آمن خال من الرذيلة واالعتداء على األنفس   -
 والممتلكات.

 ة ال تحتمل التأويل.يإن أغلب هذه الحدود وردت في نصوص قرآنية قطع -

إن تشريع الحدود فيما دون النفس شرع لحق اهلل وهو المراعى فيه حق الجماعة، ال يمكن فيه   -
 العفو.

 إن المقصد الشرعي من هذه الحدود حفظ مصالح األمة ودفع المفاسد عنها. -

 إن هذه الحدود شرعت نظير جرائم فيها اعتداء مباشر على الكليات الخمس الضرورية.  -

                                                           

. موقع: 7، 9شبهات حول حقوق اإلنسان في اإلسالم؛ الشيخ محمد بن حسين القحطاني؛ ص  1
http://faculty.kfupm.edu.sa/IAS/DRSAEEDQ/ias3227.doc 
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د ردع المرتكب حتى ال يعاود الرجوع للجريمة ويتمادى فيها، والزجر لمن إن من أهداف هذه الحدو  -
 تسول له نفسه اإلقدام عليها، فيعتبر بمن سلطت عليه العقوبة.

إن أغلب الشبه المثار ة حول هذا النظام منطلقها أوهام نفسية، ونظرات ضيقة قاصر ة، دعواها التمرد  -
 لنظر إلى الجرم الذي ارتكبه.على القديم والنظر إلى مصلحة المجرم دون ا

إن تطبيق هذه الحدود أحاطته الشريعة بهالة من المؤيدات حتى ال يكاد يطبق إال في حال  -
 المجاهر ة الصارخة واإلصرار على الجرم.

إن في تطبيق هذا النظام عاش المجتمع آمنا مطمئنا، حيث قضى على الجريمة تماما، مع أنه لم  -
 لة في سنوات كثير ة، وبعضها بإلحاح من المجرمين.ينفذ إال في حق مجموعة قلي

إلى حد اآلن لم يأت نظام عقابي وصل إلى النتائج التي وصل إليها نظام العقاب في اإلسالم، بل  -
زادت نسبة الجرائم بصور ة فظيعة، فلم تستطع تلك األنظمة التقليل من اإلجرام بل ساعدت على زيادته. 
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Le stress professionnel et les stratégies de coping chez les techniciens anesthésistes. 
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Résumé : 

        Notre recherche aborde la question du stress professionnel et les stratégies de coping chez 

les techniciens anesthésistes. Notre objectif de recherche est de connaitre le degré de stress 

perçu chez nos sujets de recherche et de connaitre les stratégies de coping utilisées par ses 

sujets afin de faire face à leurs stress au travail en tant que processus complexe qui traduit 

l’interaction entre l’individu et son environnement. 

Afin de réaliser cette recherche, nous avons choisi comme terrain d’étude L’EPH de Sidi Aich 

et une étude de cas armée de trois outils de recherche, l’entretien clinique semi-directif et les 

deux échelles : celle de stress perçu de Cohen et Williamson (1988) et celle de la Toulousaine 

de coping de Sylvie Esparbes, Flovence Sordes-Ader et Pierre Tap  (3991.)  

Notre présente étude a conclu à la présence d’un stress professionnel avec un degré élevé chez 

la plupart de nos cas, et pour faire face à leur stress au travail, ils utilisent tous les stratégies 

de coping centré soient sur la recherche de soutien social,soit sur l’émotion ou le problème. 

Ce qui nous amène à déduire qu’il existe un lien entre le stress et les stratégies de coping. 

Donc nos deux hypothèses de recherche sont confirmées. 

Mots clés : stress professionnel ; stratégies de coping ; techniciens anesthésistes ; travail. 

 

 : الملخص

مسألة الضغط المهني واستراتيجيات المواجهة لدى التقنيين الساميين. تمثل هدفنا  يتناول هذا البحث     
للتصدي في معرفة درجة الضغط المدرك لدى افراد بحتنا ومعرفة استراتيجيات المواجهة المستعملة 

محيطه. من أجل تحقيق هذا ة وعاكسة للتفاعل ما بين الفرد و للضغط في العمل وذلك كسيرورة معقد
ة أدوات وهي مقابلة عيادية ثالثحالة مسلحة ب ودراسة البحث اخترنا كمكان بحث مستشفى سيدي عيش

مواجهة لسلفي ( و سلم تولوزان لل8811موجهة وسلمين سلم الضغط المدرك لكوين وويليامسون )-نصف
 (. 8881ايسباغباس و تاب )
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أجل مواجهة الضغط  خلصت الدراسة إلى تواجد ضغط مهني بدرجة مرتفعة عند غالبية الحاالت ومن
الناجم من العمل يستعملون جميعا استراتيجيات مركزة إما على بحث السند االجتماعي إما حول االنفعال 

 أن هنالك عالقة ما بين الضغط واستراتيجيات المواجهة وبالتاليأو المشكلة. هذا ما أدى بنا إلى استنتاج 
 ثبوت صحة الفرضيتين التي قمنا بصياغتها. 

 العمل.،التقنيين الساميين في التخدير،استراتيجيات المواجهة ،الضغط المهني:  الكلمات المفتاحية
 

Introduction : 

      Les anesthésistes sont confrontés à des situations stressantes, fortes et diversifiées. 

Certaines d’entre elles sont modifiables, d’autres inchangeables, certaines sont perçues 

contrôlables, d’autre non maîtrisables. Ceci est associé soit aux caractéristiques des situations, 

soit aux caractéristiques individuelles ainsi que la crainte de problèmes médico-légaux est 

également un facteur de stress chronique en anesthésie, le travail peut alors devenir générateur 

de stress dont les conséquences pour les soignants peuvent être importantes. 

Or, dans la théorie transactionnelle du stress et de coping, le contrôle perçu, constitue une 

véritable ressource du sujet. 

Le concept de stress est donc à la croisée de l’individu et de l’environnement dans lequel il 

évolue. La gestion du stress au sens strict limite les interventions des individus. La notion de 

transaction suppose que chaque personne a une manière propre de vivre et de gérer cette 

transaction. Les programmes de gestion du stress peuvent alors leur permettre d’optimiser 

cette transaction sujet-environnement grâce à leurs propres ressources. Il s’agit alors 

d’améliorer ses modes de coping. Les stratégies de coping, sont un outil de défense, elles 

jouent un rôle prépondérant dans notre équilibre physique et psychologique, le coping se 

réfère aux efforts cognitifs et comportementaux du sujet, variable et instable, pour aménager 

(réduire, minimiser, contrôler, dominer, ou tolérer) la demande interne ou externe et le conflit 

entre les deux. 

Nous avons choisi le sujet du stress et les stratégies de coping chez les anesthésistes, parce 

que la plupart des chercheurs s’intéressent aux gens qui demandent de l’aide et mettent de 

côté les soignants, en raison aussi du manque d’étude sur cette population ciblée, surtout en 

Algérie et également parce qu’aucune étude n’était réalisée au sein de notre université, sur ce 

sujet. 

Les objectifs de cette recherche se résument comme suit :acquérir de nouvelles connaissances 

sur la profession de l’anesthésie et du stress qui en résulte, enrichir notre bibliothèque avec un 

travail sur l’anesthésie et le stress lié au métier d’anesthésistes, mesurer le degré de stress 
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professionnel chez les anesthésistes, identifier les facteurs du stress professionnel chez les 

anesthésistes, identifier les différentes stratégies défensives utilisées par les soignants 

notamment les anesthésistes. 

De ce fait nous nous sommes intéressés à notre recherche qui s’intitule le thème de « stress 

professionnel et les stratégies de coping chez les techniciens anesthésistes » qui a été effectué 

à l’établissement hospitalier public de Sidi Aich, et afin de répondre aux objectifs de notre 

recherche, nous avons opté pour la technique de l’entretien clinique semi-directif et deux 

échelles, celle de stress perçu et celle de toulousaine de coping. 

Problématique et hypothèses  

Les situations génératrices de stress peuvent survenir dans les sphères d’activité de la vie 

privée comme de la vie professionnelle, certains métiers sont par définition stressants par 

leurs activités même ou par leur implication émotionnelle, cependant tout le monde peut 

potentiellement subir le stress au travail. 

