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 شروط النشر:

محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في  دولية علميةمجلة العلوم االجتماعية مجلة 
ميدان العلوم االجتماعية باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية على أن يلتزم أصحابها 

 بالقواعد التالية:

أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة ولم ترسل للنشر في أي جهة أخرى ويقدم الباحث   -

 إقرارا بذلك.
صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والجداول واألشكال  30 أن يكون المقال في حدود -

 والصور.

أن يتبع المؤلف األصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما   -
يتعلق بإثبات مصادر المعلومات وتوثيق االقتباس وإحترام األمانة العلمية في تهميش 

 المراجع والمصادر.

وان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة لعنوان المقال باللغة تتضمن الورقة األولى العن -
اإلنجليزية، كما تتضمن اسم الباحث ورتبته العلمية، والمؤسسة التابع لها، الهاتف، والفاكس 

مجتمعين،)حيث ال يزيد  والبريد االلكتروني وملخصين، في حدود مائتي كلمة للملخصين

للملخص  simplified Arabic 12ر بخط أسط 10عدد أسطر الملخص الواحد عن 

حدهما بلغة المقال أ للملخص باللغة االنجليزية(، Times New Roman  12العربي و 
 والثاني باللغة االنجليزية على أن يكون أحد الملخصين باللغة العربية.

بين 1.15بمسافة  12مقاسه   simplified Arabic تكتب المادة العلمية العربية بخط نوع -

 .14، أما عنوان المقال يكون مقاسه  Grasاألسطر، بالنسبة للعناوين تكون 
، أسفل الورقة 1.5، رأس الورقة  3وأيسر  2وأيمن  2وأسفل  2هوامش الصفحة أعلى  -

 (. X 23.5 16مخصص)حجم الورقة  1.25

در جب أن يكون المقال خاليا من األخطاء اإلمالئية والنحوية واللغوية والمطبعية قي -
 اإلمكان.

بالنسبة للدراسات الميدانية ينبغي احترام المنهجية المعروفة كاستعراض المشكلة،  -

واإلجراءات المنهجية للدراسة، وما يتعلق بالمنهج والعينة  وأدوات الدراسة واألساليب 

 .اإلحصائية وعرض النتائج ومناقشتها
المراجع داخل ، ويشار إلى .(APA)تتبنى المجلة نظام توثيق الرابطة األمريكية لعلم النفس -

أو ذكر اإلسم الكامل المتن بذكر االسم الكامل للمؤلف ثم سنة النشر والصفحة بين قوسين، 

 بين قوسين. للمؤلف، السنة
ام الرابطة األمريكية يشار إلى ذكر قائمة المراجع في نهاية البحث وترتيبها هجائيا وفق نظ -

 .لعلم النفس

، كما أن المجلة غير ملزمة لى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشرتعاد إلمقاالت المرسلة ال ا -

 بالرد على المقاالت التي ال تستوفي شروط النشر.
 المقاالت المنشورة في المجلة ال تعبر إال على رأي أصحابها. -

ال تتحمل المجلة مسؤولية عدم إحترام الباحث األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي  -

 اءات صارمة في حق كل من ثبت عدم إحترامه ذلك.وتتخذ إجر
يحق لهيئة التحرير إجراء بعض التعديالت الشكلية على المادة المقدمة متى لزم األمر دون  -

 المساس بالموضوع.

قوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد ي -
 اإللكتروني: 

sciences@democraticac.de 

mailto:sciences@democraticac.de
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alــTīlimçānī )15081576ـــ ): biographie et parcours. 

Dr.Boumedine Muhammad, ..... ............ ..................408. 

De l’assimilation à l’intégration à travers la sociologie de 

l’immigration: ruptures et continuités  

Abdallah AZRRAR,……………………………….426. 



 عمان عثمانند.نجوى أحمد  (" على تمكين المرأة ERRYأثر برنامج"تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني)

 10      2021 سبتمبر، 20العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

 

أة " على تمكين المر ((ERRYفي الريف اليمني أثر برنامج " تعزيز القدرة على الصمود

 مديريتي عبس وبني قيس :اقتصاديًا واجتماعيًا في محافظة حجة اليمنية الريفية

 اليمن –جامعة صنعاء  –أستاذ مساعد  -د. نجوى أحمد نعمان عثمان 

 

 تعزيز القدرة على الصمود في الريفهدف البحث على التعرف على أثر برنامج  ملخص:

لمنهج ااحثة واستخدمت الب، اليمني على تمكين المرأة اليمنية الريفية اقتصاديًا واجتماعيًا

صلن حوتكونت عينة البحث من صاحبات المشاريع الصغيرة جدًا الالتي ، الوصفي التحليلي

(، ERRY)لريف اليمني على تدريب ومنح مالية من مشروع تعزيز القدرة على الصمود في ا

وقامت ، (73في مديريتي عبس وبني قيس بمحافظة حجة ؛ لفتح مشاريع صغيرة وعددهن )

لمرأة اتالك وأظهرت النتائج أن ام، الباحثة بتطبيق االستبانة بعد التأكد من صدقها وثباتها

دها ساع كما، لمشروع صغير ساعدها ذلك في المشاركة باتخاذ القرارات األسرية داخل المنزل

غير روع صباإلضافة إلى أن امتالكها لمش، بأن تكون مستقلة ماليًا والذي مكنها اقتصاديًا

دم عدراسة كما أظهرت ال، والقدرة على التواصل والتحاور مع اآلخرين، أعطاها الثقة بالنفس

متالك ( بين متوسطات إجابات أفراد العينة ألثر اα≤0.05وجود فروق دالة إحصائيا عند )

وى ت )المستغيرالمرأة اليمنية الريفية لمشروع صغير وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا تعزى للمتا

 .)الحالة االجتماعية –التعليمي 

د في الريف برنامج تعزيز القدرة على الصمو، التمكين، المشاريع الصغيرة الكلمات المفتاحية:

 .ERRYاليمن 

The impact of “Enhanced Rural Resilience in Yemen (ERRY) 

program on the economic and social empowerment of Yemeni rural 

women in Hajjah Governorate: Abs and Bani Qais districts. 

Abstract: The aim of the research is to identify the impact of the 

Enhanced Rural Resilience in Yemen Programe (ERRY) on empowering 

rural Yemeni women economically and socially. The researcher uses 

descriptive analysis survey as a method of research. The sample of this 

study involver the women beneficiaries that received funding from the 

ERRY program to open a small projects in Abs and Bani Qais districts 

,Hajjah Governorate, and the sample size of this study is (73).To achieve 

the aim of the study, the researcher used a questionnaire to survey the 

opinions of the research sample after making sure of its validity and 
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reliability, and the study shows that woman who owns a small project has 

helped her participate in making family decisions at home, and It also 

helped her to be financially independent, which enabled her economically 

empowerment. In addition, woman owning a small project gave her self-

confidence, and the ability to communicate and negotiate with others. 

Also, the study shows that there were no statistically significant 

differences at (α≤0.05) between the average responses of the sample 

members to the impact of owning rural Yemeni women for a small 

project and her economic and social empowerment according to 

(educational level - social status). 

Key Words: Small project, Empowerment, Enhanced Rural Resilience in 

Yemen(ERRY). 

 مقدمة الدراسة: 

بما فيها ، 2014وفًا اقتصادية واجتماعية وإنسانية وأمنية منذ عام زالت اليمن تواجه ظر ما

والتي أدت إلى انهيار البنية التحتية ، 2015ظروف الحرب والصراعات الداخلية منذ مارس 

ودمرت ، (14ص، 2017، مريم الجوفي)وارتفاع معدالت الفقر والبطالة وانقطاع الرواتب 

وعدم قدرة اليمنيين على توفير احتياجاتهم ، تصاد اليمنيالحرب والنزاع الحاصل في اليمن االق

وأدى االنهيار االقتصادي إلى ، وخاصةً مع فرض الحصار الجوي والبري والبحري، األساسية

مع انخفاض في ، في المائة 2.6وتقلص االقتصاد اليمني بنسبة ، الوقوع في كارثة إنسانية كبيرة

وكل ذلك أثر بطريقة ، ليمني مع ارتفاع كبير للدوالروانخفاض قيمة الريال ا، صادرات النفط

وعدم تقاضي الموظفين بالقطاع العام لمرتباتهم بشكل ، وتقليص فرض العمل، سلبية على اليمنيين

األمر الذي أدى إلى ، (page 3,World Bank, 2019م)2016منتظم أو كامل من أغسطس 

بعد فقدانها للمعيل والذي قد يكون األب أو وخصوًصا ، وقوع العبء األكبر على المرأة اليمنية

ويجعلها مضطرةً للعمل داخل وخارج ، مما يجعلها المعيل األساسي لألسرة، الزوج أو األخ

محمد ، حسن شجاع الدين، ؛ أحمد نور الدين5ص، 2019، إيمان عبدالرحمن شريان)المنزل 

بدأت النساء في ، اع الرواتبومع انقط، باإلضافة إلى تربية األطفال، (13ص، 2017، الشامي

يستطعن ، إما العمل من البيت أو عمل مشاريع صغيرة، اليمن بالبحث عن أعمال لمساعدة أسرهن

وأشارت ، وتحمل أعباء الحياة وخصوًصا في الوقت الراهن الذي تمر به البالد، إعالة أسرهن

وتزايد الفقر بينهن ، في اليمن غالبية الدراسات الحالية إلى أن وضع النساء اليمنيات يزداد سوًءا

وتدهور أوضاعهن في جميع المجاالت التعليمية والصحية ، وارتفاع نسبة المعيالت لألسر

وتطبيق ، والتخوف من تراجع اإلرادة السياسية في تفعيل مشاركة النساء، واالقتصادية والسياسية

، ومخرجات الحوار" الكوتا "، م2011ما أنجزته النساء في كسر القيود االجتماعية والثقافية في 

، مارثا عدلي)والذي يؤدي إلى تراجع في جميع اإلنجازات التي حققتها النساء في العقود الماضية 
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ولها ، وتعتبر المشاريع الصغيرة مهمة جدًا في تنمية المجتمعات(، 6ص، 2018، أحمد كامل

ي تنمية الفرد الذي يقوم بممارسة العمل دوًرا هاًما وأساسيًا في التنمية االقتصادية واالجتماعية وف

عريب )وتحفيزه على العمل مع اآلخرين والقدرة على االندماج مع المجتمع ، الذي يختاره

باإلضافة إلى أنها تساهم في ، (15ص، 2014، أمل محمد علي الخاروف، عبدالرحمن الوليدات

، ومية أو خاصة أو البحث عنهانشر ثقافة ريادة األعمال للنساء وعدم االعتماد على وظائف حك

ويمثل ريادة ، وزيادة مشاركتها في النشاط االقتصادي والمحاولة في رفع زيادة الدخل لألسرة

وإعطاء آثار إيجابية للمرأة ، األعمال دور أساسي في زيادة اإلنتاج المحلي وخلق فرص عمل

  . (viiص ، 2014، محمد حتاوي، سمير عبدهللا)خاصة ولعائلتها وللمجتمع بشكل عام

 نظماتوبدأت الم، وباألخص للشباب والنساء، وفي اليمن بدأ التشجيع إلقامة مشاريع صغيرة

فتح لالدولية بمحاولة مساعدة المجتمع اليمني في ظل الوضع الراهن من خالل إعطاء منح 

عمال ألدة اونشر ثقافة ريا، وتدريبهم في المهارات الحياتية وإقامة المشاريع، مشاريع صغيرة

ذه هحيث عملت ، وخصوًصا في المناطق اليمنية األكثر تضرًرا من الحرب، للشباب وللنساء

ي الئق الذل الوالعم، المنظمات على التركيز على تعزيز العمالة المنتجة للحد من الفقر والبطالة

ممثلة  ةألسروحماية الفرد وأسرته لحقوقه االجتماعية واالرتقاء با، يدر دخاًل كافيًا لألسرة

ذي وال، ومن ضمن هذه المشاريع مشروع تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني، بالنساء

لعمل انظمة وم، وهي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تنفذه أربع وكاالت تابعة لألمم المتحدة

رة يز قدعزتوالذي يهدف إلى  ، ومنظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األغذية العالمي، الدولية

لعيش بل االمجتمعات الريفية المتأثرة باألزمة على الصمود واالعتماد على الذات عبر دعم س

 وتحسين فرص الحصول على الطاقة المستدامة.، والحكم المحلي، والتعافي

ات تمامويعتبر التمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء اليمنيات وخصوصا في الريف من االه

لى تقع ع وفي الريف خاصة أعباء كثيرة، كون المرأة هي نصف المجتمع، ميةذات العالقة بالتن

، بيةا اإلنجادوارهوأدوارها اإلنتاجية إلى جانب أ، المرأة اليمنية في تسيير شؤون األسرة المعيشية

تي ي الباإلضافة إلى ممارسات التمييز والتبعية والتهميش االقتصادي واالجتماعي والسياس

م لتعلياوغياب استقاللها االقتصادي وفرص الوصول إلى الموارد وخدمات ، أةتتعرض لها المر

، فقرئرة الوالذي يدفعها في الوقوع في دا، والقدرة على اإلسهام في صناعة القرار، والتدريب

در علي عبده القا عبد)إضافة إلى اهتمام الجهات مازال ضعيفا وتركيز المانحين فقط بدا في ذلك 

 (.4ص ،2015، البناء

مكين لى تعوفي هذا البحث تم مناقشة أثر برنامج تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني 

 صراع فيوالالتي تأثرن بشكل مباشر بال، في محافظة حجةوخصوًصا المرأة اليمنية في الريف 

ا جتماعيً وتمكينهن اقتصاديًا وا، وتعزيز الفرص لتطوير مهاراتهن في إدارة األعمال، اليمن

لوقت ال في والحماية االجتماعية ومساعدة األسرة واألطفا، والقدرة على مواجهة مصاعب الحياة

 الراهن.
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 : اسةمشكلة الدر

، نظرا للوضع اإلنساني الذي تمر به اليمن من حرب خارجية وصراعات ونزاعات داخلية

عانيه تلما و، ة آمنةوكثروة النزوح من مناطق متضررة إلى مناطق داخلي، وانعدام األمن الغذائي

خل دادر وعدم وجود مص، المرأة اليمنية بشكل خاص بسبب فقدانها للمعيل إما بوفاته أو مرضه

انخفاض و، يةوالذي أثر سلبًا على البنى التحتية االقتصاد، وانقطاع المرتبات وفقدان للوظائف

 لدعم إمايم الية إلى تقدواتجاه المنظمات المحلية والدو، مشاركة المرأة اليمنية في سوق العمل

ا خصوصوبالتدريب ورفع القدرات أو بإعطاء منح مالية لفتح مشاريع مخصصة للنساء والشباب 

معرفة  دت فيلذا فإن مشكلة الدراسة تحد، في المناطق الريفية األكثر تضرًرا في الوقت الراهن

محافظة  ة فييمينة الريفيأثر مشروع تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني على المرأة ال

 في مديريتي عبس وبني قيس.، حجة

 :وتحديدًا حاول البحث اإلجابة على األسئلة اآلتية

حافظة مي قيس هي طبيعة المشاريع التي تديرها المرأة الريفية اليمنية في مديريتي عبس وبن ما-

 حجة ؟

 كينهاروع صغير على تمما هو أثر امتالك المرأة الريفية في مديريتي عبس وبني قيس لمش-

 اقتصاديًا واجتماعيًا؟

ع وماهي التحسينات التي عملت للمشرو، هي العوامل التي ساعدت في نجاح المشروع ما-

 لالستمرار ؟

 :فرضيات الدراسة

ن ( بيα≤0.05: ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية الرئيسية

مرأة ك المديريتي عبس وبني قيس _ محافظة حجة ألثر امتال متوسطات إجابات أفراد العينة في

ى المستو)الريفية لمشروع صغير على تمكينها االقتصادي تعزى للمتغيرات الديمغرافيا 

 :وتنبثق منها الفرضيات اآلتية (الحالة االجتماعية –التعليمي

( بين α≤0.05اللة )الفرضية الفرعية األولى: ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى د

مرأة ك المتوسطات إجابات أفراد العينة في مديريتي عبس وبني قيس _ محافظة حجة ألثر امتال

وى المست)لمشروع صغير على اتخاذ القرارات داخل المنزل تعزى للمتغيرات الديمغرافيا 

 . (الحالة االجتماعية–التعليمي 

( بين α≤0.05لة إحصائية عند مستوى داللة )ال يوجد فروق ذات دال :الفرضية الفرعية الثانية

مرأة ك المتوسطات إجابات أفراد العينة في مديريتي عبس وبني قيس _ محافظة حجة ألثر امتال

 –عليمي الت المستوى)الريفية لمشروع صغير على االستقالل المادي تعزى للمتغيرات الديمغرافيا 

  (الحالة االجتماعية

  :راسة إلى التعرف علىتهدف الد: أهداف الدراسة
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ي أثر امتالك المرأة في مديريتي عبس وبني قيس لمشروع صغير على اتخاذ القرارات ف-

 المنزل.

 .أثر امتالك المرأة في مديريتي عبس وبني قيس لمشروع صغير على استقاللها ماديًا-

 احبةأثر امتالك المرأة في مديريتي عبس وبني قيس لمشروع صغير على عوامل خاصة بص-

 المشروع.

 لمشروعوماهي التحسينات التي عملت ل، التعرف على العوامل التي ساعدت في نجاح المشروع-

 لالستمرار.

 تأثير جائحة كورونا على المشاريع الصغيرة التي تديرها المرأة الريفية-

، رةيات كبفي اليمن وخصوصا في المناطق الريفية تواجه المرأة اليمنية تحدي :أهمية الدراسة

نية ة اليموتحصل المرأ، أو مساعدة األسرة في األرض، المنزليةويقتصر دورها فقط في األعمال 

يم لتعلفي المناطق الحضرية على امتيازات كثيرة في الحصول على الخدمات المنزلية وفرص ا

ا وفق، يفية% من النساء في اليمن في المناطق الر66حيث تشكل ، والعمل بعكس المرأة في الريف

ةً إلى والالتي يتحملن أعباء كثيرة إضاف، م2013للمسح الصحي الديمغرافي في اليمن لعام 

 ود معوخصوًصا في مديرية عبس والتي تقع شمال اليمن بالقرب من الحد، األعباء المنزلية

ع أنوا ومديرية بتي قيس والتي تشتهر بشكل كبير بالزراعة والرعي وإنتاج أحسن، السعودية

ى فتح رة علوبالرغم من أن هناك نساء متعلمات ولكن لم يحصلن على عمل أو القد، منيالعسل الي

ي تمر وخصوًصا مع الظروف الحالية الت، وأصبح مساهمتها في االقتصاد ضعيف جدًا، مشاريع

عزيز روع تومن هنا ظهرت أهمية هذه الدراسة والتي من خاللها سيتم توضيح أثر مش، بها اليمن

لذي وا، على تمكين المرأة اليمنية في الريف ERRYصمود في الريف اليمني القدرة على ال

 لنساءوتم استهداف ا، استهدف الفئات المستضعفة مثل النساء والشباب العاطلين عن العمل

ية أو نتاجإالمستفيدات من هذا المشروع والالتي قمن بفتح مشاريع صغيرة سواء كانت خدمية أو 

نية ة الزموالتي تم حصرها بالفتر، لتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وذلك، تجارية أو صناعية

 .(2019 - 2016للمشروع ما بين األعوام )

  :اإلطار النظري

تعرف وزارة الصناعة والتجارة باليمن المشاريع الصغيرة على أنها " كل شركة أو منشأة فردية 

وعدد  و رأسمالها المدفوع أقل من واحد مليونتمارس نشاًطا اقتصاديًا إنتاجيًا أو خدميًا أو تجاريًا 

-https://www.moit.gov.ye/moit/ar/win-generalالعاملين فيها ثالثة عمال فأقل" )

admin-small-industries) ،( بينماUNIDO )United Nations Industrial 

Development Organization  منظمة األمم المتحدة للتنمية االقتصادية عرفت المشروعات

الصغيرة على أنها " ذلك القطاع المكون من الوحدات اإلنتاجية التي تستثمر حجًما صغيًرا نسبيًا 

بغض النظر عن مستوى وحدات حرفية حديثة أو تقليدية ، من رأس المال الثابت

("www.unido.orh) ، وتلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوًرا هاما ورئيسيًا في

اقتصادات البلدان النامية والمتقدمة من حيث مستوى التوظيف ومعدل الدوران وتعمل على 

https://www.moit.gov.ye/moit/ar/win-general-admin-small-industries
https://www.moit.gov.ye/moit/ar/win-general-admin-small-industries
https://www.moit.gov.ye/moit/ar/win-general-admin-small-industries
http://www.unido.orh/


 عمان عثمانند.نجوى أحمد  (" على تمكين المرأة ERRYأثر برنامج"تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني)

 15      2021 سبتمبر، 20العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

ة وفي المناطق الريفي، (Akintoye and Oladejo,2008; Akande,2013محاربة الفقر)ِ

وتنمية المناطق الريفية والحد من ، تعمل على تغطية احتياجات األفراد من السلع والخدمات

بما يعزز ، وتسهم في دمج المرأة في األنشطة االقتصادية واالجتماعية، الهجرة الريفية إلى المدينة

ن جالل حني)وبما يحقق للمشاريع الصغيرة االكتفاء الذاتي ، من دورها في التنمية االقتصادية

ومساعدة المرأة على حصولها على عمل وتطوير إبداعاتها والحد من مشاكل (، 2010، الدماغ

 (.2011، المحروق)البطالة والفقر وغيرها من المشاكل التي تواجه األسرة 

ه من عانيوما ت، وفي اليمن مع تردي الوضع اإلنساني في اليمن في الوقت الراهن الذي تمر به

 عفا فيتمثل النساء واألطفال من أكثر الفئات ض، وحرب خارجية على اليمنصراعات ونزاعات 

نها فقدا وخصوصا عند، األمر الذي جعل المرأة تتحمل العبء األكبر في رعاية أسرتها، السكان

حث عن بالب ومحاولة المرأة توفير كل احتياجات أسرتها، للعائل نتيجة وفاته بالحرب أو المرض

نها يمك أو البحث عن مساعدات أو إعانات أو تدريب إلنشاء مشروع صغير وظيفة أو تعلم حرفة

تصاديًا ية اقاألمر الذي جعل تمكين المرأة اليمن، عن طريقه من إعالة أسرتها في الوضع الراهن

 وذلك، يهل علواجتماعيًا من األمور المهمة التي تسعى غالبية المنظمات الدولية والمحلية للعم

 ستغاللهامكن اوخصوصا النساء لما يمتلكن من طاقات كامنة ي، اة األسرة اليمنيةللتخفيف من معان

 تماسكوضمان ال، والتي تعتبر صمام األمان الستقرار المجتمع، في تنمية األسرة والمجتمع

ع بشكل لمجتموأي تدخل يوجه للمرأة يعود أثره اإليجابي على األسرة وا، االجتماعي بين أفراده

 .(15ص، 2019، دالرحمن شريانإيمان عب)عام 

 :مصطلحات الدراسة

برنامج مشترك مدته ثالث  (:ERRY)مشروع تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني

يموله االتحاد األوروبي وتنفذه أربع وكاالت تابعة لألمم  (2019فبراير  - 2016مارس )سنوات 

، وبرنامج األغذية العالمي، العمل الدولية ومنظمة، وهي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المتحدة

ويهدف إلى تعزيز قدرة المجتمعات الريفية المتأثرة باألزمة على ، ومنظمة األغذية والزراعة

وتحسين فرص ، والحكم المحلي، الصمود واالعتماد على الذات عبر دعم سبل العيش والتعافي

فقر وتمكين الفئات المستهدفة إلنشاء ويساهم في الحد من ال، الحصول على الطاقة المستدامة

، حجة والحديدة ولحج وأبين، ويُنفذ في أربع محافظات يمنية، مشروعهم الخاص والعيش الكريم

ويركز على الفئات األكثر ضعفًا كالنساء والعاطلين عن العمل والشباب والمهمشين والمشردين 

https://www.ilo.org/beirut/projects/WCMS_619032/lang--) داخليًا والمجتمعات المضيفة المجهدة

ar/index.htm)،  وفي محافظة حجة مديريتي عبس وبني قيس تم تنفيذ المشروع من قبل مؤسسة

 :ونفذت المشروع على ثالث مراحل، التنمية المستدامة

 .مرحلة النقد مقابل العمل :أوال

https://www.ilo.org/beirut/projects/WCMS_619032/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/projects/WCMS_619032/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/projects/WCMS_619032/lang--ar/index.htm
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اسات ودر مرحلة التدريب على المهارات الحياتية والتدريب المالي والفني ووضع خطط :ثانيًا

 .جدوى لمشاريعهم

فيدات ون المستتابعيالمرحلة األخيرة توزيع المنح المالية وفتح المشاريع وتوفير استشاريين  :ثالثًا

 أرض الواقع. وتنفيذها على، للتأكد من فتح المشاريع

ي فلخاصة االنساء الالتي حصلن على تدريب ومنح مالية لفتح مشاريعهن الصغيرة  :المستفيدات

 محافظة حجة. –مديريتي عبس وبني قيس 

التنمية  تركز على أهداف، غير ربحية، هي مؤسسة مستقلة :SDFمؤسسة التنمية المستدامة 

مكاتب في أكثر من ثمان محافظات وهي مسجلة لديها فروع و، واالستجابة اإلنسانية المستدامة

والمنفذة لمشروع تعزيز القدرة على الصمود في ، رسميا لدى وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

-https://ar.sdf)في محافظتي حجة والحديدة  (ERRY)الريف اليمني

yemen.org/SubProjects.aspx?ID=20). 

 4ن قل م: التي تديرها صاحبات المشاريع ويكون عدد الموظفين أالمشاريع الصغيرة للنساء

 عمال

نها وعرفت أيضا بأ، (26ص، 2014، أمل محمد علي الخاروف، الرحمن الوليدات عريب عبد) 

لى سي عتمد بشكل أساوتع، المشاريع التي تعمل على تأمين خدمات بسيطة أو إنتاج سلع صغيرة

د لعد الخبرة المهنية والجهود الشخصية لمالك المشروع وتؤمن المشاريع الصغيرة فرص عمل

المشاريع وتعتبر(، 5ص، 2018، محمد الطراونة، مصطفى صافي)محدود من األشخاص 

ة ويقوم بكل المسؤوليات الخاص، الصغيرة هي المشاريع التي يديرها مالك واحد فقط

 .بالمشروع

فعال من أ( التمكين بأنه UNHD ، 1995)يعرف تقرير األمم المتحدة للتنمية البشرية  :تمكين

ة لمشاركاوبالتالي منحهم الحق في ، وتشكل القرارات حياة الشخص، قبل الناس ومن أجل الناس

ما يمكن ك(، Oxaal & Baden, 1997)بنشاط في استكمالها وتنفيذها مع المساءلة واالستقاللية 

ة في الرغبوحيث ينتج عن تلك القوة الشعور بالمسؤولية ، يفه بأنه القدرة على فعل شيء ماتعر

لى أن إباإلضافة (، 51ص، 2013، إيمان ببه، منيرة سالمي)اتخاذ القرار والتصرف بكل حرية 

ادفة هارات يعرف التمكين بأنه " تعزيز قدرة الفرد أو المجموعة على اتخاذ خي، البنك الدولي

الم الع يل تلك االختيارات إلى إجراءات ونتائج مرغوبة " كما أعطى تقرير التنمية فيوتحو

هو القدرة  . ويعتبر التمكين(2007مايو ، البنك الدولي)األولوية لهذا المصطلح  (2000-2001)

لة من لحا وتنمية الفرد، على اتخاذ القرارات واكتساب مهارة الوصول إلى الهدف وإثبات الذات

رحمن ال بدعوإدراكه لهدف التحكم في مسار الحياة دون انتهاك لحقوق اآلخرين)عريب ، هيةالرفا

 .  (1998، بشرى جبر، 25ص، 2014، أمل محمد علي الخاروف، الوليدات

https://ar.sdf-yemen.org/SubProjects.aspx?ID=20
https://ar.sdf-yemen.org/SubProjects.aspx?ID=20
https://ar.sdf-yemen.org/SubProjects.aspx?ID=20
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، لتتمكن من التعريف واالبتكار والتعبير عن رأيها، : إعطاء المرأة مزيدًا من القوةتمكين المرأة

والتأثير في قرارات ، تيارات االجتماعية والمشاركة في كل المستوياتوالقدرة على تحديد االخ

بحيث تكون مشاركتها ذات قيمة وفائدة لها وللمجتمع. ، المجتمع

(https://teb21.com/article/definition-of-empowerment-of-women.) 

ن متكون يأشارت العديد من الدراسات الحديثة للتمكين االقتصادي بأنه التمكين االقتصادي: 

، تاجيةحيث يتعامل البعد الموضوعي مع الدخل واإلن، وبعد ذاتي، وهما بعد موضوعي، بعدين

لفون د مختفراأنها بينما يهتم البعد الذاتي بتقييم االختالفات اإلدراكية في العناصر التي يعاني م

 .(Jitu, Jasika Alam,2019مثل زيادة المساعدة وتحسين مستويات الحياة )

تأثير ة على اللقدر: يعرف البنك الدولي التمكين االقتصادي للمرأة بأنه االتمكين االقتصادي للمرأة

لحفاظ اكما يعرف بأنه القوة في ، (15ص، 2014، البنك الدولي)سواء داخل أو خارج المنزل 

ات لقطاعاحقوق المرأة والتحديات وعدم المساواة بين الجنسين في كل مجاالت الحياة من على 

ادة في كما يعرف التمكين االقتصادي بأنه زي(، Basak et al,2017المنزلية واالجتماعية )

مرنة  عمل الفرص االقتصادية المتاحة للمرأة وتطوير اتجاهاتها االجتماعية بما يتضمن تهيئة

ة في ومدى تقبل المرأ، ي المواءمة بين مسؤولياتها األسرية ومسؤوليات العملتساعدها ف

ة في لمرألاالنخراط في مجاالت عديدة وإيجاد بيئة تشريعية مالئمة للوصول إلى مشاركة أكبر 

-25ص، 2014، أمل محمد علي الخاروف، الرحمن الوليدات عريب عبد)القطاع االقتصادي 

بين  لفجوةان االقتصادي للمرأة في أنه من الممكن أن يساعد في سد ويعتبر تعزيز التمكي(، 26

ير لى حد كبهم إويسا، الرجال والنساء ألنه غالبًا ما يتم تقليل من شأن دورها وتهميش احتياجاتها

ات جتمعمفي تحسين قدرة األسرة على الصمود وتحقيق مكاسب إيجابية في األجل الطويل لبناء 

قة فإن عملية ووفقًا للتعاريف الساب(، 2017وآخرون ، ة األغذية والزراعةمنظم، )مسالمة للجميع

رد التمكين االقتصادي للمرأة هو ضمان وصولها على قدر المساواة مع الرجل إلى الموا

السالم  رساءإلكما يعتبر عملية تغييرية تستهدف حصول المرأة بمثابة لبنات أساسية ، االقتصادية

 في المجتمع اليمني. واالستقرار بشكل أساسي

ئلة العا األدوار االجتماعية التي تتمتع بها المرأة ضمن إطار :التمكين االجتماعي للمرأة

رة األس والمكانة التي تتمتع بها داخل، والمجتمع من خالل مشاركتها في القرارات األسرية

 البرامج ة فيلمتواصلباإلضافة إلى مشاركتها ا، والمرتبطة باألدوار والمهام التي تعكس مكانتها

 مكانتها حسينالتدريبية والقيام بأدوار مجتمعية وبرامج تنموية تخدم المجتمع والذي يسهم في ت

 االجتماعية.

. بعد 2سارس -هو مرض ناجم عن فيروس كورونا المستجد الُمسمى فيروس كورونا  :19-كوفيد

وهان بجمهورية الصين اإلبالغ عن مجموعة من حاالت االلتهاب الرئوي الفيروسي في ي

-https://www.who.int/ar/news-room/q)2019كانون األول/ ديسمبر 31في ، الشعبية

a-detail/coronavirus-disease-covid-19) ، في وقد شكل ضغًطا على المرافق الصحية

https://teb21.com/article/definition-of-empowerment-of-women
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
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وركز شركاء العمل اإلنساني ، والعديد من المرافق أجبرت على رفض استقبال المرضى، اليمن

متطوع ومؤثرين في المجتمع لتقديم الشرح الالزم إلى ماليين األشخاص في  19000على حشد 

لعالج  19-وكذلك شراء ونقل وتوزيع إمدادات كوفيد ، البالد حول انتقال العدوى الفيروسية

 .(3ص، 2020، خطة االستجابة اإلنسانية)في المستشفيات  الحاالت

 :الدراسات السابقة

 قتصاديًاانها اهتمت العديد من الدراسات المحلية والعربية واألجنبية بموضوع المرأة وطرق تمكي

صطفى م)الدراسات ذات العالقة المباشرة ما جاءت في دراسة  وقد كان من أهم، واجتماعيًا

على  أثر المشروعات النسوية الصغيرة الممولة بعنوان "، (2018 ، ونةمحمد الطرا، صافي

عات لمشرو" والتي هدفت إلى التعرف على أثر اتمكين المرأة الريفية الفلسطينية اقتصاديًا 

 القة بينعناك وهل ه، النسوية الصغيرة الممولة على تمكين المرأة الريفية الفلسطينية اقتصاديًا

ً امتالك المرأة لمشر ، اعيالجتماواتبعت الدراسة المنهج المسحي ، وع ممول بتمكينها اقتصاديا

الالتي و، ةوتم اختيار عينة عشوائية منتظمة من النساء الريفيات في محافظة رام هللا والبير

ع وقد خلصت الدراسة إلى وجود تحسن في جمي، ( امرأة142حصلن على مشروع ممول لعدد )

ساهم في توالتي (، تقسيم العمل 0حرية اتخاذ القرارات -ل المادياالستقال)مجاالت الدراسات 

 ئيًا عندإحصا وهناك فروق دالة، وصول المرأة الفلسطينية الريفية إلى مرحلة التمكين االقتصادي

(α≤0.05بين متوسطات إجابات المستهدفات بالبحث ألثر امتالك المرأة لمشروع صغي ) ر

 .(ملكية المشروع، الحالة االجتماعية، توى العلميالمس)وتمكينهن تبعًا للمتغيرات 

دور  حول "(، 2014، أمل محمد علي الخاروف، الرحمن الوليدات عريب عبد)أما دراسة 

" فقد  (2014-2010المشاريع الصغيرة في تنمية في تمكين المرأة الريفية في محافظة مأدبا )

، مأدبا دينةمالمدارة من قبل النساء في  هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع المشاريع الصغيرة

 ماوروع صاحبة المش، من خالل التعرف على الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمرأة الريفية

امة ة بإقوالتعرف على األسباب التي دفعت المرأة للمبادر، هي طبيعة المشاريع التي تديرها

لى عدت عالمشاريع والعوامل التي سا وما الصعوبات التي واجهت المرأة في تنفيذ، المشاريع

ط مع المحيلمجتنجاح المشاريع واآلثار االجتماعية واالقتصادية المترتبة على المرأة واألسرة وا

 ،وعيوالن واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بنوعيه الكمي، جراء إقامة مشاريع صغيرة

راء وافع المشاريع الخدماتية وكان الدوخلصت نتائج الدراسة إلى أن أغلب المشاريع تمثلت ب

ثرة وأن المرأة صاحبة المشروع تعاني من ك، إنشاء هذه المشاريع هو تحسين دخل األسرة

فراد خرج من ألتي توتعاني كثيًرا من السلوكيات السلبية ا، االلتزامات األسرية الملقاة على عاتقها

جاح في ن الصبر هي عوامل لها دور كبيركما أظهرت الدراسة أن اإلصرار واإلرادة و، المجتمع

 المشروع.

 Women Economic Empowerment"، (Jitu, Jasika Alam,2019أما دراسة )

and SMEs" ، هدفت هذه الدراسة إلى تقييم فعالية الشركات الصغيرة والمتوسطة على حياة
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سطة تحسين حياة وتقييم كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتو، النساء المعوزات في بنغالديش

، باإلضافة إلى التعرف على معوقات رائدات األعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، النساء

وخرجت الدراسة إلى أن ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بنوعية الكمي والنوعي

همية في كيفية عدم المساواة بين الجنسين الموجودة في بنغالديش تعد واحدة من أكثر القضايا أ

تأثير الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمكين االقتصادي للنساء المعوزات ألنه في المناطق 

وهيمنة الذكور في المجتمع ال تشجع على مكانة المرأة في ، الريفية يمتلك الرجل معظم السلطة

يقلل أيًضا من بيئات األعمال وتعيق وضع المرأة القدرة على الوصول إلى موارد الرزق وهذا 

اآلثار التي تحدثها السياسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية من أجل نجاح المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة التي تملكها النساء الريفيات. وهذا يعني أن توافر موارد كسب العيش 

م بها تمكين والوصول إليها جنبًا إلى جنب مع دعم األسرة يلعبان دوًرا مهًما في الطريقة التي يت

 النساء في المناطق الريفية في بنغالديش اقتصاديًا.

" فقد  فرصوضع المرأة اليمنية من الطموح إلى تحقيق ال "(، 2014، البنك الدولي)أما دراسة 

وذلك  نسينهدفت إلى تحليل وضع المرأة اليمنية وماهي األسباب التي تقف خلف الفجوة بين الج

تحقيق لزمة واقتراح سياسات وإجراءات ال، نية في النشاط االقتصاديلتعزيز مشاركة المرأة اليم

ن ميرها سواء في الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم وغ، درجة أكبر من المساواة للمرأة

 ا هاًمات تقدمً وأظهرت النتائج أن اليمن أحرز، واتبع المنهج التحليلي في هذه الدراسة، الخدمات

ة ومعدل ليمنيامن حيث ارتفاع معدالت تعليم المرأة ، ية للنوع االجتماعيفي ردم الفجوات الرئيس

رق ثل الفوايات مإال أنه اليزال هناك العديد من التحد، توقع الحياة عند الوالدة بأكثر من الضعف

لكثير ابية وعدم تل، الواضحة بين معدالت التحاق األوالد والفتيات بالمدارس والتحصيل العلمي

ود القيو، وعدم تحديد سن قانوني لزواج الفتيات، ت الصحة اإلنجابية وصحة الطفلمن احتياجا

 ،لقراراتاخاذ القانونية المفروضة على النساء فيما يتعلق بحرية الحركة والمشاركة في عميلة ات

ي أة فوضعف دور المرأة سواء داخل أو خارج المنزل والعوائق التي تحول دون مشاركة المر

 إضافة إلى محدودية فرص العمل بأجر وممارسة األعمال الحرة.، ةالقوى العامل

يًا من تمكين النساء المتضررات اقتصاد "(، 2019، إيمان عبدالرحمن شريان)كما أن دراسة 

لى لضوء عاوهدفت في ورقتها السياسية المقدمة لمؤسسة القيادات الشابة إلى تسليط ، "الحرب 

عكاسات ح انوتوضي، اقتصاديًا جراء الحرب الواقعة على اليمن واقع النساء اليمنيات المتضررات

كين لى تمعوخلصت الورقة إلى أن هناك أثر إيجابي يترتب ، هذا الوضع على عملية بناء السالم

ية بناء عمل المرأة اليمنية اقتصاديا سواء في تحسين الوضع االقتصادي أو اإلنساني أو في دعم

تفاوت وت، فن المرأة اليمنية تتحمل العبء األكبر في هذه الظرووأ، السالم وتماسك المجتمعات

 األضرار االقتصادية التي تلحق بالنساء بحسب المناطق التي ينتمين إليها 

وحسب أوضاعهن االقتصادية قبل الحرب ومصدر دخلهن الذي كن  (مناطق نزاع أو قصف)

ا كانت محدودة وال تفي باالحتياجات وأن حجم التدخالت الهادفة لتمكينهن اقتصاديً ، يعتمدن عليه

 اإلنسانية الملحة .
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لتمكين لالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة  :(2013، إيمان ببه، منيرة سالمي)أما دراسة 

مرأة والتي هدفت إلى التعرف على الدوافع التي تشجع ال، االقتصادي للمرأة في الجزائر

خصوصية وماهي طبيعية و، العوائق التي تواجههاوماهي ، الجزائرية على إنشاء عملها الخاص

معرفة  إلى باإلضافة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يتم إنشاؤها وإدارتها من قبل النساء

لتنمية الية هل هناك دعم إداري ومالي للمشاريع النسوية من قبل الجهات الحكومية المعنية بعم

لتنمية املية ؤسسات الصغيرة والمتوسطة النسوية في عوما هو دور الم، وتمكين المرأة الجزائرية

ض طت بعوخلصت الدراسة إلى أن المرأة الجزائرية تخ، االجتماعية واالقتصادية في الجزائر

 لتي طالماوا، المشاكل المتعلقة بالنظرة المجتمعية والعائلية لقيام المرأة بتأسيس أعمال خاصة

ي مستوى صور فإال أنها مازالت تعاني من ق، ية المقاولةاعتبرت عائقًا بالنسبة للمرأة الجزائر

دات على تمويل خارجي ومساعوالحصول ، الجانب التسويقي والمشاكل اإلدارية والقانونية

 .حكومية

في بناء  آثار الحرب والصراعات على المرأة اليمنية ودورها "(، 2017، مريم الجوفي)دراسة 

ب التعرف على انعكاسات الحرب خالل سنوات الحر والتي هدفت إلى، " 2017-2015السالم

للمرأة  جوانب الحياة االجتماعية والصحية واالقتصادية على كل 2017-2015الثالث األخيرة 

ي فالمرأة  شراكباإلضافة إلى دور المرأة في عملية بناء السالم واالمكانيات المتاحة إل، اليمنية

والذي ، لوصفيواعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي ا، عمليات بناء السالم والتسوية السياسية

تي قوقها الك لحمن خاللها أبرزت الباحثة ما تتعرض له المرأة اليمنية من عنف بكل أشكاله وانتها

ات جنيف اتفاقيووقانون حقوق اإلنسان ، والقانوني الدولي اإلنساني، نصت عليها المواثيق الدولية

، توفرةت الممن خالل الدراسات السابقة والتقارير الدولية واإلحصاءا، األربع في أوقات الحرب

، عددةوخرجت الدراسة إلى أن الحرب التي تعيشها اليمن منذ ثالث سنوات أنتجت معاناة مت

ي ة التبسبب أضرارها البالغ، شملت مناحي الحياة كافة وانعكست آثارها على حياة اإلنسان

لطبيعية يئة اوالثقافية والبنى التحتية والب، عية واالقتصاديةأصابت كل جوانب الحياة االجتما

 ،جتماعيعها االبحكم مسؤوليتها ووض، وطالت المرأة اليمنية بشكل كبير جدًا، والمعالم التاريخية

ع كما أن للحرب انعكاسات على الوض، مما جعلها تتحمل األعباء الجسام في هذه الحرب

 ع االقتصادي للمرأة اليمنية.والوض، والوضع الصحي، االجتماعي

واقع المشروعات االقتصادية الموجهة  "، (2015، القادر علي عبده البناء عبد)دراسة أما 

والتي هدفت الدراسة الوصول إلى ، للمرأة في الجمهورية اليمنية بتمويل من المنظمة العربية "

في المجال االقتصادي في  البيانات والمعلومات لتوضيح الوضع القائم لمستوى تمكين المرأة

والتعرف على المشاريع المنفذة أو التي ستنفذ في اليمن وتستهدف النساء في الجوانب ، اليمن

باإلضافة إلى ، اإلنتاجية، المشروعات الصغيرة، توليد الدخل، سوق العمل، التالية: البطالة

ونقاط ، تصادي للمرأةالتعرف على طبيعة الجهات المنفذة والممولة لمشروعات التمكين االق

وتحديد المشروعات ، الضعف والقوة في أداء المشروعات الموجهة للتمكين االقتصادي للنساء

وخرجت الدراسة بأن عملية ممارسة ، األولى بالرعاية في مجال التمكين االقتصادي للنساء

يز واعتماد كبير على اليزال يتم بتحف، األنشطة التنموية الداعمة لتمكين المرأة اليمنية اقتصاديًا
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وأن اهتمام الجانب الحكومي بالمشروعات المخصصة لتلبية ، العامل الخارجي ومصادر تمويله

وتعزيز استقالليتهن ال يواكب الموقف الرسمي الذي بدأ يتبلور على ، احتياجات النساء االقتصادية

النوع  –نمية المرأة وخصوصا استراتيجية ت، نحو أوضح في السياسات واالستراتيجيات المعلنة

كما أن المانحين الدوليين واإلقليميين يشكلون الطرف األكثر اهتمامات باحتياجات ، االجتماعي

أو من حيث تبني عملية التنفيذ واالشراف المباشر على ، النساء االقتصادية وتلبية تلك االحتياجات

ريف مازال هو الجهة األكثر وأظهرت الدراسة أن ال، مشروعات ترتبط بتمكين النساء اقتصاديا

ومشاريع التدريب والتأهيل الموجه ، حاجة في االستهداف في مجال التمكين االقتصادي للنساء

وهذا االنتشار اليزال غير مدروس أو ، هي مشاريع آخذة في االنتشار التدريجي، لتمكين النساء

و ال يزال حافز وجود ، بوكثير من مشاريع التدريب ال تهتم بقياس أثر وجدوى التدري، موجه

 تمويل خارجي يشكل سببًا رئيسيًا النتشارها.