Selon l’OMS le stress au travail est « l’ensemble des réactions que les employés peuvent 

avoir lorsqu’ils sont confrontés à des exigences et des pressions professionnelles ne 

correspondant pas à leurs connaissances et leurs capacités et qui remette en cause leurs 

capacités de faire face. Le stress peut survenir dans des contextes professionnels très 

différents, mais il est souvent aggravé lorsque les employés ont le sentiment qu’ils ne sont pas 

assez soutenus par leurs chefs ou leurs collègues, et lorsqu’ils n’ont pas beaucoup de prise sur 

leur travail ou sur la façon de s’y prendre pour faire face aux exigences et aux contraintes de 

celui-ci. » (S. Dominique, 2013 : 03). 

Selon Lazarus (1984), les capacités à « faire face » ou « coping » correspondent à l’ensemble 

des pensées et des actes développés par le sujet pour résoudre les problèmes auxquels il est 

confronté et ainsi de réduire le stress qu’ils engendrent, le coping vise donc la minimisation 

du lien stress détresse. (R-S. Lazarus, 1984). 

Donc le travail occupe une place centrale dans le fonctionnement psychique d’un individu et 

dans la construction de son identité, mais lorsque les contraintes organisationnelles sont trop 

pesantes, les conséquences en matière de souffrance psychique peuvent être non négligeables. 

Dans ce cadre, Keyser et Hansez(1996) envisagent le stress psychologique dans la sphère du 

travail comme « une réponse du travailleur devant des exigences de la situation pour 

lesquelles il doute de disposer des ressources nécessaires, et auxquelles il estime devoir faire 

face ». (V. Keyser, I. hansez, 1996 : 133). 

Cette définition est directement liée à la notion de contrôle de l’environnement du travail et 

lorsque les choix et les actions ne sont pas possible ou ne sont pas permis, la relation entre 
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l’individu et son environnement s’inscrit dans une logique de conflit, la qualité de vie est 

détériorée et le sentiment de bien-être dont on a parlé en haut s’entrouvre affecté. 

Parmi les métiers qui peuvent éventuellement être considérés comme des métiers source de 

stress au travail, on a choisi de mener notre présente recherche sur le métier d’anesthésiste de 

formation paramédical (technicien). 

L’anesthésiste est le médecin, l’infirmier ou le technicien qui pratique l’anesthésie, cette 

dernière peut être obtenue par action aux différents stades de la production et de la 

transmission du message nerveux sensoriel : blocage du récepteur, de la conduction nerveuse, 

de la transmission dans les relais neuroniques. (Larousse. 1991 : 42). 

Donc l’anesthésie se fait pour protéger et aider le patient dans le but de ne pas sentir la 

douleur lors d’une intervention chirurgicale, cette dernière doit avoir un degré d’autonomie et 

un climat de lieux de travail favorable, mais lorsque les conditions de travail présentent des 

caractéristiques inverses, elle peut causer des contraintes physiques ou psychiques tel que la 

fatigue et le stress. Le travail de l’anesthésiste est un travail qui est donc très stressant et 

exposé à des menaces, que ce soit physique au moral. D’après leurs témoignages au cours de 

la pré-enquête qu’on a réalisée, leur travail demande d’être toujours attentif et d’avoir le sang-

froid. Sur la base de l’évaluation de ces menaces perçue, les anesthésistes développent 

différentes réactions d’adaptation, et cela, pour pouvoir faire face au stress lié à leur travail. 

Alors, le coping entre en jeu comme un moyen utilisé par l’homme pour qu’il retrouve un 

bien-être psychologique et un certain équilibre de vie, ainsi pour dépasser le conflit, la 

situation difficile qu’il vit, le sujet met en place des stratégies de coping pour s’ajuster à la 

nouvelle situation, ou se défendre contre toute emprise. 

Dans ce cadre, les stratégies d’ajustement ou coping désignent « l’ensemble des processus 

qu’une personne interpose entre elle et la situation perçue comme menaçante afin de 

maîtriser, tolérer ou diminuer l’impact de celle –ci sur son bien-être physique et 

psychologique ». (G.N. Ficher, 2002 : 264). 

En générale, on distingue trois différentes stratégies de coping : premièrement le coping 

centré sur l’émotion, il regroupe des stratégies qui visent à réguler l’émotion associée à 

l’événement stressant, le deuxième, le coping centré sur le problème implique en revanche des 

stratégies orientées vers le management de l’environnement. Le troisième, c’est la recherche 

de soutien social, qui apparaît parfois comme une stratégie générale, elle correspond aux 

efforts du sujet pour obtenir la sympathie et l’aide d’autrui et ne doit pas être confondue avec 

le réseau social ni avec le soutien social, c’est donc une stratégie de coping et une ressource. 

(B-Sch. Marilou, 2006 : 157-159). 
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1- Est-ce que les techniciens anesthésistes présentent-ils un stress au travail ? Si oui, à 

quel degré  ?  

2-Est-ce que les techniciens anesthésistes utilisent-ils des stratégies de coping pour faire face 

à leur stress au travail et quels sont les types de stratégies de coping employés  ?  

Dans le but de répondre aux questions de notre problématique, nous formulons les hypothèses 

suivantes  :  

1- Les techniciens présentent un stress au travail et il est d’un degré 

élevé. 

2- Les techniciens anesthésistes utilisent des stratégies de coping pour faire face à leur 

stress au travail en recourant à différents types, soit centrées sur le problème, soit centrées sur 

l’émotion ou sur la recherche de soutien social. 

Approche théorique adoptée : 

Pour pouvoir mener à bien cette recherche, nous avons opté pour l’approche transactionnelle 

parce que c’est elle qui nous semble la plus adéquate pour aborder et traiter notre thème de 

recherche. Selon l’approche transactionnelle du stress et de coping (Lazarus et Folkman, 

1984), le stress est « une relation particulière entre la personneet l’environnement, qui est 

évaluée par l’individu comme excédant ses ressources et menaçant son bien-être. » (S. 

Dominique, 2013 : 23). 

Dans notre recherche, on a adopté la méthode qualitative pour analyser nos entretiens clinique 

semi-directifs, c’est-à-dire qu’on va essayer d’interpréter et au donné sens pour le discours 

des sujets de recherche en tenant compte de la théorie adopté (la théorie 

transactionnelle).L’approche transactionnelle apporte une condition importante à la 

compréhension et donc à la médiation du stress professionnel, il s’agit de la perception des 

exigences des conditions de travail et des ressources disponibles pour y faire face (contrôle 

perçu). (S. Dominique, 2013 : 26). 

Méthode et outils :  

Afin de réaliser une recherche scientifique, il faut s’appuyer sur une méthodologie qui est une 

étape primordiale, car elle nous permettrait de bien guider notre recherche et elle nous 

organise notre travail et le rend objectif. Dans tout travail de recherche, l’utilisation de la 

méthode et la technique adéquate au thème et au terrain sont indispensables, afin de répondre 

à la problématique posée, vérifier les hypothèses et pour effectuer notre recherche, nous avons 

adopté la méthode clinique afin d’analyser les différents éléments de notre recherche et 

répondre à nos questionnements. 
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Dans toute recherche scientifique, le chercheur doit opter pour une méthode adéquate avec le 

sujet traité, un but à atteindre les objectifs visés par la recherche. Cette méthode consiste en « 

un ensemble de règles ou de procédés pour atteindre dans les meilleures conditions les 

objectifs » (G. Madeleine, 1997 : 102). 

La méthode utilisée dans notre recherche est déterminée par la nature de thème et les 

objectifs, pour cela, on a adopté la méthode clinique, car c’est elle qui nous semble la plus 

adéquate et qui convient le mieux à notre recherche. 

Elle se définit comme « une méthode empirique où il n'y a aucune sorte d'intermédiaire entre 

l'observateur et ce qu'il étudie. On la retrouve, en dehors de la médecine, dans l'ethnologie, les 

études de cas, les monographies, les observations participantes… ». (O. Aktouf, 1987 : 29).La 

méthode clinique « est une méthode particulière de compréhension des conduites humaines 

qui visent à déterminer, à la fois, ce qu’il y a de typique et ce qu’il y a d’individuel chez un 

sujet, considérer comme un être aux prises avec une situation déterminé ». (N. Sillamy, 2003 : 

58). 