السياسة والتقرير السنوي الثاني ألوضاع النساء " (، 2018، كاملأحمد ، مارثا عدلي)دراسة 

أوراق  من خالل، منظمة النساء في السياسة في المنطقة العربية " -2018بالمنطقة العربية 

ول ين الدومالحظة التفاوت ب(، العراق -اليمن -ليبيا)نساء بدول عمل مقدمة عن وضع ودور ال

 خرجو، الثالث في وضع النساء على المستوى السياسي من حيث القيود المفروضة على النساء

اء كات أثنيتعرض النتها (العراق –ليبيا  -اليمن)التقرير بأن وضع النساء في الدول الثالث 

 ،لداخليةااسية تلك البالد إقصاء النساء من عملية التسوية السيومحاولة السلطة ب، مراحل الصراع

ات لمعوقومواجهتهن للعديد من ا، على الرغم من قدرتهن كقائدات ورائدات في عملية التغيير

ت الحواجز الهيكلية التي تفرض من خالل مؤسسا، التي تحول دون مشاركتهن في السياسة

 الترشح للمناصب. وقوانين التزال تحد من خيارات نساء في

المنهج  ية فيتنوعت أهداف الدراسات السابقة مع الدراسة الحال: التعقيب على الدراسات السابقة

 ، لدراسةأداة لبعضها لالستبانة ك باإلضافة إلى استخدام، المستخدم وهو المنهج الوصفي التحليلي

حلية والدراسات الم ،سواء تمكين اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، وتناولت تمكين المرأة

 :يما يلببينما تميزت هذه الدراسة ، غالبيتها ركزت على تمكين المرأة اقتصاديا أو سياسيا

ها ي تديربحثت عن مدى تأثر المشاريع الت، كونها تمت أثناء مواجهة العالم لجائحة كورونا-

 المرأة الريفية.

ة ة الريفية في محافظة حجعلى تمكين المرأة اليمني ERRYالتعرف بشكل خاص على أثر -

 ، ليمنبه ا وخصوًصا في الوضع الراهن الذي تمر، مديريتي عبس وبني قيس اقتصاديًا واجتماعيًا

 ورفع توصيات بذلك.

ي و البد من تطبيقه ف ERRYهناك حاجة ماسة في المناطق الريفية لمشروع مثل مشروع -

   المحافظات األخرى وخصوًصا المتضررة من الحرب .

والذي يتناسب ، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بنوعيه الكمي والكيفي :جية الدراسةمنه

والمنهج المناسب واألفضل لمثل هذه الدراسات والذي يعتمد على دراسة ، مع أهداف الدراسة

 الظاهرة في الوقت الحاضر وكما هي في الواقع.
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 ت فيغيرة في محافظة حجة والمستهدفاجميع النساء صاحبات المشاريع الص :مجتمع الدراسة

ي ف( أنثى بالمديريتين 360وقد تم استهداف عدد )، بمديرتي عبس وبني قيس ERRYمشروع 

 (.2019-2017)الفترة ما بين 

 رنامجبتم سحب عينة عشوائية من النساء صاحبات المشاريع الممولة من قبل : عينة الدراسة

ي عبس من النساء في مديريت 80وتم استهداف ، يمنيتعزيز القدرة على الصمود في الريف ال

 73بطريقة عشوائية وكان عدد االستبانات الصالحة للتحليل ، وبني قيس في محافظة حجة

 %.91بنسبة ، استمارات 7وعدد االستبانات المرجعة ، استبانة

د في على الصمو استخدمت الباحثة أداة االستبانة لدراسة أثر برنامج تعزيز القدرة :أداة الدراسة

ميم هذه وتم تص، في تمكين المرآة اليمنية الريفية اقتصاديا واجتماعيا ERRYالريف اليمني 

ل واستكما ستبيانتم التواصل مع المستجيبات لال، وجمع البيانات، االستبانة لجمع البيانات الكمية

ي فار فيها تمرريع واالسأخذ البيانات الكيفية منهن لمعرفة العوامل التي ساعدتهن في نجاح المشا

 ظل الوضع الراهن التي تمر به البالد.

 :هيقسام وأوالتي تكونت من ثالثة ، تم جمع البيانات الكمية باستخدام االستبانة: االستبانة

 معلومات عامة وأساسية عن صاحبة المشروع  :القسم األول

 معلومات عن المشاريع وطبيعتها  :القسم الثاني

، رتهامكين المرأة والتي يشمل على أثر المشروع على صاحبة المشروع وأسالقسم الثالث ت 

م تفية فقد الكي أما بالنسبة لجمع البيانات، وكذلك عن جائحة كورنا وأثرها على المشاريع الصغيرة

ية عن لنوعالتواصل مع صاحبات المشروع المستجيبات في االستبانة الكمية وأخذ بعض األسئلة ا

 اعدت صاحبات المشاريع في نجاح المشاريع.العوامل التي س

 تم التحقق من الصدق الظاهري لالستبانة بعرضها على مجموعة من: صدق أداة الدراسة

 المحكمين وذوي االختصاص في المشاريع الصغيرة ودراسات المرأة إلبداء رأيهم بمدى

 10د تطالعية لعدوقد أجريت عينة اس، صالحية األداة ومالءمتها لقياس الغرض من الدراسة

جابة م لإلوالوقت الالز، نساء من صاحبات المشاريع للتأكد من وضوح وصياغة األسئلة وفقراتها

ت حول الحظاوالتقليل من أي صعوبات واجهتهن أثناء اإلجابة عليها واالستفادة من أي م، عليها

 األسئلة.

، (801.)يمته وكانت ق، الستبانةلقياس ثبات ا (الفا كرونباخ)استخدمت الباحثة  :ثبات االستبانة

د على عتماالويمكن ا، وهذه القيمة مرتفعة وتشير إلى أن األداة تتمتع بدجة عالية من الثبات

 .نتائجها والوثوق بها
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  :حدود الدراسة

ي عبس وبني مديريت، محافظة حجة :أما الحدود المكانية، (2017-2019للفترة ) :الحدود الزمنية 

 .ERRYد البشرية فهن المستفيدات من مشروع بينما الحدو، قيس

 :المعالجات اإلحصائية المستخدمة للتحليل

 SPSS (Statistical Package for Socialتم استخدام برنامج التحليل االحصائي 

Science ،)واستخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،

وتم استخدام مقياس ، One Way ANOVAام تحليل التباين األحادي باإلضافة إلى استخد

للتحقق من قوة اإلجابة ، التدرج ألخذ آراء أفراد العينة حول المتغيرات المختلفة في االستبانة

حول امتالك المرأة لمشروع صغير بناء على المتوسط الحسابي ومقارنته باالنحراف المعياري 

 :ويكون كما يلي ،لكل سؤال من أسئلة الدراسة

 (: استخدام مقياس ثالثي1جدول رقم)

 درجة الموافقة  إذا كان المتوسط

 منخفضة 1-1.66

 متوسطة 2.22-1.67

 مرتفعة 3-2.34

 تحليل خصائص العينة الديمغرافيا :أوال

، ة حجةامرأة يمنية ريفية في مديريتي عبس وبني قيس في محافظ 73تكونت عينة الدراسة من 

 .ERRYمن مشروع تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني استفدن والالتي 

 ( وصف أفراد عينة الدراسة من حيث المتغيرات الديمغرافيا2جدول )

 % العدد الفئة المتغير

 الحالة االجتماعية

 56.2 41 عازبة

 35.6 26 متزوج

 8.2 6 أرملة

 العمر
 47.9 35 سنة 30 أقل من

 47.9 35 سنة 40 الى 30 من
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 4.2 3 سنة 40 أكثر من

 المستوى التعليمي

 13.7 10 أمي

 13.7 10 يقرأ أو يكتب

 34.2 25 ثانوي

 38.4 28 جامعي

 أفراد األسرة

 23.3 17 أشخاص 5 أقل أو يساوي

 57.5 42 أشخاص 10 إلى 6 من

 19.2 14 أشخاص 10 أكثر من

 طبيعة عملك قبل البدء بالمشروع
 46.6 34 ربة بيت

 53.4 39 طالبة

 سنوات العمل بالمشروع

 12.3 9 أقل من سنتين

 67.2 49 سنوات 4 إلى 2 من

 20.5 15 سنوات 4 أكثر من

معدل الدخل الشهري قبل البدء 

 بالمشروع

 72.6 53 ال يوجد

 24.7 18 ألف لاير يمني 30 أقل من أو يساوي

 2.7 2 يمني ـالري 50000 إلى 30000 من

أن أعلى نسبة كانت من فئة عزباء ، الحالة االجتماعيةفيما يتعلق بمتغير ، (2ظ في الجدول )نالح

% 36أما فئة )المتزوجات( نسبة ، من إجمالي حجم العينة ( من صاحبات المشاريع%56) بنسبة

، مما يعكس دعم األسرة والزوج في مساعدتهن في مشروعهن الخاص، من إجمالي حجم العينة

وبالمثل بالنسبة ، %47.9نسبتها  (سنة 30أقل من )فقد كانت الفئة  العمرتعلق بمتغير أما فيما ي

جامعي هن تعليممستوى كما تبين أن أعلى نسبة منهن ، %47.9 (سنة 40إلى  30من )للفئة 

والنسبة األعلى من صاحبات  ، %34.2وكذلك من مستواهن ثانوية عامة ، %38.4وصلت إلى 

% 23.3بينما نسبة ، %57.5أشخاص( بنسبة  10إلى  6من )اد األسرة يصل عدد أفر المشاريع

والذي يدل على كبر حجم األسرة ، أشخاص( 5أقل أو يساوي )منهن لديهن عدد أفراد األسرة 

وغالبية النساء طبيعة ، والذي يقع على عاتق المرأة العبء األكبر في مسؤوليتها بالمنزل وغيره

، %53.4خاص طالبات إما بالثانوية أو بالجامعة بنسبة وصلت إلى عملهن قبل البدء بالمشروع ال

 والجدول السابق يوضح باقي متغيرات الدراسة.، % منهن ربات بيوت46.6بينما نسبة 
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 :أثر المشروع على تمكين المرأة اقتصادًيا واجتماعًيا

بني س وتي عبأوال: طبيعة المشاريع الصغيرة التي تديرها المرأة اليمنية الريفية في مدير

 :قيس

ينما نسبة ب، % من إجمالي النساء يقمن بإدارة المشروع بأنفسهن75( أن 3تشير نتائج الجدول )

ن المرأة أمما يدل على ، أب( –أخ )% من يقوم بإدارة المشروع أحد أفراد األسرة 20.5صغيرة 

 لبيةأن الغا وخصوصا، تفضل إدارة مشروعها بنفسها وأن لديها القدرة على إدارة مشروعها

التي وغالبية المشاريع ال، والذي ساعدهن ذلك في إدارة مشروعهن، مستوى تعليمهن جامعي

أشغال  –خياطة )وحرفية ، %37 (عسل –مواشي )تديرها النساء هي مشاريع إنتاجية 

شاريع بينما الم، % وهي غالبية المشاريع المنتشرة في مديريتي عبس وبني قيس 36.6(يدوية

 .% 74بةكما أن غالبية النساء ليس لديهن حساب بنكي بنس، %9.6والخدمية ، %17.8 التجارية

 ملكية وطبيعة المشاريع الصغيرة التي تديرها في مديريتي عبس وبني قيس :(3جدول )

 % العدد الفئة المتغير

 75.3 55 مالكة المشروع من يقوم بإدارة المشروع

 20.5 15 (أب -أخ)أحد أفراد األسرة 

 4.2 3 أحد االقارب

 هل لديك حساب بنكي خاص بالمشروع
 74.0 54 ال

 26.0 19 نعم

 17.8 13 تجاري طبيعة المشروع

 37.0 27 إنتاجي

 35.6 26 (أشغال يدوية –خياطة )حرفي 

 9.6 7 خدمي

 اراتأثر امتالك المرأة في مديريتي عبس وبني قيس لمشروع صغير على اتخاذ القر :ثانيا

 :خل المنزلدا

وذلك من حيث أن ، %71( إلى أن االتجاه العام للمحور متوسط بدرجة 4يالحظ في الجدول)

 يشاركن في القرارات الخاصة باألسرة مثل التعليم وغيرهصاحبات المشاريع الصغيرة أصبحن 

يتم مساعدتي من قبل أفراد االسرة في األعمال و" ، %89( وبدرجة موافقة2.67بمتوسط )

فقد أكدت صاحبات المشاريع بأن أفراد األسرة يساعدوهن في أعمال البيت بنسبة  "ية المنزل
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فكانت درجة ، أشارك أسرتي في قرارات مثل زواج أحد أفراد األسرة " و" ، %80مرتفعة 

أصبحن يشاركن األسرة في  وهذا يدل على أن صاحبات المشاريع الصغيرة، %81الموافقة قوية 

وكذلك لدى صاحبة ، ل زواج أحد أفراد األسرة سواء الذكور أو اإلناثالقرارات األسرية مث

بينما " أقوم باألعمال المنزلية ، %95المشروع النية التوسع في المشروع مستقبالً بدرجة موافقة 

، " فأخذت درجة الموافقة متوسطة يسمح لي بالعمل لساعات طويلة خارج المنزلو" ، بمفردي "

فمازال المجتمع غير متقبل لذلك وخصوصا في ، ت طويله خارج المنزلللعمل لساعاوبالنسبة 

وكذلك عدم السماح لها بالسفر بدون إذن الزوج أو رب األسرة وهذا يدل على ، المناطق الريفية

أن العادات والتقاليد في المجتمع اليمني مازالت تقف عائقة أمام تمكين المرأة من حيث اتخاذ 

محمد ، مصطفى صافي)وهذا يؤكد ما توصلت إليه دراسة ، ابعض القرارات التي تخصه

 (.2018، الطراونة

خاذ حور اتمالمتوسطات واالنحرافات المعياري ومستوى التطبيق إلجابات أفراد العينة على  :(4جدول )

 القرارات داخل المنزل

أثر امتالك مشروع صغير على اتخاذ القرارات 

 داخل المنزل
 المتوسط

االنحراف 

 اريالمعي

مستوى 

 التطبيق

درجة 

 الموافقة

أستطيع المشاركة في القرارات الخاصة بأسرتي 

 مثل التعليم وغيره

2.67 .554 
89% 

 مرتفعة

يتم مساعدتي من قبل أفراد األسرة في األعمال 

 المنزلية

2.41 .620 

80% 

 مرتفعة

أشارك أسرتي في قرارات مثل زواج أحد أفراد 

 األسرة

 )ذكور وإناث(

2.42 .622 

81% 

 مرتفعة

 مرتفعة 95% 397. 2.85 لدي النية في التوسع في المشروع مستقبال

 متوسطة %69 640. 2.08 أقوم باألعمال المنزلية بمفردي

يسمح لي بالعمل لساعات طويلة خارج المنزل 

 في حالة الحاجة لذلك

1.90 .819 

63% 

 متوسطة

 ضعيفة %42 501. 1.26 يسمح لي بالسفر دون إذن الزوج أو رب األسرة

 متوسطة %71 25757. 2.4803 الدرجة الكلية للمحور 

 

 



 عمان عثمانند.نجوى أحمد  (" على تمكين المرأة ERRYأثر برنامج"تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني)

 27      2021 سبتمبر، 20العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

 :أثر امتالك مشروع صغير على استقالل المرأة ماديا :ثالثا

ثر امتالك أ( أن االتجاه العام إلجابات أفراد العينة حول محور " 5أظهرت النتائج في جدول )

ل على مما يد، %91ة مرتفعة وصلت إلى مشروع صغير على استقالل المرأة ماديًا " جاء بدرج

 لريفأن صاحبات المشاريع الصغيرة المستفيدات من مشروع تعزيز القدرة على الصمود في ا

 % أن المشروع89وذلك من حيث تأكيدهن بدرجة مرتفعة، اليمني يتمتعن باستقالل مادي

يًا بدرجة كما ساعد في تحسين وضعهن اقتصاد، ساعدهن في تحسين وضع األسرة المادي

محمد ، مصطفى صافي)وهذا ما أكدته دراسة ، %89وأصبحت مستقلة ماديًا بدرجة ، 95%

 (.2018، الطراونة

حور م(: المتوسطات واالنحرافات المعياري ومستوى التطبيق إلجابات أفراد العينة على 5جدول )

 االستقالل المادي

 توسطالم أثر امتالك مشروع صغير على استقالل المرأة ماديًا
االنحراف 

 المعياري
 درجة الموافقة مستوى التطبيق

 مرتفعة 89% 528. 2.67 المشروع ساعد في تحسين وضع أسرتي ماليًا

 مرتفعة 95% 397. 2.85 المشروع ساعد في تحسين وضعي االقتصادي

 مرتفعة 89% 506. 2.66 أشعر بأنني أصبحت مستقلة ماليًا

%91 348. 2.726 الدرجة الكلية للمحور  مرتفعة 

 :أثر امتالك مشروع صغير على المرأة صاحبة المشروع الشخصية :رابعا

( أظهرت النتائج أن مستوى العوامل الخاصة لصاحبة المشروع كان مرتفع 6في جدول )

ة ين بنسبوأن المشروع أعطى المرأة ثقة في النفس والقدرة على التواصل مع اآلخر، %91بنسبة

في  كما أن المشروع ساهم، %89ة على حل المشاكل بنفسها بدرجة وأنها أصبحت قادر، 93%

% من النساء أكدن أن 91باإلضافة إلى أن ، %91تطوير حياة صاحبة المشروع الصغير 

تمكين  ى أنوهذا يدل عل، التدريب الذي تم أخذه في المشاريع ساعدهن كثيًرا في إدارة مشروعها

جوء أو الل صغير يجعلها قارة على إدارة حياتها بدون المرأة بمساعدتها وتمويلها بفتح مشروع

اء كانت ها سووتمكينها اجتماعيا يساعدها على التعامل مع المجتمع المحيط ب، الحاجة إلى الرجل

 األسرة أو المجتمع.
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 لعواملاالمتوسطات واالنحرافات المعياري ومستوى التطبيق إلجابات أفراد العينة على  :(6جدول )

 بصاحبة المشروعالخاصة 

أثر امتالك مشروع صغير على عوامل خاصة بصاحبة 

 المشروع
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 التطبيق

درجة 

 الموافقة

أعطاني المشروع ثقة في النفس والقدرة على التواصل مع 

 اآلخرين
2.79 .440 

%93 
 مرتفعة

 مرتفعة 89% 524. 2.68 أصبحت قادرة على حل المشاكل بنفسي

 مرتفعة 91% 479. 2.73 ساهم مشروعي في تطوير حياتي لألفضل

 التدريب الذي أخذته في المشاريع ساعدني على إدارة مشروعي

 بنجاح
2.74 .440 

%91 
 مرتفعة

%91 3572. 2.739 الدرجة الكلية للمحور  مرتفعة 

ع شروقت للمخامساً: العوامل التي ساعدت في نجاح المشاريع الصغيرة والتحسينات التي طب

 :الستمرار نجاحه

 أشارت صاحبات المشاريع الصغيرة الالتي حصلن على تمويل بفتح مشروع من قبل مشروع

في  ريعهمأن العوامل التي ساعدت على نجاح مشا، تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني

ثم ، عينةفراد ال% من إجمالي إجابات أ82الدرجة األولى كان دعم األسرة وبنسبة عالية وصلت 

، %65.8ثم الثقة بالنفس ، %79.5يأتي العامل الثاني وهو اإلصرار على االستمرار والنجاح

ي ضحة فباإلضافة إلى عوامل أخرى كانت أقل أهمية مو، وحسن التعامل مع العمالء والزبائن

 (.1شكل )
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فقد أكدن  ،ت المشاريعأما بالنسبة للتحسينات التي عملت تطوير المشروع الصغير من قبل مالكا

% من إجمالي العينة أنهن عملن تطوير وتحسين للمنتج 78.9صاحبات المشاريع بنسبة 

 وخصوصا المشاريع اإلنتاجية

جذب و لأ، أو المشاريع الحرفية من عمل تحسينات وتطوير للمنتج إما بناء على رغبة الزبون 

ت جديدة الي العينة قمن بشراء معدا% من إجم43.9كما أن نسبة ، عمالء جدد وزيادة الربحية

موضح ، %33وشراء أدوات تكنولوجيا جديدة مثل الهاتف أو الكمبيوتر وغيرها بنسبة ، للمنتج

 (.2ذلك في شكل )

 

سادسا: تأثير جائحة كورونا على المشاريع الصغيرة 

 التي تديرها النساء.

أن غالبية المشاريع الصغيرة ، (3شكل ) من المالحظ في

% فقط 19و ، %69.9تأثر بجائحة كورونا بنسبة لم ت

وهذا يدل على أن ، من تأثرت المشاريع بالجائحة

مشاريع النساء غالبيتها تكون في البيت وأغلبها خدمية أو حرفية وتعتبر مشاريع صغيرة وعدد 

مما ، عمالها غالبا يكون صاحبة المشروع أو شخص آخر يساعده ويكون من البيت أخ أو أب

 احبات المشاريع على المحافظة على المشروع وعدم التأثر بالجائحة.ساعد ص

 :فرضيات الدراسة

( بين α≤0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) :الفرضية الرئيسية

محافظة حجة ألثر امتالك المرأة  -متوسطات إجابات أفراد العينة في مديريتي عبس وبني قيس 

 –المستوى التعليمي )تمكينها االقتصادي تعزى للمتغيرات الديمغرافيا لمشروع صغير على 

 One Wayولإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي  (الحالة االجتماعية

ANOVA  المستوى التعليمي )لمعرفة الفروق في المتوسطات حسب البيانات الديمغرافيا

 ا الفرضيات الفرعية اآلتية:وتنبثق منه (والحالة االجتماعية
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( بين α≤0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) :الفرضية الفرعية األولى

رأة ك الممحافظة حجة ألثر امتال -متوسطات إجابات أفراد العينة في مديريتي عبس وبني قيس 

وى المست)يمغرافيا لمشروع صغير على اتخاذ القرارات داخل المنزل تعزى للمتغيرات الد

ين متوسطات أن الفروق ب، (7حيث أشارت نتائج الجدول أدناه )(، الحالة االجتماعية –التعليمي 

ل حسب لمنزاإجابات أفراد العينة ألثر امتالك المرآة لمشروع صغير على اتخاذ القرارات داخل 

ق ليس لفرووهذه ا، نهاالمستوى التعليمي لصاحبات المشاريع كانت متفاوتة وصغيرة جدا فيما بي

، (0.05( ومستوى الداللة أعلى من )F=.909حيث تبين أن قيمة )، لها أي داللة إحصائية

 .مما يدل على قبول الفرضية الفرعية األولى ، وبالمثل بالنسبة للحالة االجتماعية

 للفرضية الفرعية األولى ANOVA(: نتائج تحليل التباين األحادي 7جدول )

 مستوى الداللة Fاختبار  االنحراف المعياري المتوسط ات داخل المنزلاتخاذ القرار

المستوى 

 التعليمي

 27892. 2.4242 أمي

.909 .441 

يقرأ أو 

 يكتب
2.4214 .27032 

 20400. 2.5457 ثانوي

 28793. 2.4629 جامعي

الحالة 

 االجتماعية

 23009. 2.4834 عازبة

 31073. 2.4478 متزوج 431. 852.

 16219. 2.5998 أرملة

( بين α≤0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) :الفرضية الفرعية الثانية

رأة ك الممحافظة حجة آلثر امتال -متوسطات إجابات أفراد العينة في مديريتي عبس وبني قيس 

لحالة ا –مي المستوى التعلي)ديمغرافيا لمشروع صغير على االستقالل المادي تعزى للمتغيرات ال

 . (االجتماعية

أن الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة آلثر امتالك المرأة ، (8تشير نتائج الجدول )

لمشروع صغير على االستقالل المادي حسب المستوى التعليمي لصاحبات المشاريع كانت 

حيث تبين أن قيمة ، س لها أي داللة إحصائيةوهذه الفروق لي، متفاوتة وصغيرة جدا فيما بينها

(F=1.914( ومستوى الداللة ).0.05( وهي أعلى من )135) ، وبالمثل بالنسبة للحالة
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مما يدل على قبول ، االجتماعية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للحالة االجتماعية

 الفرضية الفرعية األولى. 

 للفرضية الفرعية الثانية  ANOVAحادي (: نتائج تحليل التباين األ8جدول )

 مستوى الداللة Fاختبار  االنحراف المعياري المتوسط االستقالل المادي

المستوى 

 التعليمي

 42889. 2.7000 امي

1.914 .135 

يقرأ أو 

 يكتب
2.7000 .24595 

 27352. 2.8533 ثانوي

 38851. 2.6310 جامعي

الحالة 

 االجتماعية

 31235. 2.7154 زبةعا

 41613. 2.6795 متزوج 121. 2.174

 00000. 3.0000 أرملة

 :: توصي الدراسة ما يليالتوصيات

مكين والوصول بها إلى الت، دعم المشاريع الناجحة والمستمرة وخصوصا في الوضع الراهن-

 وقد يكون الدعم مالي أو فني .، االقتصادي بشكل ممتاز

شجيعها ك وتليمنية الريفية في وضع تسهيالت لمساعدتها في فتح حساب في البنمساعدة المرأة ا-

 على االستفادة من الدخل الذي تحصل عليه من المشاريع.

مرأة ة للالعمل على تكثيف دورات في مجال ريادة األعمال وكافة النواحي اإلدارية والمالي-

 وعها وتكون أكثر ريادة.الريفية صاحبة المشروع لتمكينها أكثر والحفاظ على مشر

 التركيز على الخريجات من الجامعات ودعمهن وتوجيههن لفتح مشاريع نسوية .-

محاولة عمل تسويق لمنتجات المشاريع الصغيرة عن طريق عمل معارض داخل المديرية -

 وخارجها.

 ،اجحةواإلشارة إليها وتكريمها كتجارب ن، إلقاء الضوء على المشاريع الصغيرة الناجحة-

 إلعطاء التشجيع لصاحبات المشاريع لتطوير وتحسين مشاريعهن.

 :المراجعقائمة 

(." واقع المشروعات االقتصادية الموجهة للمرأة في 2015عبد القادر.)، البناء.1

  مصر، منظمة المرأة العربية، الجمهورية اليمنية"

https://www.empowerwomen.org/ 

https://www.empowerwomen.org/
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 فية في(. "دور المشاريع الصغيرة في تمكين المرأة الري2014والخاروف.)، الوليدات.6
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مرأة ركز الم، (. "المرأة العربية تتكلم: دليل التدريب للتمكن الذاتي"1998بشرى.)، جبر.7

 لبنان.، العربية للتدريب والبحوث
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بقككة علككى النسككاء الحاصككالت علككى دراسككة ميدانيككة مط :المككرأة الريفيككة الفلسككطينية اقتصككاديًا

دائككرة ، رام هللا فلسككطين، "2016"-2006المشككروعات الممولككة فككي ريككف رام هللا والبيككرة 
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 القدس، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(، دولة فلسطين"

ثاني ألوضاع النساء والسياسة بالمنطقة (."التقرير السنوي ال2018كامل. )، مارثا.12

مصر  –الملتقى الثاني ألوضاع النساء والسياسة بالمنطقة العربية  -" 2018العربية 
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 ميتافيزيقا المرض

العلوم وآلداب مجاز في علم االجتماع، كلية ا ،الفلسفة بالثانوي التأهيلياستاذ ، مصطفى الطالب

 المغرب-اإلنسانية جامعة ابن زهر

 

يزيقية ميتافتعد هذه الدراسة استجابة للنقاش العمومي حول اإلشكاالت األنطولوجية وال ملخص: 

الظاهر و. 19لخوف التي انتابت العالم بفعل تفشي فيروس كوفيدللمرض بالنظر إلى حالة الهلع وا

أي  دية،أن البشرية اليوم، وما أبانت عنه األحداث، تفزع أيما فزع من هذه الواقعة الوجو

المرض، بما ينبئ عن ميتافيزيقا متوارية خلف تلك المظاهر على مستوى األحاسيس 

 يا زائفاا وعدية تماما للوجود، فهي تخفي وراءهوالتصورات وردود األفعال. وهي ميتافيزيقا معا

، لضعفبانفصام الوجود اإلنساني عن الوجود العام، بل وترى أن أشكال وتمظهرات التحول)ا

نسان باإل المرض، الموت...( على مستوى الوجود تحمل لإلنسان في كثيرا منها الشر، بما يفضي

ه في تعدمو على أنها تهدد الوجود الذاتي إلى معاداة صيرورات االبداع الكوني المتصور خطأ  

 محايث لهام والوجود العام، فيما أن الوجود اإلنساني هو دوما وعلى الدوام حال في الوجود الع

 في شتى أشكال الصيرورة تلك. 

ة مع تصالحميتافيزيقا المرض، ميتافيزيقا معادية للوجود، ميتافيزيقا م مفتاحية:الكلمات ال

 الوجود، محايث.

Metaphysics of the disease 

Prof.mustapha taleb 

Abstract: This study is a response to the public debate on the ontological 

and metaphysical problems of the disease, given the state of panic and 

fear that has afflicted the world due to the outbreak of the Covid 19 virus. 

It seems that mankind today, as shown by the events , is terrified by what 

is terrifying of this existential event, that is, the disease, which reveals a 

metaphysical concealment about those manifestations at the level of 

sensations, perceptions and reactions. It  is a completely hostile 

metaphysics to existence, it hides behind it a false awareness of the  

detachable of human existence from the general existence. Rather, it 

considers that the forms and manifestations of transformation (weakness, 
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disease, death ...) on the level of existence carry to human being in many 

of them evil; leading the human to antagonize the processes of cosmic 

creativity mistakenly perceived as threatening self-existence and  

destroying it in the general existence. Whereas, the human existence is 

always and always a state in the general existence and  immanent to it in 

all of these forms of becoming. 

Key words: Metaphysics of the disease, Anti-existential metaphysics, 

Philosophy reconciled with existence, immanent. 

 قدمة:م

بر عمرض كما م الإن الغاية من هذه المقالة البحثية هي الكشف عن الميتافيزيقا الثاوية وراء مفهو

ان كلك، عن ذلك الحس العام المشترك للبشرية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد. وفي سبيل ذ

امي الع البد من البحث في مضامين الخطاب المتداول حول الظاهرة على عدة مستويات: الشعبي

 خطابوالعلمي والسياسي واإلعالمي. وبالمحصلة، فإن المقالة تنطلق من زعم مؤداه أن ال

 المهيمن حول ظاهرة تفشي فيروس كورونا المستجد هو خطاب معادي للوجود، خطاب يكشف

ذلك ال لعن مفهوم المرض كصراع بين الموجود اإلنساني والوجود العام. وليس لهذا الخطاب و

إلنسان اعة، أساس سوى  ميتافيزيقا اإلنسان الحديث، اإلنسان المتموقع خارج الطبي المفهوم من

 المتسيد على كل ما حوله، والذي ال يرى سوى ذاته في هذا الوجود.

فيروس ه الرغم ما يقوم به رجال العلم والسياسة وكل قطاعات المجتمع اإلنساني في سبيل مواج

عن  اجزة، صحة واقتصادا، إال أن كل تلك الجهود تظل عوالنتائج المترتبة عنه على اإلنسان

يس تفشي تي لتخليص اإلنسانية مما هو أكثر خطرا عليها، أي من أزمتها الوجودية في العالم، ال

ة على ألزماالفيروس المستجد سوى أحد مؤشراتها. من هنا، تبرز أهمية دور الفلسفة كوعي بهذه 

ي هذا ست هية والحقيقية التي تواجه اإلنسانية اليوم ليمستوى الوعي ذاته. إن األزمة الفعل

ل بل بالفيروس أو ذاك، بل هي أزمة وجود ناتجة عن وعي بالذات وبالعالم على أساس التقا

 ى بهوالصراع، وعي يفصل اإلنسان عن مجاله الحيوي، ليموقعه في مجال متعالي متوهم يشق

صالح أن تبيحررنا من هذه األزمة الوجودية،  اإلنسان الحديث. إن الفلسفة وحدها ما يمكن أن

ا إلى وتجاوزه وجوداإلنسان مع الوجود، ولن يتأتى ذلك إال بهدم تلك الميتافيزيقا المتعالية على ال

 ميتافيزيقا أخرى تتأسس على وعي إنساني محايث للوجود. 

 .سؤال الفلسفة وسؤال العلم: 1

تي أربكت الوجود اإلنساني أفرادا وتنظيمات، ونحن في خضم أزمة فيروس كورونا المستجد ال

تتعالى دعوات االستغاثة والمناشدات للبحث عن حل لتجاوز هذا التهديد الذي يمثل تحديا كبيرا 

لإلنسانية اليوم. وإذا كانت مختلف األنظار تتجه صوب دين الحداثة، أي العلم، وبشكل خاص علم 
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يولوجيا الحيوية، وعلم األوبئة، والبيوكيمياء، البيولوجيا في مختلف تفرعاته الدقيقة )الب

والمكروبيولوجيا... (، فإن ذلك ال يعني أن الفلسفة مستبعدة من أي نقاش حول االزمة؛ "فالفلسفة 

واحدة من أكثر االهتمامات البشرية سموا وضآلة في آن معا. فهي تعمل في أصغر الزوايا 

خبزا، كما يقال، لكنها تمنح ارواحنا الشجاعة...  المظلمة وهي تفتح آفاقا واسعة. وهي ال تصنع

وال أحد فينا يستطيع االستمرار والماضي على هذا الدرب دون شعاع ضوئها المنتشر بعيدا ويعم 

(.  قد يكون العلم اليوم، هو مصدر فهم ومعالجة 18-17، ص2014آفاق العالم" )وليم جيمس،

ن العلم لم ولن يجيبنا عن سؤال المرض المرض كظاهرة بيولوجية، أي كخلل عضوي، إال أ

كحتمية وجودية بما يطرحه من إشكاالت وجودية تسائل وجودنا اإلنساني وحدوده وعالقته 

( عن مدى قدرة Martin Heideggerبالوجود عامة. وعطفا على ذلك يتساءل مارتن هايدغر)

ه، حسب هايدغر، أن العلم على أن يطرح السؤال عن الالشيء، أي عن العدم؟ ومما ال شك في

العلم يرفض كل سؤال عن العدم. وهنا تبرز حدود العلم والحاجة إلى الفلسفة كشرط إلمكانية 

صحيح أن اإلنسان يتعامل أيضا في كل حركاته وسكناته قبل "…الفهم الذي يتعدى الكائن ذاته، 

واألخيرة على نحو خاص العلم مع الكائن، إال أن امتياز العلم يتمثل في أنه يعطي الكلمة األولى 

به وبكيفية صريحة للشيء ذاته وللشيء وحده، في هذا الرضوخ للشيء عند السؤال والتحديد 

 (.18، ص2002والتعليل يحصل خضوع محدود بكيفية خاصة للكائن ذاته" )مارتن هايدغر، 

ي ف أتإن سؤال المرض كسؤال فلسفي ليس الهدف منه إبراء األبدان، ألن الفلسفة، وكما نش

ها ال يمكن لسفةاليونان، كمغامرة فكرية ليس الهدف منها إنقاذ أرواحنا على حد تعبير راسل. فالف

فتلك  أبدا أن تدعي القدرة على تقديم عالجات أو حلول عملية للمرض خاصة وللواقع عامة،

قا فويها اليوم، مهمة حقول ومجاالت معرفية أخرى. ولئن كان "ال يمكن تطبيقها أو الحكم عل

 المعارف  أولمعيار منفعتها في النمط أو الظرفية نفسها التي نحكم بها على علم االقتصاد مثال

قية" دة الحقيلوحيالمهنية األخرى؛ فإن ما هو عديم الجدوى أو النفع يظل مع ذلك قوة، ربما القوة ا

ى معن(. إن مهمة الفلسفة، وهدف الفيلسوف، هو المعنى. ال207، ص2015)مارتن هايدغر، 

ا كانت )لهذالذي يمكن للفلسفة، على لسان الفيلسوف، تقديمه للحياة ولوجودنا الكوني والفردي

س وسموالنظريات الفلسفية كما جسدها الرواقيون تأمال في الكلي، بحثا عن المعنى في الك

 وقعنان يموإسقاطه على الوجود اإلنساني، ومن ثمة على الوجود الفردي(، وهو وحده ما يمكن أ

 عند كموجودات في الوجود الموقع الصحيح. والصحيح هنا ليس بمعنى الحقيقي بقدر ما يقف

 .حدود المناسب لنا بما يعزز مكانة الموجود في الوجود، وبما يحقق للوجود ديمومته

ال شك من أن نظرة الفيلسوف للمرض ليست هي نظرة عالم البيولوجيا والطبيب، فعالم 

التفسير المادي للمرض كخلل عضوي، والطبيب يسعى الى معالجة  البيولوجي يقف عند حدود

هذا الخلل العضوي بناء على التفسير البيولوجي عبر وسائل مادية عضوية. بهذا ليس المرض 

سوى خلل/عطل/ وظيفي يفقد الموجود العضوي )الكائن الحي( توازن وانتظام الوظائف الحيوية 

( Jacque Monodمياء الفرنسي جاك مونو)ألجزائه، وهو ما يسميه عالم البيوكي

(. معظم تلك األعطاب واالختالالت تحدث على مستوى الوجود L’organismeالعضوية)
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العضوي/الحيوي بفعل أسباب مادية عضوية )البكتيريا والفيروسات(، بعد أن كان المرض 

، فكان يعزى خاضعا لتفسيرات بدائية، قبل اكتشاف المكروبات في منتصف القرن التاسع عشر

، 2014المرض لإلرادة اإللهية أو اصطفاف الكواكب على خط واحد!)دورثي اتشكرورفورد، 

(. ومن هنا، يبدو الفكر العلمي فكرا سببيا ماديا يقف عند حدود العلة المادية. لكن إذا كان 14ص

ية هي المرض ظاهرة بيولوجية كما ينزع الى ذلك التفسير العلمي، فإن مختلف الكائنات الح

 األخرى تعيش تجربة المرض؟!

 .ما المرض؟ ولماذا نمرض؟2

حيث  ا منسؤاالن وإن بدا أنهما يطرحان حول نفس الموضوع، إال أنهما يختلفان اختالفا جذري

ا مسأل نالمنطق العقلي الذي يطرح كل واحد منهما، ومن حيث اإلجابة التي يفترضانها. فأن 

ان، إلنسطرحه وهي تسائل المرض كتجربة وجودية يعيشها االمرض؟ فهذا ما يمكن للفلسفة ان ت

 والمعنى لشيءوهو ما ال يمكن للعلم أن يطرحه، ألن العلم ال يسأل أسئلة ماهوية تسائل ماهية ا

-14ص، 2015الذي تنطوي عليه تلك الماهية في عالقته بوجودنا اإلنساني)مارتن هايدغر، 

شروط د الباعتباره تفكيرا سببيا، أي أنه يقف عن (، إن العلم وهو يفكر في المرض، فإنما21

ماذا لؤال المادية لوجود الشيء في إطار العالقة المنطقية)سبب=نتيجة(. لهذا، يطرح العلم س

 العلل المادية للمرض كنتيجة/معلول؟/األسبابنمرض؟ أي، ما 

تقاطعا، بل إن هذان السؤاالن المتوازيان اللذان يقطعان نفس الموضوع، أي المرض، دون أن ي

تقدم كل واحد منهما يفترض عدم تقاطعهما من حيث الرؤية ومنطق التفكير، يعبران عن التمايز 

الحاصل بين طبيعة السؤال الفلسفي والسؤال العلمي. هذا األخير الذي أخذ الشكل التام لطبيعته 

م، وليس سؤال 17قرن المتفردة عن االول منذ بدايات استقالل العلوم الطبيعية عن الفلسفة في ال

ما المرض؟ في مقابل سؤال لماذا نمرض؟ سوى نموذج واحد من عدد كبير من النماذج حول 

قضايا يبرز فيها االختالف الجذري بين طبيعة السؤال الفلسفي والسؤال العلمي. ولعل أبرز 

، فالفيلسوف نموذج لذلك هو االختالف ما بين سؤال الفيلسوف حول الحياة وسؤال عالم البيولوجيا

ال ينفك عن طرح سؤال ما الحياة؟ وعن التأمل في طبيعة وماهية الحياة ومعناها إن كان لها 

معنى. فيما يكتفي العالم بالتساؤل عن مظاهر الحياة وشروطها المادية الحيوية. فشتان أن نسأل: 

بظاللها على طبيعة ما الحياة؟ وأن نسأل: ما مظاهر الحياة؟ إن طبيعة الفكر/منطق التفكير تلقي 

السؤال، ومن ثمة على طبيعة الجواب كذلك. فحينما سعى ارسطو إلى تجاوز المأزق الذي وضع 

"انت ال تنزل النهر مرتين ألن  (:Heraclitusفيه المتدفقون الفلسفة، وعلى رأسهم هيرقليطس)

مود الفقري للمناطق مياه جديدة تتدفق أبدا"، أسس لفكر ماهوي، من خالل مبدأ الهوية الذي هو الع

االرسطي. ولكي يتجاوز االدعاء الهيرقليطي من أن كل األشياء في تغير مستمر، وأن ال شيء 

( إلى Aristoteثابت، وهو األمر الذي يفضي إلى إنكار وجود حقيقة ثابتة لألشياء، عمد أرسطو)

لتي انخدع بها القول بوجود ماهية، أي جوهر ثابت لألشياء في مقابل أعراضها المتغيرة وا

هيرقليطس وغيره من المتدفقين. هذا المنطق في التفكير، والذي كان أرسطو واعيا به حينما 

عرف المنطق بأنه آلة الفكر، جعل أرسطو يتساءل تساؤال ماهويا بخصوص القضايا الفلسفية، 
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تجاوز  إنها الميتافيزيقيا األرسطية التي طبعت تاريخ الفلسفة والتزال رغم كل ما يقال عن

وعطفا على هذا الفكر الميتافيزيقي، فإن السؤال  ](.207، ص2015الميتافيزيقا)مارتن هايدغر، 

الفلسفي الصحيح حول الحياة كان لدى ارسطو هو ما الحياة؟ فكان بذلك ارسطو مؤسس المذهب 

ة التي ( الذي طغى على الفلسفة عبر تاريخها. هذه الميتافيزيقا االرسطيLe vitalismeاالحيائي)

عبر عنها السؤال الماهوي انتجت ميتافيزيقا موازية على مستوى الجواب، ألن جواب أرسطو 

وغيره من االحيائيين)ومنهم الفالسفة المسلمون كابن سينا في كتاب "النجاة" وابن طفيل في "حي 

فإن  بن يقظان"( يعتبرون بأن مبدأ الحياة هو جوهر ما، وليس هذا الجوهر سوى النفس. وعليه،