La méthode clinique nous permet une description, afin de reconstituer le phénomène étudie en 

rapprochant les données disponibles de manière à restituer l’image la plus complète possible 

du phénomène étudié à s’avoir le degré du stress au travail et les différentes stratégies de 

coping employées pour dépasser ce stress. 

La méthode descriptive englobe l’ensemble des études de cas, observation systématiques ou 

naturalistes, méthodes corrélationnelles, méthodes normatives développementales, enquête. 

L’objectif de cette approche n’est pas d’établir des relations de cause à effet, comme c’est le 

cas dans la démarche expérimentale, mais plutôt d’identifier les composantes d’une situation 

donnée et parfois de décrire la relation qui existe entre ses composantes. (Kh. Chahraoui, et H. 

Bénony, 2003 : 125). 

Notre recherche donc va adopter l’approche descriptive pour pouvoir décrire le stress 

professionnel chez ces anesthésistes, et d’écrire l’état psychique de ces anesthésistes dans leur 

environnement de travail, et décrire les différentes stratégies défensives employées par nos 

sujets pour faire face au stress causé par leur métier. Dans notre recherche, on s’est basées 

aussi sur la méthode de l’étude de cas qui fait partie de la méthode descriptive.  

L’étude de cas est une méthode qui occupe une place centrale dans la recherche scientifique. 

Leyens (1983) souligne la force persuasive de l’étude de cas démontre qu’elle est plus 

convaincante qu’une foule de statistique. Le caractère concret de l’étude de cas fait qu’elle 

s’impose faceau phénomène de dépersonnalisation caractéristique aux statistiques abstraites. 

Un cas, précis habilement présenté, qui parle à notre imagination, aurait davantage qu’un 
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tableau rempli de chiffre le pouvoir de nous faire penser à d’autres personnes ou situation plus 

ou moins semblables. (A. Blanchet, S. Lonescu, 2009 : 16).L’étude de cas, c’est « l’étude 

approfondie de cas individuel normal, pathologique, de comprendre et expliquer le 

fonctionnement physique et humain, ses troubles et ses perturbations affectives ». (M. 

Charlotte, 1990, p.14). 

L’étude de cas est une méthode de recherche qui nous permet de rester au plus près de la 

réalité clinique et qui nous aide à mieux cerner notre recherche. On a choisi la méthode de 

l’étude de cas, étant donné que chaque cas à son histoire qui se diffère de l’autre, ainsi nous 

voulons dégager pour chaque cas son vécu de l’exercice et approfondir mieux par rapport à ce 

dernier. 

On a choisi de commencer la passation des outils de recherche avec le guide de l’entretien, 

c’est pour avoir plus d’information sur les sujets et gagner leurs confiances et de les maîtres à 

l’aise aussi pour leur expliquer qu’il s’agit d’une étude scientifique à réaliser. 

L’entretien clinique de recherche est ainsi mené par un disposant d’une formation clinique et 

d’une expérience pratique auxquelles s’ajoute une formation clinique à la recherche. (Kh. 

Chahraoui, H. Bénony, 2003 : 141). 

L’entretien clinique est donc la technique de choix pour accéder à des informations 

subjectives (histoire de vie, représentations, sentiments, émotions, expérience) témoignant de 

la singularité et de la complexité d’un sujet. La dénomination d’entretien clinique de 

recherche condense ainsi tous les paradoxes liés à l’utilisation de la méthode clinique (Moro, 

1993) comme méthode de recherche. 

L’attitude non-directive qui favorise l’expression personnelle du sujet est combinée avec le 

projet d’explorer des thèmes particuliers. Le clinicien chercheur a donc recours à un guide 

thématique. L’entretien semi directif est un guide d’entretien avec plusieurs questions 

préparer à l’avance, mais non formulées d’avance, donc le chercheur pose une question puis 

le sujet s’exprime librement mais seulement sur le thème proposé sans l’interrompre, car 

l’aspect spontané des associations est au moins présent dans ce type d’entretien, dans la 

mesure où le clinicien cherche un cadre et une trame qui permettent au sujet de se dérouler le 

récit. (Kh. Chahraoui, H. Bénony, 2003 : 141). 

Mener un entretien clinique de recherche consiste donc à recourir à une technique d’entretien 

de recherche (non directive ou semi-directive) tout en adoptant une attitude clinique dans la 

relation au sujet. Il est établi après des entretiens exploratoires, le guide se présente sous la 

forme de « pense bête » en répertoriant les thèmes et/ou axes thématiques qui doivent être 

abordés au cours de l’entretien semi-directif. 
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Le guide de l’entretien comporte une consigne initiale : « J’aimerais que vous me parliez de… 

», « Ce que cela représente pour vous (consignes induisant un discours d’opinions) ; « 

j’aimerais que vous me parliez de… » ; « comment ça s’est passée… » (consigne induisant un 

discours de narration). Il peut revêtir une forme plus ou moins détaillée, de la liste de trois ou 

quatre grands thèmes que l’on connaît bien jusqu’à une série d’informations spécifiées sur 

deux ou trois pages. On s’attachera à donner à ce document une présentation qui le rende 

facile à utiliser, avec des mots clés très apparents. On peut coupler les thèmes avec des 

modèles de questions neutres. (L. Fernandez, 2001 : 08). 

Notre guide d’entretien comprend trois axes qui servent de trame pour l’entretien. Ce guide 

nous a permis de vérifier, au cours de l’entretien, si toutes les questions que nous souhaitions 

posées avait été abordées :Les informations personnelles sur le sujet, les informations sur 

l’anesthésie et sur le métier d’anesthésiste, les informations sur l’état de stress professionnel 

chez les anesthésistes, les informations sur les stratégies de coping chez les anesthésistes.  

Pour analyser nos entretiens, on a adopté la méthode qualitative dans laquelle on suit les axes 

du guide d’entretien, c’est-à-dire, on a analysé axe par axe les données et les informations 

obtenues auprès des sujets de recherche. En faisant référence à la théorie adoptée dans notre 

travail. 

Notre choix pour mesurer le stress professionnel c’est porter sur l’échelle de stress perçu 

parce que dans la revue de littérature on a trouvé des documents qui autorise et qui justifie 

l’utilisation d’une échelle de stress perçu pour mesurer le stress professionnel. 

Selon Lazarus et Folkman (1983) La PSS est une échelle qui peut servir à l’évaluation 

secondaire, elle évalue la fréquence avec laquelle les situations de la vie ou de travail sont 

généralement perçues comme « menaçantes ». (S. Cohen, T. Kamarck, R. Mermeltein, 2015 : 

101). 

Ces auteurs ont cité dans beaucoup de leurs travaux que l’échelle de stress perçu est une 

échelle qui pouvait mesurer le stress au travail. Donc on a choisi de recourir à cette échelle et 

non pas au questionnaire de karazak et celui de Woccq parce que nous sommes dans un 

travail qui se fera sur un groupe de recherche restreint de dix cas, donc ce n’est pas valable de 

recourir à des questionnaires qui s’adressent à des groupes de recherche importants. 

Donc l’échelle PSS elle nous convient et elle nous permet de mesurer le stress au travail. Il 

s’agit d’une échelle qui mesure le degré auquel les situations dans la vie et au travail sont 

stressantes, elle permet d’évaluer « l’importance avec laquelle des situations de la vie sont 

généralement perçues comme menaçantes, c'est-à-dire comme non-prévisibles, incontrôlables 

et pénibles ». L’échelle de stress perçu (la PSS), a été validée à partir d’un échantillon de 
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2347 sujets (960 hommes et 1427 femmes), représentatifs de la population américaine au 

niveau de sexe, l’âge, des revenus, de l’origine ethnique et de statut professionnel. (V. 

Langevin et all, 2011 : 101). 

La consigne de l’outil est la suivante : diverses questions vont vous êtes posées, ci-après. 

Elles concernent vos sensations et vos pensées pendant le mois qui vient de s’écouler. A 

chaque fois nous vous demandons d’indiquer comment vous vous êtes senti (e) le mois 

dernier. N’oubliez pas de comporter le nombre de fois où vous vous êtes senti (e) ainsi, mais 

indiquez plutôt la réponse qui vous parait proche de la réalité. Notez que ce questionnaire 

concerne tous vos domaines de vie (travail, vie relationnelle, loisirs). (V. Langevin et all, 

2011 : 101). 