الحياة تنبع من هذا الجوهر الالمرئي، فإن كانت المادة)الهيولى( تفسد، فإن النفس ال تفسد، إنها ال 

 (.2014تنتمي إلى عالم الكون والفساد عالم المادة المتحول)أرسطو طاليس، 

 .المرض العضوي والنفسي كميتافيزيقا معادية للوجود:3

 إثبات أنيل بلمرض؟ على اعتبار أن ما بيناه سابقا كفإن ما يهمنا هنا هو السؤال الفلسفي ما ا

 عضويسؤال لماذا نمرض هو سؤال العلم، وبخاصة علوم البيولوجيا وعلم النفس والطبين ال

ن مدى جليا يتب والنفسي. فما يشكل مجال تفكيرنا هو الميتافيزيقيا التي تتوارى وراء الفهم الذي

 ض بمعنييه العضوي والنفسي. خالل  التصورات التي ينطوي عليها المر

قابله مهية إذا كانت األشياء تعرف بأضدادها، فإن تحديد ماهية المرض يرتبط أساسا بتحديد ما

، أي ما ( تحيل على الحالة السيئةMal Habitusالذي هو الصحة، ألن لفظة المرض الالتينية)

لشخص، بة لة والسوية بالنسمعناه أن المرض انحراف عن الحالة األصلية التي هي الحالة الجيد

شخص أي حالة الصحة. فما الصحة؟ أي ما معنى أن يكون الشخص في حالة صحية جيدة؟ إن ال

دية عن لوجوككيان ذاتي، أي كوعي مستقل نسبيا عن محيطه الطبيعي بما يوحي له باالستقاللية ا

ل االضمحالة بية الوجوديالوجود العام ، يستشعر التهديد والخطر الذي يتهدد دوما هذه االستقالل

دان ة فقفي الوجود العام. واأللم ليس سوى مؤشر/عالمة على إمكانية هذا االنحالل، ومن ثم

بل قمن  استقاللية الجوهر الذاتي الذي هو الشخص. إن األلم إحساس باختراق الكيان الذاتي

ه، انفعاالتوسد لمادي/الجعناصر خارجية عليه تهدد ديمومته، إنه فقدان للتحكم الذاتي في الكيان ا

. من لشخصفليس المرض سوى فقدان السيطرة الذاتية على هذا الكيان المتالحم المعبر عنه  با

ج هنا نفهم طبيعة االحساس باأللم العضوي كإحساس دخيل على هذا الكيان، كإحساس مزع

ر المصيمخيف)مخيف ألنه يستشعر من خالله التهديد المنظور باالضمحالل/الموت( ومقلق)

ن مخلو الغير منظور  المحتمل بفعل االضمحالل(. وبالتالي، فليست الصحة شيئا آخر سوى ال

 ق الكيانخترااذلك التهديد من خالل غياب االحساس باأللم، اي غياب انفعاالت الجسد الناتجة عن 

صيف وكت الذاتي بما يهدد الوعي في ديمومة استقالليته النسبية. من كل ما سبق، فإن المرض

عن  بشري لحالة وجودية، يعيشها اإلنسان كموجود واع بوجوده الذاتي كشخص مستقل نسبيا

ن باإلمكا كان الوجود العام، هو الوعي باحتمالية فناء هذا الكيان الذاتي الذي هو الشخص. ولئن

 فهم المرض العضوي بهذا المعنى، فماذا عن المرض النفسي؟ 
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اص، خإذا كان الشخص ككيان ذاتي مستقل نسبيا عن الوجود العام، فإن تموقعه فيه كوجود 

ي يجعله قادرا كوجود ذاتي ضمن وجود موضوعي على أن يؤسس لوعي ثنائي: وعي ذاتي ووع

 ، أيموضوعي. وما المرض النفسي أو العقلي سوى تعبير عن اختراق لحميمية هذين الوعيين

ها على التموضع في الوجود كوعي مستقل، أي كذات مستقلة بأحاسيسفقدان الشخص للقدرة 

تسعى  التيووانفعاالتها وأفكار ها عن محيطها الذي يشكل عالم آخر موازيا لعالمها الداخلي، 

سافة. الم دوما للمحافظة على مسافة وجودية بينها وبينه وإن كانت مدركة لحتمية تقلبات تلك

 ، اينية، أن عدم القدرة على التفاعل مع الوجود الموضوعيلذلك، يدرك الشخص من جهة ثا

ة الثنائية م الطبيعنفه البيئة الخارجية له المادية واإلنسانية يهدد هو اآلخر كينونته. من هذا المنطلق

 صام،للمرض النفسي، فهو من جهة ناتج عن صعوبات/اختالالت على مستوى الوعي الذاتي)الف

جهة ثانية ناتج عن صعوبات/اختالالت على مستوى الوعي  فقدان الذاكرة ... (، ومن

ي الموضوعي)التوحد، الرهاب... (، والرابط بينها، أي اختالالت الوعي الذاتي والوع

أن  غريبالموضوعي، هو ما تمثله للشخص من تهديد ككيان ذاتي مستقل نسبيا. لهذا ليس من ال

م تفسيرها للمرض النفسي على مفهو تؤسس مدرسة التحليل النفسي براديغمها النظري في

ونات ف مكالتوازن، اي أن الصحة النفسية ماهي إال تحقيق للتوازن والمحافظة عليه بين مختل

ة واجهالجهاز النفسي من جهة، أي المحافظة على تماسك االنا وحميمية وعيها بذاتها في م

لتي ارجي وطات الواقع الخاتهديدات)الهو، واالنا األعلى( التشظي الداخلية، وفي مواجهة ضغ

ن جهة مرجي تمثل هي األخرى  لألنا تهديدا مستمرا قد يفضي بها إلى االنقطاع عن العالم الخا

خص، (. إن المرض النفسي كالمرض العضوي يمثالن تهديدا للش1982ثانية)سيغموند فرويد، 

ه ثاني، انلل تياح األولإنهما مؤشران على اختراق الوجود العام للكيان الذاتي، إنهما نذير باج

، حد)طاليسل واذوبان للجزء في الكل. المرض بهذا المعنى حنين الوجود الكلي العام للوحدة، فالك

 ابن عربي، سبينوزا...(.

 .هل المرض شر؟ 4

ه أُسَّ ى فيإن المعنى الميتافيزيقي الذي نلحقه بالمرض دون أن نعي ذلك يجعلنا نهابه، بل نر

قة يروس مشتمة فبالنسبة لنا على إمكانية الفناء)فليس من الغريب أن تكون كل الشر، فهو نذير شؤم

نة. ة الكينوتحالمن كلمة التينية تعني السم، باعتباره المسبب الرئيسي لألمراض المعدية(، على اس

 األساس لمرضفهل تشكل هذه الميتافيزيقيا الوجودية التي تستتر وراء هيبة الكائن البشري من ا

 فيزيقي لوسم المرض بقيمة الشر؟ فهل علينا أن نخاف المرض؟ وهل المرض شر؟الميتا

تلك إذن، هي الميتافيزيقا التي تعبر عنها حالة الهلع والخوف من المرض التي تتملك البشرية 

اليوم بفعل انتشار وباء فيروس كورونا. ونحن نحلل ونفكك هذه الميتافيزيقا، فإنما كي نؤسس 

( االكثر شجاعة في طرح Karl Mannheimجديدة، ولقد كان كارل مانهايم) لميتافيزيقا أخرى

-235إمكانية أن يكون كل تحليل أو نقد لإليديولوجيا هو االخر إيديولوجيا )بول ريكور، ص

فال يمكن أن ندعي محاولة هدم وتجاوز ميتافيزيقا دون أن تكون هناك ميتافيزيقا أخرى  (،251

يقا مفكر فيها، وإن كانت ال تدعي أنها الحقيقة المطلقة، األرضية الصلبة تحركنا، إال انها ميتافيز
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واالخيرة، االساس والعمق الذي ال شيء بعده، ألنه ليست هناك حقائق بقدر ما هنالك تأويالت، 

(. إن الميتافيزيقا التي يتأسس عليها 2010وهي األسس الالواعية للميتافيزيقا)فريديريك نيتشه، 

للمرض لدى البشرية هي ميتافيزيقا ال يمكنها أن تموقعنا الموقع الصحيح في الوجود، الفهم السيئ 

إنها ميتافيزيقا العداء، التي تبث قيم الخوف والقلق والحقد والكراهية والعنف... تجاه الوجود، إنها 

افيزيقا تصور للوجود كصراع بين الكيان الذاتي والوجود العام. ومن ثمة، نفهم امتدادات هذه الميت

الوجودية الى ميتافيزيقا األخالق، والمعبر عنها بمنظومة القيم الثنائية: الخير في مقابل الشر. 

تصور هذه الميتافيزيقا المرض على أنه شر، وأيما شر، ما دام المرض يشكل تهديدا للكيان 

يميته، لذلك ال غرو الذاتي، بل السبب الرئيسي لفنائه في الكيان العام، إنه اختراق الستقالليته وحم

أن يفهم المرض، في نطاقها العدائي للوجود العام، على أنه يمثل شرا للكيان الذاتي. فهل علينا أن 

 ننظر للمرض كشر؟ وقبل ذلك، هل على الموجود أن يعادي الوجود؟

 .في الحاجة إلى ميتافيزيقا متصالحة مع الوجود:5

ل إن ما بسان، كبيرا من المعرفة حول الطبيعة واالنال جدال في أن البشرية اليوم قد راكمت كما 

اريخها. بر تعتنتجه وما تستهلكه من معرفة في ظل مجتمع المعرفة ال يكاد يقارن بكل ما أنتجته 

قادمة ل ال"تخلق تقنيات المعلومات واالتصاالت بيئة معلوماتية جديدة سوف تقضي فيها األجيا

ا، اعية منهالصنقة التي أحدثت الرخاء، ال سيما الزراعية ومعظم وقتها، وإذا كانت الثورات الساب

تنا بيئاوقد أحدثت تحوالت واسعة النطاق وواضحة للعيان في أنساقنا االجتماعية والسياسية 

تداعيات وثار المعمارية، وفي كثير من األحيان من غير تبّصر كاٍف، فكثيرا  ما كانت تصاحبها آ

ا ثورة أنه ثورة المعلومات أقل دراماتيكية؛ سواء فُهمت على مفاهيمية وأخالقية عميقة. ليست

وف ، وسثالثة من حيث خلق الرخاء، أو ثورة رابعة من حيث إعادة صياغة مفهومنا عن أنفسنا

التي  الجديدة كريةنكون في مأزق خطير إن لم نأخذ مأخذ الجد حقيقة أننا نخلق البيئات المادية والف

ني ذلك (. لكن، هل يع269-40-34، ص2017ة")الوتشيانو فلوريدي، ستستوطنها األجيال القادم

عرفة الم بداهة أن البشرية اليوم أكثر حكمة من أي وقت مضى؟ هل امتالك هذا الكم الضخم من

 التقنية التي مكنت البشرية من التحكم في الطبيعة واالنسان جعلها أكثر حكمة؟

سيطرة على الطبيعة بمعناها العام، وهو مشروع الحداثة قد يمدنا العلم بالمعرفة التي تمكننا من ال

(على مستوى الطبيعة المادية)مشيل فوكو، René Descartesكما عبر عنه النموذج الديكارتي)

(على مستوى الطبيعة البشرية. فالعقلنة  Max Weber(، والنموذج الفيبري)158، ص1990

لتي تخضع لمعايير الحسم العقالني؛ تجعلنا أكثر باعتبارها سعيا الى توسيع المجاالت االجتماعية ا

تحكما في اإلنسان بما يقصي األهواء والميوالت الذاتية لألفراد؛ ومن ثمة الزيادة في المردودية 

( لها وللمشروع Herbert Marcuseوالفعالية في العمل)والتي تمحور نقد هربرت ماروكز)

لى اعتبار أنها تشييء لإلنسان(. إن امتالكنا للمعرفة الفيبري في كتابه اإلنسان ذو البعد الواحد، ع

التقنية، أي المعرفة التي تمكننا من تفسير الوجودين المادي واالنساني واستغاللهما أيما استغالل، 

هو أحد أهم فتوحات العقل التقني، إال أن هذا العقل التقني/االداتي الذي أسس للعلم الحديث 
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منطق في التفكير وأداة محايدة، بل هو رؤية للعالم، إنه إيديولوجيا ومنتجاته التقنية ليس مجرد 

 (. 2003مدمرة للوجود)يورغن هابرماس، 

اإلنسانية اليوم أكثر من أي وقت مضى في حاجة ماسة إلى الحكمة، أي الى الفلسفة، فهي وحدها 

جودنا الذاتي سوى النور الذي يمكن أن نرى  من خالله تجليات اإلبداع في الوجود، والذي ليس و

تجليا من تجلياته. كل التحوالت التي تطرأ على وجودنا ليست سوى حركة اإلبداع تلك الدائمة: 

الوالدة/الموت، الصحة/المرض، اللذة/األلم، الفرح/الحزن، الحركة، الزمن.. وهي توصيفات 

األمر الذي  بشرية تخفي وراءها تصورات ميتافيزيقية معادية لسيرورة اإلبداع الكوني، وهو

سعت العديد من الفلسفات إلى تصويبه من خالل تأسيسها لنظريات تصالح الموجود بالوجود، 

وفتح أبواب الفهم العميق للوجود ولمختلف صيروراته التي تؤرق الموجود اإلنساني وتحمله على 

لمسعى الحكمي معاداته، نظرا للفهم السيئ لها. وتعد الرواقية واالبيقورية من أبهى تجليات هذا ا

 Arthurللتصالح مع الوجود؛ لهذا، نفهم المنحى التشاؤمي لفلسفة آرتور شوبنهاور)

Schopenhauer الذي حدد للوجود ثالث خصائص: كان على رأسها عبثية الوجود، ثم انتفاء )

-165، ص2003غاية للوجود أو اإلرادة العمياء، إضافة الى األلم والملل)آرتور شوبهاور، 

(. إن الميتافيزيقيا المفكر فيها المؤسَّسة على الحكمة المتبصرة ترى في كل أشكال 166-167

اإلبداع تلك تجليات لشيء واحد هو الوجود. إنها جمالية اإلبداع الكوني الكامنة في الوجود الذي 

ليس الوجود اإلنساني سوى نور من أنوارها. ومن هن، فإن لهذه الميتافيزيقا المتصالحة مع 

 د، والتي ندعو لها، المالمح الكبرى التالية:الوجو

 الحكمة كأساس لفهم الوجود والحياة ال العلم؛ -

 الفهم الغائي للوجود بدل التفسير السببي؛ -

 النظر للوجود الذاتي كامتداد للوجود العام ال كوجود آخر مفارق له؛ -

ها دوبما فيها وج لمعادية للوجود،ال شك أنه من الصعب على البشرية المتشبعة بقيم الميتافيزيقيا ا

مختلف بجود الذاتي الذي تعاديه هو اآلخر دونما وعي منها، أن تتصور إمكانية التصالح مع الو

ي ال يعاد د أنأشكاله اإلبداعية من خالل الميتافيزيقا التي تستلزمها الحكمة. كيف لهذا الموجو

ء لعدااالموت...( التي يتوهم منها الحياة من خالل عدم معاداة أشكال اإلبداع) المرض، و

ته عالقوالصراع، وهو منغلق على اعتقاد راسخ الواع بأنها تمثل الشر بفعل الفهم السيئ ل

حديد لوجود وتلائي كموجود بالوجود. لذا، فالحكمة التي يمكن أن تعلمنا إياها الفلسفة هي الفهم الغ

كائز رحدى ح العالقة السببية التي هي إموقعنا وعالقتنا بهذه الغائية، وهو ما يمكن أن يصح

ة كثر رحابيا أالميتافيزيقيا العدائية للوجود كمجال للصراع من أجل حفظ الكينونة، بما يحقق وع

ا كينونتن ليستفوعمقا. وعيا يدرك تجليات التناغم واالنسجام في الوجود بما فيه وجودنا الذاتي، 

 (. 2009ود)باروخ سبينوزا، سوى امتداد للكينونة العامة المحايثة للوج
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 :خاتمة

ص إلى أن ، يخل19إن المتأمل في الوقائع والسابر ألغوار األحداث المترافقة مع ظهور كوفيد

د يس الوجوذي لالبشرية اليوم تسير في اتجاه تعادي فيه ذاتها بمعاداتها لشروطها الوجودية، وال

 ناء عليهه وبماء والهواء، الذي تنمو ضمنبعمومه سوى شرطها األنطولوجي، أي بمثابة التربة وال

ية...(. تصادمختلف الشروط الوجودية األخرى لإلنسان)البيولوجية، االجتماعية، السياسية، االق

: لفجةاولئن كان اإلنسان اليوم يعادي شروطه الوجودية من خالل عدة مظاهر لهده العداوة 

؛ ؛ الحروبياسيعديل الوراثي؛ االستبداد الساستنزاف الموارد الطبيعية؛ التغيرات المناخية؛ الت

 ستقيم إاليال  الفقر والالعدالة االقتصادية واالجتماعية...فإنه بذلك، يعادي وجوده الخاص الذي

 بها، فهي إياه وهو إياها. 

وجود ة للوبالمحصلة، فلم يكن العمل على الكشف عن مكامن ومظاهر تلك الميتافيزيقا المعادي

ا واعية فيزيقما تغييناه من دراستنا هاته بداية، سوى مدخل لتشكيل وبناء ميتاالالواعية، وهو 

ان إلنساتصالح اإلنسان كموجود مع الوجود، بالتزامن مع اإلشارات القوية على تفاقم أزمة 

يث إن لم . فأي مستقبل لإلنسان الحد19المعاصر الوجودية كما أظهرتها تداعيات فيروس كوفيد

 زمات من سطوة ميتافيزيقاه المعادية للوجود الهدامة؟تخرجه مثل هذه األ
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 ال شعر بعد أوشفيتز

 الجزائر-جامعة البويرة، د.جويده غانم

 

حيث ارتباط  من شكلت أوشفيتز في الكتابات الفلسفية واألدبية أبعادًا أيدولوجية عميقة،ملخص: 

شعر وال هذه األخيرة بالتاريخ والكتابة التاريخية وتسجيلها للعديد من المواقف في األدب

زي شفيتدات السردية عن ردود أفعال قوية واكبت الحدث األووالموسيقى،لم تنفصل هذه اإلرا

كتابته  موقفًا حاسًما من وقف واستحالة (Theodor W. Adorno(شعريا وكان لتيودور أدورنو 

لماني، ي األبعد هذا الحدث المروع، الذي تجاوز كل سمات  الهمجية التي لحقت باإلنسان اليهود

ي على لنازادث، وال أن تتحقق كتابته في ظل جريمة النظام إذ ال يمكن للشعر أن يمثل هذا الح

( الذي يالنالمجتمع، شهد هذا  الموقف ردًا معاكًسا من طرف العديد من الشعراء أمثال )بول س

 اإلبادة اكرةقدم أوشفيتز في لغته الشعرية  التي تجاوزت حدود األلم والصمت، وأعادت الوعي بذ

 الجماعية.

 ألدب.ا بول سيالن، التأويل، الشعر، اللغة، تيودور أدورن، أوشفيتز، :المفتاحيةالكلمات 

No poetry after Auschwitz 

Dr. Djaouida Ghanem, Bouira  University-Algeria 

Abstract: Auschwitz in philosophical and literary writings formed Deep 

ideological dimensions, as it relates to history and historical writing and 

its recording of many positions in literature, poetry a These narrative wills 

were not separated from strong reactions and accompanied the Auschwitz 

poetic event, and Theodor W. Adorno was a decisive stance towards 

stopping and the possibility of writing it after this The shocking event, 

Which overtaking  all the barbaric features of the German Jew, Poetry 

Not possible this To represent event, nor can its benefit be realized in 

light of the Nazi regime’s crime against society. 

This situation witnessed the opposite response from many poets as (Paul 

Clean) who presented Auschwitz in his poetic language that exceeded the 

limits of pain and silence and revived the memory of the genocide. 
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 :مقــــــــــــــــدمة

 الموسيقىواما ال يمكن فصل اإليديولوجيا عن كتابة األدب والشعر والفلسفة وعلم االجتماع والدر

ضه بفي بحيث تغدو البنية التفسيرية والمعرفية ألي أمر تاريخي محتمل في الكتابة، مترجم

ت رسم ص العظمى التيالهوياتي الذي طبع أنساق الثقافة ومحيطها االنتمائي في مجال القص

ية ووعي الحروتاريًخا جديدًا وقدّمت لمنطقها قواعد صارمة  ومفتوحة في كيفية مثول العقالنية 

، ولعل بها اإلنسان وتوجه التاريخ صوب تحقيق األهداف الكبرى للقضية التي يدافع عنها ويجهر

ا النوع من في استحضار الكتابات الغربية ما يلوح إلى إعادة النظر في تفكيك هذ

كمركز في فلسفاتها  Auschwitz)الحقيقة،وضرورة البحث عن كيفية استيعاب أوشفيتز)

ن الكثير مقد بوعقالنياتها،والوقوف على هذه الرؤية الشمولية لمثل  هذا الموقف  التاريخي المع

فة الثقا اتمؤسسالتفاصيل التاريخية،التي تعانقت مع أنظمة الحداثة وما بعدها وسياسات التمثيل و

ا وإحالله ألناالكبرى التي اختلقت تركيبة لغوية خاصة ومركزة طموًحا غيرياً طبيعته البحث عن ا

دب األ بكل قوة وعنفوان محل التشكيالت الحضارية اإلنسانية المختلفة بمسائلتها عن جدوى

 والكلمة حيال اإلدانة الكاملة لليهود.