Le temps de passation est d’environ 5 minutes pour les versions à 14 et 10 items. 

La cotation est la suivante : échelle de fréquence en 5 points (de « jamais » à « très souvent ») 

: - Jamais : 1 point - Presque jamais : 2 points - Parfois : 3 points - Assez souvent : 4 points - 

Très Souvent : 5 points. L’interprétation des scores se fait comme suit : Score inférieur à 21= 

C’est une personne qui sait gérer son stress - Score compris entre 21 et 26= C’est une 

personne qui sait en général faire face au stress et Score supérieure à 27= La vie est une 

menace perpétuelle pour cette personne. Elle a le sentiment de subir la plupart des situations 

et de ne pouvoir rien faire d’autres que les subir. 

Pour connaître et d’écrire les différentes stratégies de coping chez les techniciens anesthésiste, 

notre choix s’est porté sur l’échelle Toulousaine de coping.  

Le test de coping est un questionnaire d’autoévaluation destiné à mesurer la façon dont les 

individus font face et réagissent à une situation stressante. Il est composé de 54 items. 

L’échelle toulousaine de coping est élaborée par l’équipe de « psychologie du développement 

et de la santé » appartenant au laboratoire toulousaine « personnalisation et changements 

sociaux ». (Lanrencine, 2001 : 89).Cette échelle permet une passation individuelle, mais aussi 

collective. Elle est composée de trois champs : l’action (champ conatif), l’information (champ 

cognitif), dont l’articulation permet l’émergence de 6stratégies (focalisation, support social, 

retrait, conversion, contrôle, et refus). Chaque champ est constitué de 6 dimensions, et chaque 

stratégie comprend 3 dimensions. L’échelle est donc constituée de 18 dimensions est testée à 

partir de 3 affirmations auxquelles le sujet doit répondre à partir d’une échelle de 5 points. (S. 

Esparbes et coll, 1989 : 90). 

Toutes les consignes de passation sont inscrites sur la feuille de test. Après les remarques 

introductives nécessaires pour établir un bon contact avec le sujet, l’examinateur lui remet la 

feuille de test et lui demande de la remplir en suivant les instructions de la première page, 
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pour son compte personnel et en prenant son temps. La première partie concerne les 

renseignements individuels du sujet, la seconde fait référence à la consigne de test proprement 

dit. Le sujet doit se positionner sur une échelle en 5poins, de 1(pas de tous d’accord) à 5(tout 

à fait d’accord). Le test peut être fait individuellement (en prenant des précautions pour éviter 

les suggestions ou le copiage).L’examinateur confirmera verbalement la nécessité d’être aussi 

sincère que possible, et réaffirmer le caractère confidentiel des résultats. L’administrateur de 

ce test demande environ 15 minutes. Il doit être rappelé que les réponses demandées doivent 

être spontanées. (S. Esparbes et coll, 1989 : 91-92) 

La correction s’effectue en rapportant le chiffre de positionnement sur la grille de 

dépouillement en suivant les phases de 1 à 54 dans l’ordre du test. En suite 5 types de notes 

finales sont possibles aux choix : 

Une note par dimension : c’est la somme des trois phrases constituant la dimension. Il suffit 

pour cela d’additionner les 3 chiffres d’une même colonne (Ex : pour la dimension A, 

additionner les scores obtenus aux phrases 1, 19, 37). Cela nous permet de voir les dimensions 

les plus utilisées par l’individu dans une situation donnée. Ce sont les réponses les plus « fines 

»de l’échelle. Une note par champ : c’est la somme de 6 dimensions constituant le champ. Il 

suffit d’additionner les 6 cases blanches pour chaque champ et de rapporter le total dans la 

case appropriée (Ex : pour le champ d’action, additionner A, B, C, D, E, F et inscrite la 

somme dans la case total). Ainsi, nous pouvons observer la réaction privilégiée du sujet dans 

les 3 champs. Une note générale de coping : c’est la somme des 3 notes des 3 champs, il suffit 

de rapporter la note dans la case totale G. Une note de coping positif et une note de coping 

négatif : Il faut rapporter le score de chaque dimension, dans les lignes marquée positif, 

négatif, et dans les cases blanches. En faisant la somme des 9 dimensions positives du coping, 

on obtient une note de coping positif qu’il suffit d’inscrire dans la case totale de cette ligne (il 

en est la même pour le coping négatif). 

Le déroulement de la recherche :  

La pré-enquête est une phase de terrain assez précoce dont les buts essentiels sont d'aider à 

constituer une problématique plus précise et surtout à construire des hypothèses qui soient 

valides, fiables, renseignées, argumentées et justifiées. De même, la pré-enquête permet de 

fixer, en meilleure connaissance de cause, les objectifs précis, aussi bien finaux que partiels, 

que le chercheur aura à réaliser pour vérifier ses hypothèses. (O. Aktouf, 1987 : 102). 

Dans tout projet de recherche, la pré-enquête est une étape très importante et utile parce 

qu’elle nous oriente vers des questions et des pistes importantes non prise en considération, 

ainsi elles nous aident à préciser notre problématique et hypothèses en suivant des méthodes 
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et des techniques qui sont plus adéquates à notre thème de recherche. Donc nous avons 

procédé à une pré-enquête qui s’est déroulée pendant un mois, du 21 janvier  au 21 février  au 

niveau de L’EPH Sidi Aich, au début de notre pré-enquête on a pris contact avec 

l’administration de L’EPH pour poser la lettre d’envoi en stage retirée auprès de 

l’administration de notre faculté, après nous avoir permet d’accéder à ce stage qui va durer 

trois mois de (21 février  au 21 mai) qui sont diviser en deux fois par semaine (le dimanche et 

le lundi), on a choisi ces deux jours, en vue de la distance qui sépare ce milieu de stage de 

notre milieu de vie convient parce que on habite loin de ce milieu de stage. Grâce aux libres 

entretiens auprès du chef de service et les anesthésistes du bloc opératoire qui nous ont aidé à 

délimiter notre champ d’étude, et de préciser notre groupe de recherche. 

Donc l’étape de la pré-enquête est une étape cruciale, le chercheur tente de se familiariser de 

la façon la plus complète possible avec son sujet, il faut rechercher toutes les données 

pertinentes sur la population d’étude et sa composition, chercher les données d’enquêtes déjà 

réalisées auprès de cette population ou de populations similaires, que ce soit sur le même sujet 

ou sur un sujet relié. Enfin, après cette pré-enquête, nous avons eu toutes les informations 

nécessaires sur notre sujet de recherche, et nous nous sommes assuré que cet organisme est 

valable, pour effectuer notre enquête, et constituer notre terrain de recherche, dont le but de 

confirmer ou d’infirmer les hypothèses qui sont déjà lancées au début. 

Apres avoir discuté avec le directeur de L’EPH de Sidi Aich qui nous a donné des 

informations sur cet établissement qui se situe dans une région semi urbaine sur une route 

menant à Tifra à 03 Km de la route nationale et 45 Km du chef-lieu de la wilaya de Bejaia, au 

niveau de zone haute de la ville de sidi Aich, cet établissement comporte 240 lits en vue d’une 

meilleure prise en charge de la santé de la publication des 05 Daïras environnantes, comme il 

assure la couverture sanitaire d’une population d’environ 161837 habitants, il s’étale sur une 

surface totale de 10634 m² dont 5742 m² bâti et 4892 m² non bâti. L’hôpital est constitué de 

dix services conformément à l’arrêt ministériel N°2739 du 26 janvier 2008 fixant la capacité 

technique. 

L’établissement compte 477 fonctionnaires répartis par catégories socioprofessionnelles 

comme suit : personnel médical : 59, personnel paramédicale : 206, personnel administratif, 

technique et ouvriers contractuels : 197.Il a été inauguré le 01 mars 1986 avec le déplacement 

humain et matériel de l’ancien hôpital de Sidi Aich construit en 1965 actuellement reconverti 

en établissement de proximité de santé public (EPSP). 

Dans notre présente recherche, on a pu effectuer notre stage auprès de 10 cas dans L’EPH de 

Sidi Aich au bloc opératoire ou on a sélectionné 5 anesthésistes femmes et 5 autres hommes à 
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cause de manque d’effectifs. Dans le tableau suivant on va essayer de faire une récapitulation 

de différentes caractéristiques de nos sujets de recherche. 