نه أن يعيد تصحيح مفهوم الهوية والجغرافيا والمعنى، أفرز هذا التمركز تجانًسا مختلًفا، من شأ

كمفاهيم متشابكة دونتها أساريد األدب ورواياته التي صنعت مجد أوشفيتز ضمن األدب،كما 

استلهمت الشعر وعبّرت عن رؤى مخالفة باطنية حذرة عن اآلالم والسواد والرماد الذي حل 

االختالف والصوت كظاهرة مرفقة بتشفير لغوي بمعتقليها، تصدّت له الفلسفة وقدّمت التفكيك و

التناقضات التي شكلها الوعي المغترب وفلسفته الوجودية الخاصة،  حاد،قدّم وعيًا خالًصا لمختلف

ً جديدًا  ً فريدًا في الجغرافيا األوروبية،من هذا المنطلق أحدثت أوشفيتز بناًء ثقافيا باعتبارها ألما

دّموا بواسطتها الكثير من الكتابات العميقة التي رسمت تحواًل وسط النخب الفكرية اليهودية، وق

جديدًا وبارًزا في مصير اإلنسان اليهودي، وتاريخه الدياسبوري الذي بحث عن البديل في اللغة 

والخطاب والزمان والمكان والحركة والسكون،فكان من نتائج هذا الوضع امتالك حداثته وفراداته 

الشعوب المضطهدة والمظلومة التي سلبت لغتها ومكانها وتاريخها  وتنويره على حساب معاناة

بأقاصيصه الخيالية الماكرة اتجاه الوطن والتضحية والمقدس والذاكرة والتاريخ، يلوح في هذا 

األفق المقوالت الخاصة بالخلفية الثقافية التي حّركت هذا النوع من البنى التفسيرية، من خالل 

لما طرحه شعر بول سيالن،لتوسيع مساحات الكشف عن النزعات  معرفة التحليل المتضمن

التنميطية التي تضمنت الدال والمدلول بوجهة تنكرية خالصة تخفي أنينها وألمها على فلسفة 

إظهار باهرة لقضيته ومبادئه العالية في التحقق،أن تكون أوشفيتز مركز الكتابة واللغة والتأويل 

 والتاريخ.
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لمأساة (الذي وّضح فيه ا The Culture Industry كتابه صناعة الثقافة ) كتب تيودور أدورنو

التناقض وول  الوجودية في ألمانيا وأوروبا،والتأثيرات التي أعطت للمجتمع صبغة جديدة في التح

 الثقافة شكالمع قيمها األخالقية والتاريخية الوجودية،التي أفضت إلى صراع دائم ومستمر بين أ

 بعد مع، الذي أرهقته الحروب وسياسات العنف الممنهج حيث تغدو "الثقافةوخصوصية المجت

فية،و لثقااأوشفيتز)...(ال تعدو أن تكون قمامة، لقد كشف الروح عن قناعته وتجّرد من ثيابه 

 .(50، ص 2018)مكاوي،  اتضح سقوطه في سلبيته التي ال قرار لها".

تـــأخذنا في مساحات األدب والفــــكر ونناقش مــــــن النظر في السمـــة النقدية لتيودور أدورنو، 

خاللها نظرية النقد الثقافي التي أفرزتـــــــــــــــــــها مدرسة فرانكفورت،كخــــالصة استشراف 

الهولوكوست،حيث يقـــــول أدورنــــو:" النقد  بمستقبل المجتمــع والثقــــافة في ألمــــانيا بعد

 نه هو الكـــــشف عن الفجوة بين مطالبات الثقافــــة والعالم الذي تعيش فيه".الثقافي،الهدف م

(W.Adorno, 1991, p 17)    

نسقًا جديداً للكتابة في مدرسة النقد الثقافي،وأصبح الحديث عن  Auschwitz أعطت أوشفيتز 

تكتب آنا آرندت)  صناعة الثقافة من األولويات القصوى إلعادة بناء المجتمع،وتلوح الصدف أن

(Hannah Arandt  كتابها بنفس العنوان صناعة الثقافة لتعبر به عن وجهة  نظرها في الثقافة

األلمانية واألوروبية ومستقبلها بعد أوشفيتز،من خالل مراجعات نقدية في النثر والفلسفة واألنظمة 

من عدم تكرار الهمجية أو  الشمولية،والحديث عن مدى اإلمكانية التي ستحرر بها عقالنية أوروبا

 البربرية التي حدثت في أوشفيتز.

ذه دت هالمعبر األساسي للمجتمع الغربي ووجوده، فكيف أعا إذا كانت محصالت الثقافة هي _

 الثقافة  أوشفينز ضمن هرمنيوطيقا األدب والشعر؟.

في المركزية النصوص من منطلق إعادة النظر  على أي أساس ارتسمت البنية التأويلية للغة _

 بالنسبة لإلنسان اليهودي؟  (*)الوجودية ألوشفيتز 

 قة:_ أدب المحر1

يبدو األدب في منظور الهولوكوست منظومة متكاملة من الكتابة واللغة والتفكيك والتعبير، حيث 

تبدو مرجعية المكتوب والمنطوق في عالقة متطابقة مع الواقع المنبثق من التجربة والتمثيل 

وتبرز درجة تطابقه مع األحداث من خالل توسيع مبدأ المحاكاة الممكنة والخيال والمخيال 

المتدفق والمعاناة الملتبسة  ضمن سرديات الهولوكوست العظمى التي تبحث عن سياق إرسالي 

                                            
  انو بيركيما: هسكراته المعتقل األبرز الذي تم فيه إبادة اليهود كما يشير إليه التاريخ األوروبي، من أ برز مع

 .ومونوفيتز

 Holocaust(أنسب من مصطلح   Auschwitzأن مصطلح  Enzo Treverso(يشير أنزو ترافيرسو  (*) 

 )تل،ويعترف بخصوصية اإلبادة الجماعية اليهودية دون عزلهاألنه يشير أكثر إال نظام هتلر القا  Shohaأو

Traverso  Enzo, 1999, P08) 
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الستعارتها وتمثيالتها،أن نقرأ الهولوكست واآلداب المنبثقة عنها، أن نغامر في فهم مدلوالتها 

إلى أن "التنكر  يعيد  ) Homi Bhabhaوتنكرها اللفظي، وقد أشار هومي بابا )واستعاراتها 

اإلفصاح عن تمثيل الهوية والمعنى )...( وهو مثل التمويه،ليس تنسيقًا لكبت االختالف)...( حيث 

يختلف عن الحضور أو يتحداه عن طريق إظهاره أو البوح به جزئيا يأتي من إنتاجه الضخم 

 (172، ص 2006)بابا،  اعيل هوية،صراعية، واستيهامية".واالستراتيجي لمف

يلية لتأوالنظر في الموقف األدبي ومرجعيته ضمن منظومة األدب الهولوكستي، يحيل الظاهرة ا

لى أنها عاني إلى أنساق ما بعد الحداثة التي  انقلبت على التمثيل، وصّورت تفكيك اللغة والمع

( التأسيسيوائي  من أن تكون متجذرة في الميراث الميتافيزيظاهرة تعسفية وطارئة تاريخياً )بدالً 

 بعد ولّدت تنبؤات حول كتابة الراوية أو النظرية الروائية  كحساسية مفرطة لموضوع ما

 رة أدبيةت ثوأوشفيتز،على الرغم من أن الناحية التاريخية توحي بأن المحرقة في حد ذاتها،أحدث

 (Spargo. R. clifton, 2012, p. 05) بالغة األهمية.

 فهل يمكن للشعر أو النثر  أن يساعد المرء على معرفة ما حدث حقًا في أوشفيتز؟  

وال يمكن القول إن أوشفيتز يمكن أن تكون  ال توجد استعارات أو مقارنات كافية للمحرقة،

ك الذين استعارة أو تشبيًها مناسبًا ألي شيء آخر.إال إذا أبلغت هذه اإلنجازات عن تضارب أولئ

فال يزال يتعين عليهم أن يشعروا أن  يكتبون الشعر أو النثر التأملي والتحليلي حول الهولوكوست،

تعبيراتهم على األقل يمكن أن تنقل شيئًا عاجالً ال يمكن قوله بأي شكل آخر، لكن هذه القناعة 

، سوف يشعر تجعل مهمتهم ليست أسهل،وعندما يعمل القارئ على فهم ما يقوله كتاب المحرقة

هؤالء الكتاب كيف يتصارعون مع الكلمات؟ وكيف يمكن للكلمات أن تقول الحقيقة، وتصف ما 

 Roth, 2008, p) يجب تصويره عن أوشفينتز، ونقله والتحكم فيه، حتى تظهر رؤى واضحة.

05)  

 قراءة  في كتاب الجدل السالب ألدورنو David CunninghamوNigel Mapp   قدم كل من

 صر مالحظاتهم في النقاط التالية:وتم ح

يتز  عن أوشف عبير_ أّن موقف  تيودور أدورنو في  كتابه الجدال السلبي يبدو للوهلة األولى في الت

عذب أن الم كان أكثر هشاشة، فالمعاناة الدائمة لها الحق في التعبير بقدر ما يجب على الرجل

ائد،وهل ة قصأوشفيتز لم يعد باإلمكان كتاب يصرخ،وبالتالي قد يكون من الخطأ أن نقول إنه بعد

 من الخطأ أن نطرح سؤاالً آخر حول إمكانية العيش أو الحياة بعد أوشفيتز؟ 

فيتز بعد أوش كتابةبشأن )الفن( عندما تكون القضية هي البقاء على قيد الحياة، فال_ ال يمكن القلق 

رنو أدو التزام الصمت،ومن وجهة ةو المعبّر عنها بطريقة االستحالة للكتابة عنها هي ضرور

شفيتز د أوعلى التأكيد القطعي أنّه يجب على اإلنسانية ترتيب أفكارهم وأفعالهم،حتى ال تعي

 Cunningham David, 2006, p 81) .لها في المستقبل  مأساتها،وأاّل يحدث شيء مشابه
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ء تلك الكلمات المكتوبة فيما لم تمنع القصائد المكتوبة سابقًا هذا الحدث،ولكن كيف  يمكن استدعا

بعد لمنع تكرارها كأحداث  بربرية مستحيلة ال تتسق بشكل كامل مع ظروفها المحتملة؟ كيف 

 .Cunningham David, 2006, p)يمكن التنبؤ بتأثير القصيدة على حدث مروع  كأوشفيتز؟ 

70) 

  :Auschwitz_الشعر من منظور أوشفيتز2

اب ستيعي لكل كتابات أدورنو ومدرسة فرانكفورت، فال يمكن اشّكلت أوشفيتز المفتاح السحر

ها في ز وموضعالكتابة المأساوية في األدب إال إذا فهمنا واقع هذه المساحات من أوشفيت قضايا 

ًصا كل ناإلطار الفلسفي واللغوي الذي سمح لها أن تتقمص مداليل تعكس خطاب مجتمع ما "لتش

لتي االمعرفة ذا ف ورؤية للكون، ولكل خطاب تحيزاته المعرفية، ولشاماًل،أي نسقًا فكريًا متكاماًل 

ي تحكم الت ينقلها الخطاب ليست  محايدة أو بريئة )...( وتحليل الخطاب هو استنباط  القواعد

 (39ص  ،2005)المسيري،  التوقعات الداللية )...(أو األعراف التي تحكم إنتاج الداللة".

( همجية Auschwitzشهيرة: كتابة الشعر بعد)  دورنو بكلماتتحدث ثيودور أ 1982في عام  

وهو يدّعي أّن استخدام الهولوكوست إلنشاء تمثيل جمالي يمكن اعتباره شكالً من أشكال اإلساءة 

للضحايا، كون الشعر واألدب يخلقان) أعماالً فنية جمالية ( وهذا المبدأ الممتع يتناقض بقوة مع 

شفيتز نفسه،والناس تسعد  بقراءة القصائد أو الكتب،وهذا اإلعالن ظلم الطبيعة المروعة للحدث أو

لكل هؤالء الماليين من اليهود الذين قتلوا،ولكــــــن يجب علينا النظر في الطــــبيعة 

ل المتـــــــــــــناقضة لبيــــــــــــــــــانه،وفي مقالــــه عن االلتزام  بذكــــر الحــــــــــــــقيقة حو

-Vleeschouwer) اإلطار العام للكتــــــــــــابة و كيـــــــــــــفية التمثيل لحقائق أوشفـــــــيتز

Potvin, 2010, p13) 

 الثقافة ضتهالقد علّل أدورنو عدم إمكانية كتابة القصائد بعد أوشفيتز، لكون الهمجية التي فر

ي هذا يقول: ة،انتهت في معتقالت هتلر،وفاجتماعي ومؤسساتها، شّكلت عقالنيتها بؤرةً للمأساة 

 لوعي"كلما أصبح المجتمع أكثر شمولية، كلما زاد تكريس العقل وزاد تناقضه،حتى أكثر ا

إن الهمجية.وافة المتطرف بالعذاب،يجد النقد الثقافي نفسه يواجه المرحلة النهائية من جدلية الثق

كتابة  تحيلتى معرفة  لماذا أصبح من المسكتابة الشعر بعد أوشفيتز هو عمل وحشي وهذا يفسد ح

 (( (Adorno, 1997, p34.) الشعر اليوم".

عندما يؤكد الكتّاب على استحالة إيصال حقائق المحرقة عن طريق الكلمات، فإنّهم يُتهمون أحياًنا 

بالغموض في فهم  وتأويل الحدث،حيث يجعلون الهولوكوست استثناًء لدرجة أنّه يفقد االتصال مع 

قية التاريخ البشري،كما يحجبونها ويصوتون بها في البالغة التي تستثمر المحرقة بهالة ب

 ,Roth) أسطورية أو باطنية تعارض التحليل المنطقي الواضح وترصد مأساته بكفاءة ودقة.

2008, p07)    

والمؤلفين قد يصل الرأي الناقد إلى أحكام مختلفة بشأن تلك االتهامات التي تتعلق بالكتّاب      

المختلفين، لكّن األعمال المستكشفة في هذه الصفحات ال تسحب المحرقة من الواقع الدنيوي،على 

الخسائر البشرية الناجمة عن الهولوكوست ،كما  العكس من ذلك، فهي متجذرة بكل عظمة  في
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الوجود  أنها في حاجة إلى استرداد كل ما يمكن تركه لمستقبل بشري، بعد أن كشفت أوشفيتز عن 

الوهمي للعديد من االفتراضات،فيما يخص الشهادة على هول ما حدث فيها واالحتجاج على 

 (Roth, 2008, p07)  آثارها

ح ،الذي يعد أول من نحت مصطب1977عام  ) Elie Wieselمن جهة أخرى علّل إيلي فيزل )

قة؟ محرجد  أدب الالهولوكوست أن "ما نسميه أدب المحرقة غير موجود، وأنّه ال يمكن أن يو

، أو يبدو إّن كتابة رواية عن أوشفيتز ليست رواية )…(فالمصطلح ذاته عبارة عن تفسير خاطئ 

 ألدبلأّن مثل هذه الشكوك حول إمكانية خلق شعري على المحرقة تستند إلى مفهوم تقليدي 

كتابة "ل: قا الجمالي،وغالبًا ما تتم إضافة تحفظات أخالقية مثل التي أضافها أدورنو  عندما

  )p393 Lamping, 2014,(.قصيدة بعد أوشفيتز همجية"

تمركز هذا الحدث التاريخي برؤيته اليهودية مجال القصص الكبرى،وقدّم سردياته العظمى ضمن 

 Peaul) مسافات موغلة في التضحية وفلسفة الالهوت والقربان، وفي هذا يقول بول ريكور) 

Ricoeurكل ما للخطاب وبين طريقة معينة من الجهار باإليمان:"إن الشبه الحاصل بين ش)...( 

والتوتر المناظر في البالغ الالهوتي، وبين العالقة بين تشخيص مجموع المتن األدبي،ويمكن 

، ص 2001)ريكور، تسميته تالزًما بفضاء التأويل الذي تفتحه سائر أشكال الخطاب مجتمعة".

92). 

لتتموضع الفلسفة الضحيوية للقربان  قها التوراتي التلمودي،بالغيات أوشفيتز عن سيا لم تنفصل

البشري حدوده الالنهائية في النصوص واألشعار والفنون والجماليات،ولتصطبغ الثقافة الغربية 

في التساؤل العقالني حول وظيفة الحدث األوشفيتزي واحتالله مكانة مركزية في منطق 

انه في بنية لغوية مشحونة باأللم والخوف واألسى اللوغوس،ولتصبح هي العقل الذي مركز إنس

 .Spargo. R)  والتحدي،الختبار حدود اللغة ومجاالتها،التي امتدت في الوجود واللغة والثقافة.

clifton, 2012,p14) 

 لتاريخ ونب ايغدو تشكيل الحيز المعرفي ألوشفيتز وتحديد إطارها اللغوي والفلسفي،متعديًا جوا

 مفهومويصبح أمر المحرقة من المركزيات الكبرى التي شكلت الوالالهوت، الثقافة والفكر 

نأى عن يأن  الباطني لوجهي الحداثة وما بعدها،حيث قدّم التنوير األوروبي خدماته الجليلة في

 الوضع اليهودي الخاص ضمن المجتمع الغربي،مما أدى إلى تحوالت عميقة أعادت صناعة

 وغيرها. لفنونوكل العالم،أبرزها صناعة األدب والشعر والفلسفة واالثقافة في ألمانيا وأوروبا 

ستحالة ول اتتعدى أوشفيتز العوالم بنصوصها وأشعارها، وتتعدى في الوقت نفسه تأويل أدورنو ح

 شعًرا محايثًا قدًرا واسعًا في صناعة الوعي بالمحرقة ويؤلف منه بول سيالنليجعل  كتابة الشعر،

نع التي تم قصائدبه في أحد معتقالته، وكما يرى أدورنو يمكن فقط كتابة تلك اللتجربته التي ألمت 

 ثل الرجلير متكرار أوشفيتز رغم أّن أدورنو يرى في "المعاناة الدائمة لها نفس الحق في التعب

 نك كتابةإمكاالمعذّب حينما  يصرخ ومن ثّم قد يكون من الخطأ القول أنه بعد أوشفيتز لم يعد ب

مرار في نك االستإمكابولكن ليس من الخطأ طـــــــــــرح السؤال األقل ثقافياً عّما إذا كان  القصائد

  (Adorno T. W., 1973, p32-363.) الحيــــــاة بعد معسكر أوشفيـــــــــــــــتز ".
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ذاكرة ي الفاحتلت اللغة في إطارها االوشفيتزي بعدا ملحميا خاصا بأوضاع المحرقة التي رسمت 

معاناة  ير عن اللتعباليهودية صراعا نفسيا يسائل العقل الغربي في لغته وكتاباته واستعاراته كيفية ا

خاصا  عرياشالتي  ال يمكن أن يتكرر مثلها في نطاقه الجغرافي والهوياتي فقط، لينبثق مجاال 

يف أظهر بول كف .يؤسس لمفهوم شعر أوشفيتز الذي تفرد باالستعارة والتأويل وبنيته االنطولوجية

 شعر نو السيالن ترانيمه الشعرية في استذكار أوشفيتز وعلى أي  أساس تجاوز به تحريمة أدور

 (؟(No poetry After Auschwitz بعد  أوشفيتز

 :)صرخة  صمت ضد صمت أوشفيتز(_شعر بول سيالن 3

ود لوجنى ايظهر سؤال الحياة واللغة بعد الهولوكوست وفق الطرح السيالني كالتالي: ما مع

قيقة ز في الحشفيتاإلنساني بعد أوشفيتز؟ ماذا بقي بعد النازيين والمحرقة؟ هل كتابة الشعر بعد أو

ن مهمجية كما قال تيودور أدورنو؟ يمكن أن يجيب على هذه األسئلة بول سيالن الناجي 

 1945ام ت علالهولوكوست،والذي كان من المؤكد أنّه الشاعر األوروبي الكبير في الفترة التي ت

 واألكثر تجريبًا في تصوير النفس الجماعية لضحايا المحرقة. 

 لخاصتفّرد شعر سيالن عن غيره من شعراء المحرقة في تفسيره للهولوكوست بأسلوب صمته ا

خم المنضوي ضمن استعارات خاصة استلهمها من مأساة الحدث، كون حلقة الموت مع شاهد ض

ولكن في مل،بعد الهولوكوست يمكن اعتباره بمثابة مفارقة لأل لكل ناجٍ من المحرقة في عالم ما

مت لوب صالوجودية اليهودية المعبر عنها في أسمعظم الحاالت،ال ينتهي إال في توسيع نطاق 

 (kopuri, 2016, p02) سيالن واستجواب هدفها النهائي. بولس أشعار

د عائلــــة يهــودية ناطقة باأللمانية من موالي Paul Anczel) أنتشل اسمــــــــه الحقيقي بول   

فترة الحرب، وتم  في رومانيا التي أمضى فيها ((Tchernovit تشــــــــــيرنوفيتز  من مدينة

، اســـــــــــتقر سيالن في 1948، وفي عام1944ترحيله إلى معسكر اعــــتقال في عام 

حصل على تقدير في ألمانيا لكتاباته باريس،حيث عاش  كمترجــــــــم ومدّرس للغة األلمانية،

  Karlاألدــبيـــــــــــــة)  المتميزة، خاصة من خالل استالم جــــائزة جورج بوشنر

rBüchne Georg)  والتــــي تمـــــــــــــــــــنح ألفضل نص  ،1960فـــــــــــــي عــــــــــــام

 The Fugue Deathائد سيـــــالن، قصيدة) أدبي مهم جدًا، من بيــــــــــــــــن أشهر قص

Fugue أو تودســـــــــــفوغ )Todesfuge) األولى  (مأخــــــوذة  من  مجمــــــــــــــوعته

 ,Histoire)  .1948الخشخاش والذاكرة التي  نُشـــــــــــرت  في عــــــــــــــــــــــام 

mémoire & littérature, 2010 ,p26) 

اينة وجهة متبلم بدد اللغوي والمكاني والعراك الهوياتي في تاريخ سيالن مكنه من رؤية العاإن التع

 مانيمن االنتماءات ،وكان من أثار هذا التعدد أن غير هوية اسم عائلته من أألصل الرو

 صلي.)أنتسل(أو )أنتشل( أو )أنسل( إلى تسيالن الذي يعد إعادة رسمية لتشكيل اسمه األ

 (81، ص2007)البازعي، 

كان والده ليو أنتشل،صهيونيًا،دافع عن تعليم ابنه باللغة العبرية، وانضم فيما بعد إلى مؤسسة 

كانت مقتنعة سابقًا بضرورة االستيعاب اليهودي في الثقافة النمساوية،وهي مؤسسة استقبلت حاييم 
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م،كان قارئًا  1927من المنظمة الصهيونية العالمية في عام  Chaim weizman  وايزمان

قويًا لألدب األلماني الذي أصر على أن تكون اللغة األلمانية هي لغة المنزل،تخلى سيالن عن 

الصهيونية وأكمل تعليمه العبري الرسمي،وبدال من ذلك أصبح ناشطا في المنظمات االشتراكية 

  .(celan, 2011,p01) اليهودية،وعزز الدعم للقضية الجمهورية في الحرب األهلية اإلسباني

الذي أقنع أدورنو بسحب الحظر على  استحالة ممارسة الفن بعد،  كما يعد الشاعر سيالن الوحيد

أوشفيتز، يتناقض أدورنو مع كتابة سيالن الصعبة والغامضة خاصة في شعره  المعقد الذي 

ره اعتبره سمة من سمات الحركة الرمزية الفرنسية، متعمدًا في غموضه عدم اإلفصاح عن مشاع

اتجاه الحدث  المروع بالشكل الصريح، بهدف الحفاظ على مراوغة محكمة الغلق، يشير أدورنو 

إلى أن الكلمات التي استخدمها بول سيالن لها وجهين ، حيث تحتضن أشعاره  هذا الغموض 

وتستمتع به، بدالً من ذلك  تريد قصائد سيالن التحدث عن الرعب القاسي عن طريق 

 Christopher Craig) المعنى في لغة رمزية  يعكس محتواها الحقيقي.الصمت،الذي موضع 

Brittain, 2010, p199) 

لوصف  لغة األلمانية هي اللغة الوحيدة التي تسمح باختراق رعب أوشفيتزحسب سيالن أن ال

فقصيدته األكثر شهرة تودسفوغ المبكرة، التي تحتفل بذكرى معسكرات  الموت من الداخل،

ل شديد التعقيد فيما يخص القدرة االستثنائية في الوصف والمناجاة،قد تكون قد الموت، هي عم

   James Immanuelاستمدت بعض الدوافع الرئيسية من قصيدة إيمانويل فايسغالس 

Weissgla وتبدو الشخصية المزدوجة لمارغريت سوالميث، بشعرها الذهبي األشقر، انعكاسًا

 (celan, 2011, p04) للثقافة اليهودية األلمانية التي أثّرت في جوهر شعره.

يه بول سيالن كم خالل اإلرهاب النازي،الذي تسبب في قتل والد ينشأ مفهوم الصمت عند

ا في إنه التي عاشها بالجسد ال بالروح، التغريب،واالضطهاد الشامل في معسكرات الموت و

ي جه فوالغالب نتيجة لضحايا المحرقة في معسكرات االعتقال والتي يتم تصويرها على أفضل 

بغة قصيدته المميزة تودسفيوغ، اعترض الواقعيون والحرفيون بين منتقدي سيالن على الص

لية لجماا( في أشعاره ،وإن كانت هذه الجمالية الخاصة التي أعطاها سيالن )لمعسكرات الموت

مذهب ي الليست بمثل ما نتصوره ، لكونها جمالية فاحت منها طبيعة المعسكرات ولونها الرماد

ين من لناجباألجساد المعذبة والمفحمة على حسب سيالن، والتي ال يمكن أن تُنكر تجربة أحد ا

رهيب ال الالمؤلمة، باعتبارها الجمالهولوكوست، في أي مكان في العالم،كشهادة على التجربة 

 (kopuri, 2016, p03) الذي يستحق النظر ضمن القضايا المهمة في أدب المحرقة.

لم ينسى سيالن أهوال المحرقة التي أخذت من  مارغريت الشقراء الذهبية ذات العينان 

الكلمات  الزرقاوات جمالها وعذابها الحالك، وهو يترقب تفاصيل جرائمها،حيث تتخالف عنده

                                            
  يعدحاييم وايزمان Chaim weizmann م 7418أشهر الشخصيات الصهيونية بعد تيودور هرتزل  ولد عام

اللغة الروسية  ، وتمكندرس مبادئ الدين والتاريخ اليهوديين في بلدة موتول في والية بنسك إحدى واليات روسيا،

انتخب  م،1946م إلى1920ترأس المنظمة الصهيونية من  واليديشية التي تحدث بها يهود روسيا وأوروبا الشرقية،

 . (05م،ص2015معدي الحسيني الحسيني ،)م1952م،توفى سنة 1949رئيسا لدولة إسرائيل المحتلة عام 
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في جدل  المشرقة باألمل واأللم مع الغثيان والموت الحاد الذي حددته هذه الشقراء، يستوضحها

 يلي: قائم منازع لوعي وجوديته المقفرة التي أظهرها في قصيدته الحريق قوله ما

 !أيتها السمكة تشجعي

 .حيث يكون الماء،يكون في استطاعة اإلنسان

 .أن يعيش مرة أخرى

)مكاوي، ثورة الشعر . لغناء للعالم مرة أخرى في صوت واحد مع الموتلن يرسل ا

  (310، ص1973الحديث،

، فيتزأعطى سيالن لفلسفة البقاء والحضور أماًل خاصا،تجاوز به الصراع المأساوي في أوش

قالت لمعتاوألهمه هذا الحدث  الحياة،في أن يظل منقوشا في ذاكراته التي واجهت الموت وشبح 

تقلين، المعب وغرف الغاز الحارقة، حيث أن األجساد المحروقة  والمشوهة التي ألحقت بوالتعذي

هذه  تسجيل كلير وخلفت له تعقيدًا استثنائًيا في أن يتم مواجهة هذا األمر عن طرق الكتابة والتعب

 األحداث في سجل الشهادات   والذاكرة إما نثًرا أو شعًرا .

 )شهرة في كتابته الشعرية وهي قصيدة تودسفوغ)ترجم هذا الوضع قصيدته األكثر 

Todesfugee حيث أرعب هذا  التي تجسد بصفة أوسع االحتفاء بذكرى معسكرات الموت

المعتقل على حسب ما تدعيه الرواية اليهودية،كل اليهود الذين تواجدوا في ألمانيا وخارجها وكان 

ئي،لذا كتب سيالن قصيدته )تودسفوغ( بمثابة إنذاراً خطير لمن يتجرأ عن معارضة الحل النها

عارضا ذكريات معتقل واآلالم التي تجرعها من الشرطة النازية،بالتالي يتجاوز سيالن) تيودر 

ويعلن استمرار التاريخ في التذكر والتوسل  أدورنو( لما أعلن تحريمة كتابة شعر بعد أوشفيتز،

راته المعبرة بأكثر صورة )تقوية(، لكل حرف كتب ألجل هذا الوضع المأساوي،لكي يظهر استعا

 قد قدم خالصة شعره من قصيدة تودسفوغ  نسطرها من ترجمة عبد الغفور مكاوي كما يلي:

 لبن الفجر األسود نشربه في المساء

 نشربه في الظهر والصباح نشربه في الليل.

 تشرب وتشرب.

 تهيل قبرا في الهواء ال يضيق باإلنسان.

 مع الثعابين.رجل يسكت في البيت يلعب 

 يكتب.

 يكتب عندما يظلم الليل إلى ألمانيا.

 شعرك يامرغريت.

 يصفر شتائمه الفظة.

 يأمر بحرق قبر في األرض.

 .(311ص ،1973)مكاوي، ثورة الشعر الحديث، يأمرنا بعزف اآلن للرقص
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ر عشعنى مغير أن الترجمة التي قام بها مكاوي للقصيدة تودسفوغ حذف منها الشطر الذي أفشى 

واقع تجربته والذي يكشف لنا العديد من القراءات ل سيالن في هذه القصيدة ألسباب غير معروفة،

كبيرا عن  تختلف اختالفا Todesfuge)كما أن لقصيدة ) الشعرية وهو في المعتقالت األلمانية،

 (milkترجمة خالد المعالي، كون اختالف الترجمة وارد في أغلب مفاهيم القصيدة فكلمة )

 تحدثيجمها مكاوي )لبن(، أما المعالي، ترجمها )حليب(،كما أن مكاوي حذف الشطر الذي تر

ولمزيد من عن اليهودي، أما المعالي فقد ترجم القصيدة كما هي ودون حذفه لهذا الشطر المهم.

 التوسع يرجى النظر إلى الترجمتين ومقاربتها بالنص األصلي لقصيدة سيالن.

 ن كانت بها الشكل:والقصيدة األصلية لسيال 

Black milk of daybreak we drink it at sundown. 

we drink it at noon in the morning we drink it at night. 

we drink it and drink it. 

we dig a grave in the breezes there one lies unconfined. 

A man lives in the house he plays with the serpents. 

he writes. 

he writes when dusk falls to Germany your golden. 

hair Margarete. 

he writes it and steps out of doors and the stars are. 

flashing he whistles his pack out. 

he whistles his Jews out in earth has them dig for a 

grave 

he commands us strike up for the danc (celan, 2011,p.14) 

لذي العام ا صيدةإّن فهم وظائف البنية اللغوية العامة للقصائد، تكون مبنيةً على أساس مشروع الق

مواقفه، حه ويغطي مساحات الشاعر الذهنية، والتي تجعله يرسم لوحة فنية معبرة عن آالمه وأفرا

وتزيد  جعل نتيجة المعنى بال معنى،إّن التصرف في حذف المقاطع الشعرية خالل الترجمة، ي

نها ليست عديًا، إ متاللفظ تشفيًرا وإيهاًما، يقول في هذا الصدد غادامير: "هنا ال تعود اللغة  فعاًل 

لعقل ايات أداة، بل العكس هي تمتلك قيمتها من ذاتها، ويجب أن تظل بكًرا على الرغم من عمل

ال  سها،عرية على نفسها بنفسها، وتظل هي نفعلى القضايا المعطاة يجب أن تحافظ اللغة الش

  (203، ص2018)غادامير، يغيرها فعل من أفعال التفكير الذي يجد فيها معنى أو يعطيها إياه"

لشعر اابة ينطوي النسق اللغوي السيالني على ديالكتيك لغوي هيغلي، يخبرنا في كل مرة أن كت

 ر سيالن،ن شع، ومعسكرات اإلبادة، كما يلمح أمحددة بمصير الصمت الذي اختلقته الدولة النازية

ة شبك يمنح الحديث عن القضايا الوجودية إلشكالية دياسبورا اليهودي، الذي ألزمه الصمت

 وتتجاوز فيتزمتعانقة من  أشعار المواساة التي عجلت بالذاكرة اليهودية أن تقول الشعر عن أوش

 انه الذاكرة والخشخاش، تعكس ظروفما قاله أدورنو، حيث أصبحت هذه األبيات من ديو

 الضحية اليهودي في منفاه  الوجودي الذي رسمت له األبيات التالية مصيره:
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 ضفر إكليل من أوراق سوداء بناحية أكرا.

 هناك كنت أورد الخيل السوداء وبسيفي أهمز الموت.

 وكنت أشرب في أقداح من خشب رماد آبار آكرا.

 (05)سيالن، )دس(،ص   .وأكر مغتفرا على أنقاض السماء

إلى  لصمتكما يشتق سيالن من الكتابة حول المأساة داللته االستعارية الخاصة،التي حولها ا

الذي رسم ماد،استذكار واستنكار أحداثها بلغة الطبيعة الوجودية المتعثرة في وشاح السواد والر

 ن:قول سيالذا يام الشمولي،لهموت اإلنسان واندثار القيم األخالقية للوجود اإلنساني،في ظل النظ

 أمير الصمت.

 يجند الرجال،تحت فناء الحصن.

 على الشجرة يرفع لواءه ورقة تعروها الزرقة إذ يأتي الخريف.

 يقسم سنبلة الشجن في جيشه وأزهار الزمن.

 .(07ص ،)سيالن، دسمشكول الشعر بالعصافير سيصعد ليرمي السيف في القاع

يث ح له،أشعار سيالن يعكس بالضرورة الهاجس الديني الذي يتحمإن البحث عن لغة مختلفة في 

 ل المعنىختزاالعبت العقيدة اليهودية الدور الكبير في إحاللها الكثير من المفاهيم التي صنعت 

ي المأساو ألدبالحقيقي وإحالل مداليل: الدمار، والرماد، والمغفرة، والمحرقة، من خالل تحيين ا

ليد ة بلغة حديثة متشبعة بالمعاني التوراتية ومواضيع من التقونقل مواضيعه  األساسي

ر في زوهااليهودي،نستقرأ موضوعاتها من خالل اإلرث الثقافي التوارتي عبر مركزية ألفاظ ال

ن يتمتع ي كاقصائده، حيث عكس هذا التموضع في الدالالت التوراتية محصلة اللغة اليديشية، الت

يديشي ب الولقد كان األد سبة للعديد من نصوص المحرقة األخرى،بها سيالن كما هو الحال بالن

ول أالذي تمركز في روسيا وبولندا وشرق أوروبا، مقدرة تفسيرية وتصنيفية عالية،ظهرت 

تب ة وكاألعمال األدبية اليديشية في القرن السادس عشر،وكانت تخص ترجمات لآلداب الغربي

 ية، وكانلعبراحركة التنويرية اللغة اليديشية بدال من التقديس والصلوات، واستخدم بعض دعاة ال

د عة اليهووسو)المسيري، م أن ساهمت اليديشية في اندماج اليهود في أوروبا وثقافاتها المختلفة.

 .(322ص ،1999واليهودية والصهيونية وإسرائيل، 

 هودية،قافة اليالثبعلقة كما يتم غالباً التعامل فيها مع صراعات الهوية عددًا كبيًرا من الصور المت

 (Pato, 2016 ,p129) التي هي مقدمات لسياق لتاريخي خاص

كما تطلبت ترجماتهم سياقات ثقافية أخرى، تم من خاللها استخدام نصوصا توضيحية من قبل 

 باعتبارهما سياقات  )Martin Popper( ( ومارتن بوبرGhershom sholem(غيرشوم شولم 

وعالقته الوثيقة بالتجربة الدينية اليهودية،كونه العنصر األكثر  سيالن مؤثرة في مرجعية كتابات
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تميًزا وحسًما في الكتابة  الكابالية التي منحت دوًرا خاًصا ومكانة داخل التصوف اليهودي، من 

 Shira)  (.حيث توظيف سيالن لهذا الدور المميز للغة داخل المنحى اللغوي الصوفي اليهودي

Wolosky, 1986 ,p.192) 

المتعلقة بأدب الهولوكوست التي يمكن مالحظتها في نصوص  لكن هناك العديد من الخصائص

 تختزن في بنيانها اللغوي واالستعاري، شعرية مختلفة تم اكتشافها في نتاجات شعرية مختلفة

صوًرا خفية تصف الذكريات والتجارب التي يصعب أحيانًا فهمها وتحليلها كما هو الحال في 

دية يجب أن تكون محل أدبية أخرى متعلقة بالمحرقة، فإن المفاهيم و التمثيالت التقلينصوص 

 ,Shira Wolosky) تساؤل في معظم النصوص التي  ليس لها خطاب تفسيري واضح وصريح.
 )p128 ,1986 

  pour Paul Celan) (Schibbolethبعنوان قد بين جاك دريدا في كتابه حول بول سيالن

الفردية في كتاباته الشعرية،من منطلق التأثر الوجداني بالماضي العتيق لألصول تجربة سيالن 

اليهودية،التي وظف ثقافتها مصطلحاتها الخاصة في التعبير عن وجوده التائه والغريب عن العالم 

الذي أراد العيش فيه بكل حرية واستحقاق، شكلت  المحرقة  والمعتقل محطات كبرى في إيصال 

حضورهم  العالم،وبنى ذاكرته من خالل استرجاع مجد اليهود  االيجابي والسلبي عبرشهادته إلى 

  (لكلمة شيبوليث المميز في الحضارات، من خالل توظيف سفر القضاة عبر استخدامه

Schibbolethوالخالدة  (التي تعني كلمة سر للعبور والمرور والنجاة والحياة األرض األبدية

شكل الصحيح في سفر القضاة،باعتبارها كلمة سر،فكان مصير ناطقها التي لم يتحقق نطقها بال

  ) ,Shira Woloskyالموت،فكذلك كان مصير اليهود الموت والتضحية بهم في أوشفيتز.

1986, p192) 

 من سفر القضاة، حيث تظهر 12/06اقتبس دريدا كلمة )شيبوليث( من هذا اإلصحاح وقد 

، لتواراتيدي اسفية واألدبية التي لم تفصل عن سياقها العقائمرجعية جاك دريدا في الكتابة الفل

عبر تلتي ونسقها االستعاري الخاص بإمكانية التوظيف الكبرى ألغلب مصطلحات العهد القديم ا

اء جباألساس عن مجد وصراع وامتالك اليهود لألرض المقدسة موطن خلودهم األبدي،والنص 

بت ذا ذهإلى صافون جهة الشمال وقالوا ليفتاح: لماواجتمع رجال افرايم وعبروا كالتالي: "

فتاح.كان فقال لهم ي  2.لمحاربة بني عمون وما دعوتنا لنذهب  معك؟.سنحرق عليك بيتك بالنار

كم ال وحين رأيت أن  3لي ولشعبي خصام شديد مع بني عمون ودعوتكم فلم تخلصوني من أيديهم

هم الرب إلى يدي.فلماذا جئتم إلي تخلصون خاطرن بروحي وعبرت إلى بني عمون فسلم

الوا: قوجمع يفتاح رجال جلعاد فحارب أفرايم وهزمهم  ألن بني أفرام  4لتحاربوني اليوم 

قطع الجلعاديون ف .5أنتم.الجلعاديون كنتم وسط أفرايم ومنسىوما أنتم هنا إال ألنكم هربتم من أفرايم

أله ر. يسمن بني أفرام قال :دعوني أعبعلى بني أفرايم  معابر األردن ،فكان أحد الهاربين 

" سبولتل: "فيقو شبولت": إذا فيقولون له "قل 6الجلعاديون جلعاد أمن افرايم أنت؟ فيجيب،ال.

وقت من ك الغير منتبه إلى صحة لفظها فيقبضون عليه ويذبحونه على معابر األردن.فقتلوا في ذل

  (1997،12/06)سفر القضاة،  أفرايم اثنين وأربعين ألفا.
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ل معرفة ي حايغدو حال الشعر السيالني بتعبيراته الخاصة يلتمس ذاًت جديدة، تقتضي االندماج ف

لكلمة  شفرةسر اللغة وارتباطها بالمكان الذي يعبر إليه، في ظل العالقة البنيوية بين فك ال

بقاءه، ينه وحيتالتي أصبحت رهانًا الهوتيًا يفتح موقعة النص من القوة إلى الفعل في  )شيبوليث(

ال  ألرضفي حضوره وغيابه، تشهد الذاكرة الشاعرية على أن الكتابة حول الهوية واستحقاق ا

الحقيقة ولغة ينفلت من السؤال التأويلي للنسق الثقافي الذي طرحته قضية أوشفيتز في األدب وال

تي تها الذانفالافي والشعر وحتى األوبرا والدراما،كونها خاطبت ذواتًا لتفهمها تاريخ أجيال تحكم 

في  فيتزوالموضوعي أولوية الوجود المكاني وتقديس النطق الصحيح لشيبوليث التي مركزت أوش

المهاجرون  لهاحم التي موقع ثقافتها التوراتية، وفرضت هيمنتها بقمع الهوية  الشرقية  والثقافة

موجات  ضتتعرّ  اإلطار هذا وتمثلتها، في األوروبية الثقافة وتماهت مع شرقي، أصل من اليهود

 عن طعهمق به قُصد لغوي سياسي ثقافي قمع إلى العربية األقطار من األولى اليهودية الهجرة

 على بيالغر الطابع ذو الجديد، اإلسرائيلي المجتمع ودمجهم ضمن وإرثهم وتاريخهم ذاكرتهم

 (43ص ،2015)الحلبي،  األشكنــــــــــازية." الغربية مقاسات النُـــــــــخب

ث عارة، حيالستوقد صاغت الفلسفة األدبية ألوشفيتز تنظيًرا جديدًا لمفهوم الكتابة والداللة وا

ل عار ) بوي أشحملت في ذاتها أبعادًا نسقية خاصة محايثة فقط لمفهوم الحدث اإلبادي،الذي ولد ف

لذي اي، لمانسيالن( وموقف) تيودور أدورنو( خصوصية المحرقة في الوعي اللغوي والفلسفي األ

 ساهم بدوره في إنتاج لغة جديدة تختلف حتًما عن لغة العالم.

فلسطين  ظائعفيغدو هذا التنظير حيزا تاريخيا أيضا للوعي بأوشفيتز التي لم تكن فظائعها بمثل 

بال المحتلة،حتى وإن تم مركزتها في الشعر واللغة والتاريخ،فإنها تبقى بال مركزية و

 عي وتفاصيل الجغرافيا.تاريخ.وخارج حدود الو

 خاتــــــــــــــــــــــــمة:

 هذه لم تبق نظرية ال شعر بعد أوشفيتز تحمل وهج أدورنو بالتحريم والرفض، ولكن تحولت

كما لم ليهودية،ية االرؤية إلى قضية مركزية في الكتابة وإحالل الذاكرة اإلبادية في المجامع الثقاف

يلية اإلسرائ احاتيتز متعلقا بالنازية، وإنما انتقل القمع على السيبق الهدف من ترسيخ ذاكرة أوشف

ابة الكت طبقات متنازعة على الوجود والقيمة، وأضحت المجتمع منقسًما إلىذاتها، حيث أضحى 

ري بين لعنصاالشعرية في الكيان الصهيوني  تحمل طبقية حادة، ومراوغة سياسية مقفرة بالتمييز 

ن داخل مهشميالنظر إلى الكتابات الشعرية الخاصة باليهود الشرقيين الاليهود أنفسهم، من حيث 

ني صهيوالكيان الصهيوني، حيث تجاوزت كتاباتهم تحريمة  أدورنو، وسعت أن تفضح المنزع ال

 في محاصرة كتباتهم، لكونهم يهود شرقيين.