Tableau n°1 : caractéristiques du groupe de recherche 

Cas Age Expérience 

professionnelle 

A 56 ans 31 ans 

B 54 ans 30 ans 

C 55 ans 29 ans 

D 32 ans 5 ans 

E 30 ans 7 ans 

F 34 ans 10 ans 

G 29 ans 8 ans 

H 36 ans 6 ans 

I 30 ans 5 ans 

J 37 ans 13 ans 

 

Notre recherche s’est effectuée dans l’EPH à Sidi Aich pour une durée de trois mois. Les 

premiers jours de terrain, dans le service que nous avons ciblé notre groupe de recherche, on a 

joué une part importante sur la confirmation de la disponibilité de notre groupe d’étude. Après 

avoir obtenu l’accord d’être affecté au sien de cet établissement, afin d’effectuer une 

recherche sur l’état psychique chez les anesthésistes. Nous avons eu l’accès aux informations 

nécessaires en collaboration avec le chef de service qui nous a aidé à distinguer notre 

population ciblée par l’étude selon les critères fixés. Chaque entretien a été suivi de passation 

de deux échelles l’une du stress et l’autre de coping. En faisant la passation de ces derniers 

dans un bureau au bloc opératoire après avoir eu leur consentement, on a commencé en 

premier lieu, par le guide de l’entretien et en second lieu, on a fait la passation des deux 

échelles celles du stress juste après celle du coping pour un durée qui varie de 1h à 1h30 selon 

le sujet. 

Nous nous sommes entretenues avec les anesthésistes après avoir parlé de l’objectif de notre 

recherche. L’entretien s’est effectué en une séance, d’une durée entre 30 à 45 mn et cela 

dépendait du sujet. Nous entamons notre entretien en suivant les questions de notre guide. Au 

cours de l’entretien, les anesthésistes ont été à l’aise et s’exprimaient d’une manière spontanée 

à propos de leurs vécus des situations stressante et les stratégies qu’ils utilisent pour dépasser 

leur stress. 



 21: العدد                                                                  .االجتماعية و اإلنسانية للبحوث" تنوير" مجلة

 

 
421 

Nous avons choisi deux échelles qui sont l’échelle de stress perçu et celle de toulousaine de 

coping car elles sont les mieux correspondantes notre objectif de recherche, elles sont faciles 

dans la passation ce qui nous permet aussi de mieux maîtriser l’analyse de ces dernières, en 

plus elles sont parmi les échelles les plus utilisées et valides. La passation de ces échelles était 

individuelle, l’une après l’autre l’échelle de stress perçu suive de celle de toulousaine de 

coping parce que on a peur de perdre un de nous cas. 

Résultats de la recherche : 

Le cas de M (A) : D’après l’analyse de l’entretien clinique, Mr (A) manifeste des 

symptomatologies du stress comme : les problèmes de santé « j’ai une maladie de système 

immunitaire », un sommeil perturbé « j’ai un sommeil perturbé », le regret d’avoir choisir de 

travailler comme un anesthésiste ce qui est du à la responsabilité et la surcharge du travail « le 

travail comme un anesthésiste est trop stressant ainsi, on porte une grande responsabilité sur 

nos épaules », la qualité du travail ainsi que le manque de moyens, son expérience qui dépasse 

les 31 ans. Selon la théorie adoptée éventuellement, on constate que notre cas présente un 

stress professionnel. Ainsi on confirmera ça après l’analyse de l’échelle de stress perçu de Mr 

(A) dans laquelle il a obtenu un score qui est égale à «27 » point qui signifie la présence d’un 

degré de stress élevé chez lui qu’on peut le prouver d’après les items suivants : 2, 4, 5, 6, 8, 9, 

10 qui est égale à 19 points. Donc, pour Mr (A) La vie est une menace perpétuelle pour cette 

personne. Elle a le sentiment de subir la plupart des situations et de ne pouvoir rien faire 

d’autres que les subir. Donc notre première hypothèse est confirmée par rapport à notre 

premier cas. Le cas de Mr (A) : d’après les résultats obtenus durant l’entretien semi-directif 

que nous avons effectué avec le sujet, on a constaté que Mr (A) essaye de gérer son travail 

lorsqu’il se confronte à des situations stressantes parce que son travail, il est de nature 

stressant donc il ne doit pas lutter contre, mais il doit juste s’adapter, pour cela Mr (A) pour 

qu’il dépasse son stress, il essaye de garder son sang-froid comme il essaye de ne pas 

paniquer et il suit la conduite à tenir ainsi il demande l’aide des opérateurs et des médecins 

réanimateurs parce qu’il travaille sous leurs responsabilités, comme il préfère de quitter son 

milieu de travail lorsqu’il termine son intervention et de prendre un café. Selon notre cas cela 

lui offert un soulagement. À propos de l’échelle de toulousaine de coping que nous avons 

effectué avec Mr (A) on peut déduire qu’il a présenté plusieurs stratégies de coping. Mr (A) 

utilise un coping positif avec un score de « 118 » qui se traduit par l’utilisation de champ 

d’action avec un score de « 79 » et celui de l’information avec un score de « 75 » et 

d’émotion avec un score de « 67 » implique par l’utilisation des différentes stratégies : la 

stratégie de contrôle avec un score de « 41 » qui implique (la stratégie de contrôle cognitif et 



 21: العدد                                                                  .االجتماعية و اإلنسانية للبحوث" تنوير" مجلة

 

 
422 

de planification et celle de contrôle émotionnel avec une note de (14) point), et celle de 

support social avec un score de « 38 » qui traduit par la stratégie de coopération et celle de 

support social émotionnel avec une note de (14), ainsi celle de conversion avec un score de « 

37 » implique(la stratégie de l’acceptation noté de (14)point  et de retrait avec un score de « 

37 » traduit par (la stratégies de retrait comportemental noté de score (15) et celle de 

focalisation qui implique la stratégie de focalisation cognitive qui est noté de (14) point)et de 

refus qui égale à un score de « 34 »point traduit la stratégie de distraction note de score de 

(14) point. Donc notre premier cas fait face à son stress lié au travail en se basant sur le type 

de stratégie de coping positif centré sur le soutien social et l’émotion traduit par l’utilisation 

de champ d’action qui implique par la stratégie de contrôle. Ce qui nous permet de confirmer 

notre deuxième hypothèse pour ce premier cas. 

Le cas de Mr (B) : à travers les informations recueillies dans l’entretien clinique semi-directif 

que nous avons effectué dans le service de bloc opératoire, et d’après la théorie sur laquelle on 

s’est basé on peut conclure que Mr (B) manifeste des symptômes de stress professionnel et 

cela était constaté d’après ces dires « souvent je serais perturbé dans mon milieu de travail, 

j’ai un sommeil perturber qui est dû à la charge de notre travail aux gardes et le stress qu’an 

vie quotidiennement, mon état psychique actuellement est perturbé, je porte le stress en moi, 

j’ai devenu nerveux ». Donc notre cas présente un stress professionnel. On confirmera ça à 

partir des résultats obtenus d’après l’analyse de l’échelle de stress perçu de Mr (B), qu’il a eu 

un score de « 30 » qui renvoi à un stress élevé, et cela, dans les items suivants : 1, 2, 3, 5, qui 

égale à 15 points. Donc pour Mr (B) La vie est une menace perpétuelle pour cette personne. 

Elle a le sentiment de subir la plupart des situations et de ne pouvoir rien faire d’autres que les 

subir. Donc notre première hypothèse est confirmée par rapport à notre deuxième cas. Le cas 

de Mr (B) : d’après l’analyse de l’entretien clinique semi-directif, Mr (B) nous avance qu’il 

essaye de faire face à son stress au travail parce que c’est une obligation pour eux « j’exerce 

un travail qui est stressant au même temps noble, donc je ne peux pas voir quelqu’un souffre 

et je refuse de travailler même si on a pas des conditions favorable mais on essaye le 

maximum de l’exercée dans des bonnes conditions pour que avoir une conscience tranquille » 

il avance aussi que le travail doit être partager parce que ils exerces un travail d’équipes donc 

même le stress doit être partager, et face à divers situations stressant notre cas utilise le café et 

le tabac il rit pour déstresser dépasser son stress. Aussi, nous avons relevé à travers l’analyse 

de l’échelle de coping que Mr (B) employé un coping positif centré sur le soutien social avec 

un score de « 96 » et l’utilisation de champ d’action avec un score de « 58 », le champ 

d’information noté d’un score de « 54 » et celui d’émotion avec « 49 » de score ainsi 
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l’utilisation des différentes stratégies qui sont comme suivant : la stratégie de contrôle noté 

d’un score de « 35 » qui se traduit par la stratégie de contrôle cognitif et de planification avec 

une note de (13) point, et celle de focalisation avec une note de « 29 » point qui implique la 

stratégie d’action avec une note de (12) point, le support social avec un score de « 29 », la 

stratégie de coopération avec une note de (14), ainsi celle de conversion avec une note de 

score de « 26 » traduit par la stratégie d’acceptation avec une note (12) point de et la 

stratégies de refus avec « 23 » de score implique la stratégie alex- thymie avec une note de 

(09) point et en dernier celle de retrait avec une note de score de « 19 » implique la stratégie 

d’additivité avec une note de (08) point. Donc, notre deuxième cas fait face à son stress avec 

l’utilisation de coping, basant sur le type des stratégies de coping positif centrées sur le 

soutien social traduit par l’utilisation de champ d’action et la stratégie de contrôle qui est 

impliqué par la stratégie de contrôle cognitif et planification. Ce qui nous permet de confirmer 

notre deuxième hypothèse par rapport au deuxième cas. 

Le cas de Mr (C) : En référence à l’analyse de l’entretien clinique, on peut constater que Mr 

(C) montre des symptômes de stress professionnel « je serais perturbé de temps en temps, et 

surtout lorsque je serais au bloc, j’ai un manque de sommeil, je suis devenu nerveux » Il se 

sent irrité lorsque les évènements échappaient à son contrôle, ce qui prouve la présence d’un 

stress professionnel cher lui. Mr (C) à marquer une note de « 28 » dans l’échelle de stress 

perçu ce qu’il signifie qu’il manifeste un degré de stress élevé. Ce qui prouve dans les items 1, 

2, 3, 9 qui égale à 13 points. Donc, pour Mr (C) La vie est une menace perpétuelle pour cette 

personne. Elle a le sentiment de subir la plupart des situations et de ne pouvoir rien faire 

d’autres que les subir. Donc notre première hypothèse est confirmée par rapport à notre 

troisième cas. Le cas de Mr (C) : en référence à l’analyse de l’entretien clinique, nous avons 

constaté que Mr (C) a déclaré qu’il essaye de concentrer sur son travail et garder son sang-

froid et de ne pas paniquer, « le moment où je deviens stressé j’essaie de faire face à la 

situation et de garder le sang-froid parce que c’est la seule chose qui peut m’aider », comme 

aussi il utilise le tabac comme moyen pour dépasser son stress. Ainsi d’après l’analyse de 

l’échelle de coping, on constate que Mr (C) fait face à son stress lié au travail, en employant 

des stratégies de coping positif centré sur le problème traduit par du champ d’information 

avec un score de « 77 », et le champ d’action traduit par le score de « 73 » et celui de 

l’émotion qui se traduit par un score de « 63 » point. Aussi, il fait recoure à des différentes 

stratégies à celle de contrôle avec une note total de 45 point qui se traduit par (la stratégie de 

régulation des activités et de contrôle cognitif et planification, contrôle émotionnel avec une 

note de 15), et la stratégie de support social ce qui traduit par (la stratégie de support social 
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informationnel avec une note de 15 ainsi celle de coopération et de support social émotionnel 

avec un score de 13 point), et la stratégie de focalisation qui se traduit par (la stratégie de 

focalisation active, la focalisation cognitive…etc. Donc notre troisième cas fait face aux 

situations stressantes de son milieu de travail en se basant sur le type de stratégie de coping 

centré sur l’émotion et le support social qui se traduit par les stratégies de régulation des 

activités, contrôle cognitif et planification, contrôle émotionnel. Ce qui nous permet de 

confirmer notre deuxième hypothèse par rapport au troisième cas. 

Le cas de Mme (D) : d’après les résultats obtenus durant l’analyse de l’entretien clinique 

semi-directif qu’on a effectué avec le sujet, on peut dire  que Mme (D) présente des signes de 

stress professionnel comme « à plusieurs reprise ça m’arrive d’être perturbée et avec des 

pathologies graves, il y’a des périodes où je ne dors pas, j’ai des difficultés à gérer mon 

travail, cela est liée à son rythme, je suis tout le temps stressé, je suis de nature stressé ».Selon 

la théorie adoptée dans notre travail, on peut constater que notre sujet présente un stress 

professionnel. Mme (D) a marqué une note du score de « 24 » points dans l’échelle de stress 

perçu ce qui signifie qu’elle présente un degré de stress moyen chez elle et C’est une personne 

qui sait en général faire face au stress. Ce qui est prouvé dans les items suivants : 1, 7, 8, 9, 10 

qui égale à 7 points. Donc notre première hypothèse est infirmée parce que Mme (D) présente 

un stress professionnel avec un degré moyen pas élevé. Le cas de Mme (D) : en référence à 

l’analyse de l’entretien clinique, nous avons constaté que Mme (D) a dit qu’elle essaye de 

concentrer sur son travail, mais elle déclare qu’elle a des difficultés a maitrisée son travail 

lorsqu’elle est fatigué et stressé, mais malgré tout elle essaye de garder le sang-froid pour 

qu’elle peut dépasser son stress « j’essaye toujours de garder je dans froid pour que je puisse 

gérer les situations difficile comme j’utilise dés fois un médicament pour dépasser mon stress 

celui de L’Atarax». Aussi, elle aime partager tous ces émotions avec sa famille et collègues. 

Ainsi d’après l’analyse de l’échelle de coping, on constate que Mme (D) fait face à son stress 

lié au travail, en employant des stratégies de coping positif centré sur l’émotion avec un score 

de « 77 » traduit par le champ de l’émotion avec un score de «51 », et le champ d’information 

traduit par le score de «45 » et celui d’action qui se traduit par un score de «44 » point. Aussi 

il a recours à des différentes stratégies à celle de focalisation avec une note total de « 31 » 

point qui se traduit par la stratégie de focalisation active avec un score de (15) point, la 

stratégie de conversion avec une note de « 26 » point qui se traduit par la stratégie 

d’acceptation avec une note de (15)point, la stratégie de support social avec un score de « 25 

», ce qui traduit par la stratégie support socialémotionnel avec une note de (10) point) …etc. 

Donc notre quatrième cas fait face aux situations stressantes de son milieu de travail en se 
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basant sur le type de stratégie de coping centré sur le problème et le soutien social qui se 

traduit par une focalisation émotionnelle, support social émotionnel, et l’acceptation. Ce qui 

nous permet de confirmer notre deuxième hypothèse par rapport au quatrième cas. 

Le cas de Mme (E) : d’après les informations recueillies à partir de l’entretien semi-directif, et 

d’après la théorie sur laquelle on s’est basé. Mme (E) présente des signes de stress 

professionnel comme « oui, toujours, je serais stressante, je rencontre des difficultés dans mon 

travail, mon sommeil est déséquilibré ».A propos du l’échelle de stress perçu que nous avons 

effectué avec le sujet (E), on peut déduire qu’elle présente un stress professionnel avec un 

degré faible marquer par un score de « 20 » point. Ce qui se traduit dans les items suivants : 1, 

4, 7, 8 qui est égale de 4. Alors Mme (E) C’est une personne qui présente un stress léger et 

qui sait le gérer. Donc notre première hypothèse est infirmée par rapport à notre cinquième 

cas. Le cas de Mme (E) : en référence à l’analyse de l’entretien clinique, nous avons constaté 

que Mme (E) à déclarer qu’elle essaye de concentrer sur son travail, de garder le sang-froid et 

elle utilise la discussion avec ses collègues comme un moyen pour dépasser le stress « je 

discute avec mes collègues sur des sujet en dehors de travail pour dépasser mon stress »,elle 

partage ses émotions avec sa famille « je partage toujours mes émotions avec ma famille et 

mes collègues proche ».Ainsi d’après l’analyse de l’échelle de coping, on constate que Mme 

(E) fait face à son stress lié au travail, en employant des stratégies de coping positif centré sur 

l’émotion avec un score de « 93 » traduit par le champ d’information traduit par le score de 

«66» et celui d’action qui se traduit par un score de «54» point, le champ de l’émotion avec 

un score de «50».Aussi il fait recoure à des différentes stratégies à celle de support social avec 

un score de « 38», ce qui traduit par la stratégie de support social informationnel avec une 

note de (15) point…de focalisation avec une note total de « 31» point qui se traduit par (la 

stratégie de focalisation actives avec un score de (14) point, la stratégie de contrôle avec une 

note de « 29 » point qui se traduit par la stratégie régulatrice des activités avec une note de 

(14)point, la stratégie de refus qui implique la stratégie de dénégation avec une note de (12) 

point etc. Donc notre cinquième cas fait face aux situations stressantes de son milieu de 

travail en se basant sur le type de stratégie de coping centré sur le soutien social qui se traduit 

par un support social informationnel, et la stratégie régulatrice des activités, et la 

dénégation.Ce qui nous permet de confirmer notre deuxième hypothèse par rapport au 

cinquième cas. 

Le cas de Mr (F) : d’après l’analyse de l’entretien clinique semi-directif, on peut constater que 

Mr (F) manifeste des symptomatologies de stress professionnel comme « lorsqu’il y’a 

beaucoup de malades vraiment, c’est stressant, il m’arrive d’être perturbé lorsque le malade 
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signale une allergie ».Mr (F) à marquer une note de « 23 » point dans l’échelle de stress, ce 

qui résulte que Mr (F) présente un degré de stress moyen et C’est une personne qui sait en 

général faire face au stress. Ce qui se traduit dans les items suivants : 4, 5, 8, 9, 10 qui égale à 

7.Donc notre première hypothèse est infirmée par rapport à notre sixième cas. Le cas de Mr 

(F) : en référence à l’analyse de l’entretien clinique, nous avons constaté que Mr (F) à déclarer 

qu’il essaye de concentrer sur son travail, de garder le sang-froid parce que son travail 

demande ça et il focalise sa pensé sur le malade et à son devoir qu’il doit exercer et il utilise le 

café comme un moyen pour dépasser son stress « j’aime prendre un café pour me déstresser » 

comme il ne partage plus ses émotions avec autrui « non je laisse tout pour moi je partage rien 

avec les autres ».Ainsi d’après l’analyse de l’échelle de coping, on constate que Mr (F) fait 

face à son stress lié au travail, en employant des stratégies de coping positif centré sur 

l’émotion avec un score de « 85 », le champ d’action qui se traduit par un score de «59 » 

point, et celui d’information traduit par le score de «55 » et celui le champ de l’émotion avec 

un score de «52 ».Aussi, il a recours à des différentes stratégies à celle de contrôle avec un 

score de « 37 », ce qui traduit par la stratégie par le contrôle cognitif et planification et le 

contrôle émotionnel noté de (13) point, et celle de conversion de score aussi noté de « 37 » 

implique la stratégie de conversion comportementale notée de (14) point, après à celle de 

refus avec un score de « 31 » traduit par la stratégie de dénégation noté de (11) point…etc. 

Donc notre cinquième cas fait face aux situations stressantes de son milieu de travail en se 

basant sur le type des stratégies de coping centrée sur le problème et l’émotion qui se traduit 

par l’utilisation de la stratégie de contrôle cognitif et planification et le contrôle émotionnel et 

la dénégation. Ce qui nous permet de confirmer notre deuxième hypothèse par rapport au 

sixième cas. 

Le cas de Mme (G) : d’après l’analyse de l’entretien clinique semi-directif, on peut déduire 

que Mme (G) présente des signes de stress professionnel comme « je me sens stressée à cause 

de mon milieu de travail, il faut que je sois toujours attentive, et cela me rend fatiguée, il y’a 

une charge de travail importante ».Après la passation de l’échelle de stress perçu pour Mme 

(G), elle a obtenu un score de « 22 » point, donc le sujet présente un degré de stress moyen et 

c’est une personne qui sait en général faire face au stress, ce qui se traduit dans les items 

suivants : 4, 5, 6, 7, 8 qui égale à 8.Donc notre première hypothèse est infirmée par rapport à 

notre septième cas. Le cas de Mme (G) : en référence à l’analyse de l’entretien clinique, nous 

avons constaté que Mme (G) a déclaré qu’elle essaye de se concentrer sur son travail, de 

garder le sang-froid et de ne pas paniquer et de demander l’aide des autres, elle partage ses 

émotions avec son mari. Ainsi d’après l’analyse de l’échelle de coping, on constate que Mme 
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(G) fait face à son stress lié au travail, en employant des stratégies de coping positif centrées 

sur le soutien social avec un score de « 111 » traduit par le champ d’information qui se traduit 

par un score de «70 » point, et celui d’action traduit par le score de «61 » et celui le champ de 

l’émotion avec un score de «48 ».Aussi elle a recour à différentes stratégies,  celle de contrôle 

avec un score de « 39», ce qui se traduit par la stratégie par le contrôle cognitif et planification 

et la régulation des activités noté de (15) point, et celle de support social de score aussi noté 

de « 38 » implique la stratégie de support social informationnel noté de (14) point, après celle 

de focalisation avec un score de « 34 » traduit par la stratégie de focalisation actives noté de 

(15) et cognitive noté de (14) point…etc. Donc notre septième cas fait face aux situations 

stressantes de son milieu de travail en se basant sur le type des stratégies de coping centré sur 

le problème et le soutien social qui se traduit par l’utilisation de la stratégie de support social 

informationnel, de focalisation active et cognitive. Ce qui nous permet de confirmer notre 

deuxième hypothèse par rapport au septième cas. 

Le cas de Mr (H) : D’après les résultats obtenus durant l’entretien clinique semi-directif qu’on 

a pu effectuer avec notre sujet, on a remarqué qu’il manifeste une symptomatologie de stress 

professionnel d’après ses dires« je me sens très souvent nerveux et stressé, dés fois il m’arrive 

d’être perturbé dans mon travail à cause du manque d’équipement ».Après avoir passé 

l’échelle de stress perçu pour Mr (H),il à marquer un score de « 28 » point, donc le sujet 

présente un degré de stress élevé. Ce qui se traduit dans les items suivants : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 

qui égale à 21.Donc pour Mr (H) La vie est une menace perpétuelle pour cette personne. Elle 

a le sentiment de subir la plupart des situations et de ne pouvoir rien faire d’autres que les 

subir. Donc notre première hypothèse est confirmée par rapport à notre huitième cas. Le cas 

de Mr (H) : en référence à l’analyse de l’entretien clinique, nous avons constaté que Mr (H) a 

déclaré qu’il essaye de se concentrer sur son travail, de garder le sang-froid, il déclare aussi 

qu’il n’est pas censé à gérer mais il est obligé de s’adapter avec la programmation et pour 

qu’il dépasse son stress, il utilise différents moyens «si je trouve un vide j’aime voir un film, 

et parfois je chante et je danse aussi, et la chose qui me déstresse c’est le foot».Ainsi d’après 

l’analyse de l’échelle de coping, on constate que Mr (H) fait face à son stress lié au travail, en 

employant des stratégies de coping de type positif, centrées sur le problème avec un score de 

« 88 » traduit par le champ d’action qui se traduit par un score de «58 » point, et celui de 

l’émotion traduit par le score de «57 » et celui d’information avec un score de «50 ».Aussi il a 

recours à différentes stratégies comme celle du support social avec un score de « 34 », qui se 

traduit par la stratégie de coopération notée (13) point, et celle de conversion de score noté « 

30 » implique la stratégie de conversion par les valeurs notée de (11) point, après à celle de 
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contrôle avec un score de « 28 » traduit par la stratégie de contrôle émotionnel noté de (10) 

point…etc. Donc notre huitième cas fait face aux situations stressantes de son milieu de 

travail en se basant sur le type des stratégies de coping centré sur l’émotion et qui se traduit 

par l’utilisation de la stratégie de contrôle émotionnel et de conversion par les valeurs et le 

contrôle émotionnel. Ce qui nous permet de confirmer notre deuxième hypothèse par rapport 

au huitième cas. 

Le cas de Mme (I) : d’après l’analyse des résultats de l’entretien clinique demi-directif, on 

peut constater que Mr (I) présente des signes de stress professionnel lorsqu’il a dit « le milieu 

de mon travail est très stressant, j’ai un sommeil perturbé, de temps en temps je suis perturbée 

dans mon travail ».Après avoir passé l’échelle de stress perçu pour Mme (I), elle a obtenu un 

score de « 30 » points, donc Mme (I) présente un degré de stress élevé. Ce qui se traduit dans 

les items suivants : 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 qui égale à 24 points. Donc pour Mme (I) La vie est une 

menace perpétuelle pour cette personne. Elle a le sentiment de subir la plupart des situations 

et de ne pouvoir rien faire d’autres que de les subir. Donc notre première hypothèse est 

confirmée par rapport à notre neuvième cas. Le cas de Mme (I) : en référence à l’analyse de 

l’entretien clinique, nous avons constaté que Mme (I) a déclaré qu’elle essaye de concentrer 

sur son travail, de garder le sang-froid et de ne pas paniquer et elle le gère bien  « je gère mon 

stress d’une façon normal, j’essaye toujours de faire face aux situations stressantes ».Ainsi 

d’après l’analyse de l’échelle de coping, on constate que Mme (I) fait face à son stress lié au 

travail, en employant des stratégies de coping de type positif centrées sur le problème avec un 

score de « 110 » traduit par le champ d’information qui se traduit par un score de «72 » point, 

et celui d’action traduit par le score de «62 » et celui le champ de l’émotion avec un score de 

«54 ».Aussi elle recoure à des différentes stratégies à celle de contrôle avec un score de « 39», 

ce qui traduit par la stratégie de régulation des activités noté de (14) point, et celle de support 

social de score aussi noté de « 37 » implique la stratégie coopération et celle de support social 

émotionnel noté de (13) point, après à celle de conversion avec un score de « 34 » traduit par 

la stratégie d’acceptation notée  (15), celle de focalisation avec un score de « 31 » traduit par 

la stratégie de focalisation cognitive notée (15) point…etc. Donc notre septième cas fait face 

aux situations stressantes de son milieu de travail en se basant sur le type des stratégies de 

coping centré sur et le problème et le soutien social qui se traduit par l’utilisation de la 

stratégie de de support social informationnel, de focalisation active et cognitive. Ce qui nous 

permet de confirmer notre deuxième hypothèse par rapport au neuvième cas. 

Le cas de Mme (J) : d’après l’analyse des résultats de l’entretien clinique demi-directif, on 

peut constater que Mme (J) présente des signes de stress professionnel lorsqu’elle a dit « je 
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me sens perturber, mon sommeil est déséquilibré, cela est dû aux gardes, je me sens toujours 

inquiète sur l’état des malades ».Après avoir passé l’échelle de stress perçu pour Mme (I), elle 

a marqué un score de « 33 » points, donc Mme (J) présente un degré de stress élevé. Ce qui se 

traduit dans les items suivants : 3, 4, 6, 8, 9, 10 qui est égale à 24.Donc pour Mme (J) La vie 

est une menace perpétuelle pour cette personne. Elle a le sentiment de subir la plupart des 

situations et de ne pouvoir rien faire d’autres que de les subir. Donc notre première hypothèse 

est confirmée par rapport à notre dixième cas. Le cas de Mme (J) : en référence à l’analyse de 

l’entretien clinique, nous avons constaté que Mme (J) a déclaré qu’elle essaye de se 

concentrer sur son travail, de garder le sang-froid et de ne pas paniquer « j’essaye toujours de 

garder mon sang froid pour dépasser mon stress au travail » et elle partage ses problèmes avec 

son mari. Ainsi d’après l’analyse de l’échelle de coping, on constate que Mme (J) fait face à 

son stress lié au travail, en employant des stratégies de coping de type positif, centrées sur le 

problème avec un score de « 105 » traduit par le champ d’information qui se traduit par un 

score de «66 » point, et celui d’action traduit par le score de «65 » et celui le champ de 

l’émotion avec un score de «56 ».Aussi elle fait recoure à des différentes stratégies à celle de 

support social de score noté de « 38 » implique la stratégie support social informationnel et 

celle de support social émotionnel noté de (13) point et celle de contrôle avec un score de « 

35», ce qui traduit par la stratégie de régulation des activités noté de (13) point ainsi celle de 

conversion avec un score de « 35 » traduit par la stratégie d’acceptation noté de (13), et celle 

de focalisation avec un score de « 34 » traduit par la stratégie de focalisation cognitive noté de 

(14) point…etc. Donc notre dernier cas, fait face aux situations stressantes dans son milieu de 

travail en se basant sur le type des stratégies de coping centré sur l’émotion et le soutien social 

qui se traduit par l’utilisation de la stratégie de supporte social informationnel et émotionnel, 

de focalisation active et cognitive et la stratégie d’acceptation. Ce qui nous permet de 

confirmer notre deuxième hypothèse par rapport au dixième cas. 

D’après la discussion de l’analyse de l’entretien clinique semi-directif et l’analyse de l’échelle 

de PSS des 10 cas, nous avons abouti à la confirmation de notre hypothèse pour la majorité de 

nos cas, soit 6/10. Mr (A), Mr (B), Mr (C), Mr (H), Mme (I), Mme (J). Alors que pour les 4 

cas restants, à savoir, le cas de Mr (F), Mme (D), Mme (G) et Mme (E) elle est infirmée.  

D’après la discussion de l’analyse de l’entretien clinique semi-directif et l’analyse de l’échelle 

de toulousaine de coping réalisées sur les 10 cas, nous avons abouti à la confirmation de notre 

deuxième hypothèse pour tous nos cas : Mr (A), Mr (B), Mr (C), Mme (D), Mme (E), Mr (F), 

Mme (G), Mr (H), Mme (I) et Mme (J) qui font face à leurs stress au travail en employant 

différentes types de stratégies de coping centrées beaucoup plus soutien social et le problème 
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que sur l’émotion et cela traduit par l’utilisation des différentes stratégies : le support 

social(comportement, informationnel ou émotionnel), le contrôle (par la régulation des 

activités, le contrôle cognitif et planification ou contrôle émotionnel) la conversion ( par la 

position cognitive, acceptation ou par les valeurs (se tourner vers dieu)), beaucoup plus que 

d’autre : le retrait (comportement, retrait mental, ou par additivité), et le refus ( par la 

distraction, la dénégation ou l’Alexithymie).Après avoir confirmé la deuxième hypothèse, il 

s’avéré que les anesthésistes utilisent une variété de stratégies de coping : la plus employé est 

celle qui est centrée sur le soutien social et le problème et la moins utilisée par rapport à notre 

groupe de recherche est celle qui est centrée sur l’émotion.En ce qui concerne l’efficacité de 

ces différents types de stratégies de coping centrées soit sur le problème soit sur l’émotion ou 

sur la recherche de soutien social, nous avons trouvé en référence à notre groupe de recherche 

que ces stratégies ne sont pas efficaces (ou dysfonctionnelles) pour la majorité de nos cas (Mr 

(A), Mr (B), Mr (C), Mr (H), Mme (I), Mme (J)) car elle ne permettent pas de maitriser la 

situation stressante liée à l’exercice de leur métier, contrairement pour le cas de Mme (D), 

Mme (E), Mr (F), Mme (G), ces différentes types de stratégies sont efficaces ou ( 

fonctionnelles). Donc on peut juger que l’efficacité de stratégies de coping est relative.  

Conclusion : 

Le métier de l’anesthésiste est l’une des professions à haut risque et stressante. Et pour qu’il 

puisse faire face à ces situations, l’anesthésiste a recours à plusieurs stratégies. Ainsi, les 

anesthésistes développent des stratégies de coping qui sont considérées comme un moyen de 

dépasser cette situation, et les sujets de notre recherche utilisent diverses stratégies. Enfin, 

nous espérons que cette recherche a éclairé l’idée que les techniciens anesthésistes ont un 

métier stressant, et on espère que ce modeste travail sera poursuivi par d’autres chercheurs, 

dans le but de comprendre le vécu du métier en question.  
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