،من لشعراكتابة يساءل المفكر العربي عبد الغفور مكاوي أدورنو وتحريمته  حول إمكانية عدم 

رث لكواامنطلق التساؤل جول أوشفيتز بالذات،كونها مقاسهم الوحيد كجحيم مطلق وكارثة فوق 

نكفورت فرا التي حدثت في التاريخ، لتسلط اإلنسان على اإلنسان،رغم معاصرة الكثير من فالسفة

، كاوي)م  ومنهم أدورنو  قيام دولة إسرائيل المحتلة وفظائع جيشها في حق أبناء فلسطين.

 .(55ص ،2018النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، 
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فهل الشعر بعد مذبحة غزة ودير ياسين وقانا وصبرا وشتيال  فإذا كان الشعر بعد أوشفيتز همجية،

)  Hamidفي هذا الصدد يجيب حميد دباشي ) ومذابح العراق واليمن وسوريا  همجية أيضا؟

Dabashiالفلسطيني البارز محمود درويش على قيد الحياة، كيف كان كان الشاعر  بمايلي:ماذا لو

رد فعله على المذابح المتكررة في غزة؟ هل كان أن ينتحر مثل الشاعر اللبناني الرائع خليل 

م ، أو كان 1982حاوي الذي فعل ذلك احتجاًجا على الغزو اإلسرائيلي الوحشي للبنان في عام 

 (Hamid Dabachi, 2014) بشعره؟  سيرد

 يل ليطفولتأويغدو أن الشعر بعد أوشفيتز لم يعد تحريمة أدبية ولغوية بل تجاوز حدود اللغة وا

يخ لتاراعلى سطح األدب واالستعارة إستراتيجية مركزية قائمة على  إزاحة العديد من معان 

 عربيوالكتابة التاريخية الخاصة التي تستدعي مرة أخرى إعادة قراءة الشعر المقاوم ال

تكب ي ترلسطيني إلعادة فهم تأويليات من هو الضحية ومن هو الجالد في ظل المجازر التوالف

 يوميا في حق الشعب الفلسطيني وأن مأساته ال تقارن بما ادعيتموه حول أوشفيتز.
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دراسة نفسو  الجزائري ديناميات السلوك الالاجتماعي )العنيف( بالوسط الرياضي

 سوسيولوجية لبعض مثيري العنف الرياضي بالمالعب 

 الجزائر -جامعة بسكرةف، د. حمادي محمد الشري

 الجزائر -2جامعة قسنطينة ف، د.عمار حشو

 

ن هذه علذا فإن البحث والتقصي  ،السلوك الالاجتماعي ظاهرة تعاني منها كل المجتمعات: ملخص

 نها تعدأل، نبهايتطلب اإلحاطة بجميع جوا، الظاهرة وبيان مكوناتها والعوامل التي تتدخل في تكوينها

تماعي ال اجوالسلوك ال من العوامل التي تؤدي إلى عدم التكيف النفسي واالجتماعي السليم لألفراد

ا كية مظهرالسلو والذي يتخذ من مخالفة القيم والقواعد ،العنيف يعد من االنحرافات السلوكية الظاهرة

 .له

لبنية اسارات مدراسة قمنا بتفعيل جملة من االدوات االكلينكية لسبر ديناميات واشكال  من خالل هذه

ت نيزيماوكذا ظروف انتاجها بأسلوب عنيف لدى مراهقين تورطوا في اثارة وتوجيه ميكا، النفسية

، فظيلشكال ) واالنتشار االنحرافي متخذا عدة ا، النفسي البحت الى الشيوعالعنف الرياضي من الشق 

 لبروفيل لنحاول ختاما الخروج بتوصيفات للملمح الباثولوجي الى التأسيس، تخريبي، بدني، رمزي

، ةنحرافيباالنطالق البحثي من دالالت ا، نفسي يحجم الخصائص الالسوية لمثيري الشغب بالمالعب

 صفة ) نمائية(.وايتولوجية ال

  .العنف الرياضي، السلوك الالاجتماعي)العنيف(الكلمات المفتاحية: 

The dynamics of non-social behavior(violent) in the Algerian sports 

community A psychological and sociological study of some inciters of 

sports violence in stadiums 

Abstract: Non-social behavior is a phenomenon experienced by all 

societies. Therefore, the research and investigation of this phenomenon 

and its components and the factors that interfere with its composition 

require all aspects of the process. It is one of the factors that lead to the 

lack of psychological and social adjustment of individuals and violent 

social behavior , Which is a violation of values and rules of behavior a 

manifestation of him 
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Through this study, we used clinical tools to probe the dynamics and 

forms of psychological structure pathways, As well as the conditions of 

its production in a violent manner among adolescents who were involved 

in provoking and directing the mechanisms of sports violence It takes 

many forms (verbal, figurative, physical, disruptive), 

Finally, let us try to come up with descriptions of the pathological feature 

in order to establish a psychological profile that limits the esoteric 

characteristics of the rioters in the stadiums, by starting the research from 

deviant connotations, and the etiological trait (developmental). 

Keywords: non-social behavior (violent), sports violence. 

 

 تمهيد: 

 سبببوية ت بببرب هبببذا المحبببرك السبببامي لمقت بببيات التجمبببع يصببببح مبببن الالفبببت ببببرو  منببباحي ال

 ذو الطبببابع الرياضبببي مببببن قببببل ثلبببة مببببن المبببراهقين تملبببب  القبببدرة علبببى االفصببببا  عبببن سببببجل

جعلهببببم فببببي طليعببببة مثيببببري العنببببف الرياضببببي ) الملعببببب كنمببببوذج( وهببببو  إلببببىلوكي ينببببزع سبببب

دف لبحبببث مبببن خبببالل االسبببتثمار الميبببداني المسبببته أثارتبببهالبببذي تسبببعى محببباور مبببداخلتنا  األمبببر 

 ةإثبببببارآليببببات التعبببباطي ال بببببد اجتماعيببببة والهيكليبببببة الالسببببوية لبببببدى مببببراهقين تورطبببببوا فببببي 

ار واالنتشبببب، الشبببيوع إلبببىي مبببن الشبببق النفسبببي البحبببت وتوجيبببه ميكانيزيمبببات العنبببف الرياضببب

 تخريبي .، بدني، رمزي، ) لفظي أشكالاالنحرافي متخذا عدة 

لملمح السببببيكولوجية ذات المسببببؤولية عببببن االفببببراج العنيببببف بببببا البنببببىتمحببببيص  إلببببى باإلضببببافة 

ن ضبببم اأي ببد يمهببب مببا،   بعببد( التظببباهرة الرياضببية أثنببا النفسببي لهاتببه الفلبببة المهببددة ) قببببل   

ن مبببببتنا رصبببببد مؤشبببببرات العالقبببببة االسبببببتغاللية واالسبببببتقطابية للف بببببا ات المسبببببتحدثة لمبببببداخ

لبببى االمكانيبببة التثاقفيبببة ع أخبببرىومبببن جهبببة ، مبببن جهبببة، طبببرف هاتبببه الشبببريحة محبببل الدراسبببة

ياديبببببة وطبيعبببببة الحركبببببة الق، األدواروتنظبببببيم ، غبببببرار اللغبببببة المشفرةببببب  الوسبببببائل المسبببببتثمرة

  لرياضي .للسلوك العنيف بالوسط ا

 الدراسة: إشكالية-1

والبببباحثين المنشبببغلين فبببي ، لطالمببا شبببكلت مرحلبببة المراهقبببة الشبببغل الشببباغل للعديببد مبببن العلمبببا 

المجببببال االجتمبببباعي بشببببكل عببببام والنفسببببي علببببى وجببببه الخصببببو  لدرجببببة إعتبارهببببا مخببببا  

 . فلبببو ثببباني تنبببتظم وفقهبببا الشخصبببية آخبببذة بنيتهبببا المتماسبببكة  ومحبببددة لبعبببدي السبببوا  والالسبببوا
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نظببب رنا للمراهقبببة كفتبببرة إنتقاليبببة أكثبببر منهبببا كمرحلبببة مبببا ببببين الطفولبببة والرشبببد  يكبببون بالتبببالي 

وديناميبببات ، المراهبببق حامبببل لمميبببزات وخصبببائص يمكبببن عبببدها مفتبببا  حقيقبببي لفهبببم أساسبببيات

 الطبيعة اإلنسانية ككل  وحاالت شذوذه ا أي  اً.

تحببببديات لت بببباف إلببببى التغيبببببرات بببببر ت ، إنطالقببببا مببببن هببببذا التصببببوير التنظيببببري الالفبببببت

ة  هببببذا والنفسببببية التببببي ميببببزت معبببباد المراهببببق وفببببي مقببببدمتها الناحيببببة الجنسببببي، الفيزيولوجيبببة

ة لبببو بصبببورواألخيبببر نجبببده دائبببم البحبببث عبببن محببباوالت تكيأفيبببة إلثببببات ذاتبببه وتأكيبببد إسبببتقالليته 

ر ديبببد دوائبببام عمثبببار اهتمببب أصببببحولهبببذا ، نسببببية مبببع المعبببايير اإلجتماعيبببة والتنظيميبببة القائمبببة

االختصببببببا  البحثيببببببة هببببببو استقصببببببا  السببببببمات القاعديببببببة للشخصببببببية وتوظيفاتهببببببا ضببببببمن 

 االقتصاد السيكولوجي على غرار التجمعات العالئقية ذات المنحى التنافسي.

 وتعزيببببز مقاصببببد إعطببببا  إلببببىومنبببه فالف ببببا  الرياضببببي فببببي حالببببة السببببوا  والمتوقببببع يصبببببو 

ائمين وهببببذا عنببببد سببببعي القبببب، والغيببببر مببببدروب العواقببببب التسبببامي بببببالتفريا العببببدواني المباشببببر

 ياضيا.ربالمجال الى ايجاد المتطلبات النفسية واالجتماعية في تنظيم عالقات التالقي 

يببببة وتحوالتهببببا تجببببد فببببي المجببببال ونطاق، ن ثلببببة مببببن فلببببة المراهقببببة وبكببببل ضببببغوطهاتهاأغيببببر 

( العاليبببة رتها االسبببتقطابيةوكبببرة القبببدم علبببى وجبببه التحديبببد ) لقبببد، الممارسبببة الرياضبببية عامبببة

تكبببرر الجهو يبببة فبببي الخبببرق الم  أببببدا و، مسبببرحا لالخبببراج االنفعبببالي ومنصبببة فارقبببة للشبببحن

 لحفببببن النظببببام العببببام باألسبببباب) القهببببري( لكببببل مبببباهو ملببببزم مببببن لببببوائح وتنظيمببببات وجببببدت 

 ومساعي الرياضة السامية.

سسبببة للعنببف مؤ أشبببكالدة تعبيبببر عببن عبب إلببىوبهببذا تحيببد لبببدى هببؤال  سبببل االفصبببا  العببدواني 

 إلبببى لفبببوري (المنظومبببة قائمبببة ببببذاتها تتبببدرج فيهبببا االسبببتجابة العنيفبببة مبببن البدائيبببة ) التجسبببيد 

تلونببببا ومسببببايرة للظببببروف والببببدواعي الخارجيببببة ) علببببى غببببرار اسببببتغالل ف ببببا ات  األكثببببر

 التواصل االجتماعية(.

 المتخصببببص بتفعيببببل تكببببون مببببداخلتنا محاولببببة للتقببببرب بالبحببببث والتقصببببي العيببببادي، وعليببببه

ذا وكببببب، دوات االكلينكيبببببة لسببببببر ديناميبببببات واشبببببكال مسبببببارات البنيبببببة النفسبببببيةجملبببببة مبببببن األ

 ظببببروف انتاجهببببا بأسببببلوب عنيببببف لببببدى ثلببببة مببببن المببببراهقين ) موضببببوع الدراسببببة الميدانيببببة(

، ضبببيةمسبببببات الصبببدامات العنيفبببة بالف بببا ات الريا إثبببارةشبببهد لهبببم ببببالخو  والتعجيبببل فبببي 

حجبببم يلخبببروج بتوصبببيفات للملمبببح البببباثولوجي البببى التأسبببيس لبروفيبببل نفسبببي لنحببباول ختامبببا ا

، فيببببةببببباالنطالق البحثبببي مبببن دالالت انحرا، الخصبببائص الالسبببوية لمثيببببري الشبببغب بالمالعبببب

 وايتولوجية الصفة ) نمائية(.
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 الدراسة: أهداف-2

مببببن هببببم السببببمات المحركببببة لببببديناميات الحببببس الم بببباد للمجتمببببع لببببدى فلببببة أالوقببببوف علببببى -

بع وتفشببببي سببببلوكات العنببببف باالجتمبببباع الرياضببببي ذو الطببببا، إثببببارةالمببببراهقين مسببببؤولين عببببن 

 التنافسي.

، بحبببث ابببببر  الخصببببائص الالسببببوية عنببببد تعبببباطي هبببذه الفلببببة مببببع رمببببو  السببببلطة المجتمعيببببة-

 بالعموم والتظاهرة الرياضية على وجه التخصيص.

ل لينكيبببة متخصصبببة مبببع السبببجاك أدواتمقارنبببة لمخرجبببات االنتببباج االسبببقاطي ضبببمن  إجبببرا -

 السيكولوجي للشخصيات الم ادة للمجتمع.

 دالالتبببه ونمبباذج العنببف الرياضبببي المقتببرف مببن قبببل هببذه الفلبببة مببع التركيببز علببى أنببواعبيببان -

 جية.النفسو اجتماعية بصفتها تقع ضمن مجالية المحركات القاعدية للشخصية الباثولو

 العنيببببف لببببدى اجاآلخببببر  إرهببببا لببببباكرة فببببي بمببببدى مسببببؤولية العوامببببل ا اإلحاطببببةمحاولببببة -

ح بببار واست، وهبببذا بإثبببارة مواضبببيع نوعيبببة مبببن شببباكلة  الالقبببة االبويبببة، الحببباالت المدروسبببة

 .اآلخر 

 الدراسة: أهمية-3

سبببتهدف المداخلبببة فبببي بيبببان قيمبببة الدراسبببة النفسبببية لمحبببددات الشخصبببية التبببي ت أهميبببةتكمبببن -

 وبهبببذا تأخبببذ صبببفة المصبببدرية، الرياضبببي حببباالت شبببهد لهبببا بتحريببب  عجلبببة العنبببف بالف بببا 

وبالتببببالي يصببببح العمببببل التشخيصبببي المتخصببببص اكثبببر مببببن ضببببروري ، عنبببد تكببببريس نتائجبببه

الطبببببرق المثلبببببى لعبببببزل سبببببلوكات بعينهبببببا انطالقبببببا مبببببن تحديبببببد الملمبببببح النفسبببببي  إلي بببببا 

 الباثولوجي.

يبببام قت تمحبببيص االقتبببران التال مبببي لمرحلبببة المراهقبببة بمجريبببات ومالبسبببا أهميبببةكمبببا تببببر  -

ة عمببببره باالسبببببتثمار بتحبببببوالت هببببذه المرحلبببببة النمائيببببب إطالبببببةومببببن ثمبببببة ، العنببببف الرياضبببببي

 الحرجة.

 قيمببببة ادوات الرصببببد السببببيكولوجية لببببدى توظيفهببببا للكشببببف عببببن ديناميببببات السببببلوك إظهببببار-

 بالوسط الرياضي التنافسي. إثارتهالعنيف للمراهقين المسؤولين عن 

مببببن  للتفريببببا العنيببببف والمسببببتمر لببببدى ثلببببة أصببببعدةدة تمببببيط محبببباور مببببداخلتنا اللثببببام عببببن عبببب-

م يير وقببببيالمبببراهقين تأسيسببببا علبببى التوظيفببببات االنحرافيبببة بصببببفتها ثقافبببة تحتيببببة موا يبببة لمعببببا

الهيلببببة ، طببببرق االنتقببببال والتالقببببي، اللغببببة المشببببفرة، المسببببتعارة األسببببما المجتمببببع االصببببلي. )

 بيلات الراعية ...(.وال، تماهياتهم االمنحرفة، البؤر التجمعية، المظهرية

 : مصطلحات الدراسة -4

 :السلوك الالاجتماعي -4-1

لبببذا فبببإن ، السبببلوك البببال اجتمببباعي ظببباهرة تعببباني منهبببا كبببل المجتمعبببات سبببوا  كانبببت مجتمعبببات

ا، البحبببث والتقصببببي عببببن هببببذه الظبببباهرة وبيببببان مكوناتهبببا والعوامببببل التببببي تتببببدخل فببببي تكوينهبببب
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الببببال اجتمبببباعي يعببببد مببببن االنحرافببببات السببببلوكية والسببببلوك يتطلببببب اإلحاطببببة بجميببببع جوانبهببببا، 

يتسبببم بمخالفبببة القبببانون وتتمثبببل أغراضبببه ببببالتمرد والتخريبببب ضبببد مطالبببب المجتمبببع ، الظببباهرة

وعببببدم االسببببتعداد للسببببلوك الملتببببزم بالمعببببايير والقببببيم االجتماعيببببة ، وضببببد السببببلطة االجتماعيببببة

 ( .36 ، 2010، الحلفي)

عطبببا  أوألجبببل ، جريمبببة التبببي تعبببود إلبببى أصبببول بيليبببةالسبببلوك البببال اجتمببباعي تمثلبببه صبببورة ال  

صبببورة واضبببحة عبببن هبببذا السبببلوك الببببد مبببن تحديبببده بكبببل دقبببة كبببي ال يحبببد  أي تبببداخل فبببي 

 جتماعيببببةإذن تببببرتبط نشببببأة هببببذا السببببلوك بعالقببببة وثيقببببة بعمليببببة التنشببببلة األ، معرفتببببه وتفسببببيره

وضبببببمان  وأن سبببببالمة العالقبببببة األجتماعيبببببة وصبببببحتها شبببببرط مبببببن شبببببروط تكيبببببف األبنبببببا 

اسبببببتقرارهم النفسبببببي إذ إن السبببببلوك البببببال اجتمببببباعي يكتسبببببب تحبببببت ظبببببروف وعوامبببببل بيليبببببة 

 (193 ، 2000، ضاغطة.) يحيى

( سببببلوك منحببببرف يصببببدر عببببن الفببببرد تسببببهم التنشببببلة  Skinner 1954)  ويعريفببببه سببببكنر

، االجتمببباعي إسببببهاما كبيببببرا فببببي تعلمببببه يتصبببف بعببببدد مببببن الخصببببائص او الصببببفات )العببببدوان

قلبببببببة الن بببببببف العببببببباطفي واالنفعبببببببالي( ، االنغمببببببباب، جتمببببببباعي واألخالقبببببببياالنحبببببببراف اال

(Skinner ,1954 ,p.233. ) 

(   سبببلوك يتصبببف بالصبببراع البببدائم مبببع Nathan ,et al  1975ويعرفبببه نيبببثن وآخبببرون) 

يفتقبببد  المجتمبببع يبببرفا فيبببه الفبببرد االنصبببياع إلبببى القبببوانين المقبببررة فبببي السبببلوك االجتمببباعي

ادر خال  للجماعبببة أو األصبببدقا  أو نظبببام القبببيم ويكبببون غيبببر قبببصببباحبه إلبببى اإلحسببباب بببباإل

 (.Nathan,1975,p4على التعلم من التجارب السابقة )

ت (   السبببببلوك البببببذي ال يتماشبببببى مبببببع القبببببيم والمقببببباييس والعبببببادا1980دنكبببببن ) كمبببببا عريفبببببه

، 1980، والتقاليببببد االجتماعيبببببة التبببببي يعتمبببببدها المجتمبببببع فبببببي تحديبببببد سبببببلوك أفبببببراده ) دنكبببببن

 103. ) 

(   ذلببببب  السببببلوك البببببذي يعبببببادي معببببايير السبببببلوك التبببببي تواضبببببع 1990ويعريفببببه العيسبببببوي )

فها وهبببو سبببلوك يتعبببار  مبببع مصبببالح الجماعبببة وأهبببدا، عليهبببا النببباب والمنظمبببات االجتماعيبببة

، سببببويوهببببو السببببلوك الببببذي يهببببدد الجماعببببة ويعرقببببل قيامهببببا بببببأدا  رسببببالتها ووظيفتهببببا ) العي

1990 ، 240. ) 

 رياضي في المالعب الجزائرية:العنف ال-4-2

 الرياضبية المالعبب فبي العنبف ّظباهرة وتعبد المقبولبة غيبر الممارسبات إحبدى العنبف يمثبل

 المجبال فبي حديثبة ليسبت الظباهرة وهبذه، متغيبرات عبدة فيهبا تبدخل معقبدة اجتماعيبة ظباهرة

 أشببكال مظباهر تعببدد هبو الجديببد لكبن، الرياضببة قبدم قديمببة ظباهرة هببي وإنمبا، الرياضبي

 سبببًا المثبال سببيل علبى القبدم كبرة مباريبات أصببحت فلقبد، المالعبب داخبل والعبدوان العنبف
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 للرياضببة السببامية القببيم لببديها تببدهورت، المتعصبببين مببن جمبباهير بببين العنببف إثببارة فببي

 الخطيبر والتطبور، الهزيمبة تقببل تسبتوجب والتبي، الرياضبية ببالرو  يعبرف مبا منهبا والتبي

 .الرياضية عبالمال في بالعنف المرتبط

، الجزائريببة المالعببب فببي الشببغب حببول خيببرةاأل سببنوات الخمببس خببالل اإلحصببا ات إن

 7801 بيببنهم مببن آخببرين 7272 وجببر  واحببد والعببب مناصببرين 2 مقتببل إلببى تشبير

 طةللشبر تابعبة 728 منهبا سبيارة 882 تحطبيم فبي فتمثلبت الماديبة الخسبائر أمبا، )شبرطيا

 .العمومية كلالهيا من العديد تخريب إلى إضافة

 لفظبببي عبببدوان فهنببباك يبببن اآلخر بببب واألذى فبببالعنف سبببلوك يبببؤدي إلبببى إلحببباق ال بببرر

 كحبببرق ماديبببة خسبببائر والشبببتم والصبببراا وعبببدوان مبببادي يبببؤدي إلبببى، والسبببب، كالتهديبببد

  (Kevin, 2012) .أحيانا بالقتل القيام أو، يناآلخر ب ال رر إلحاق أو، السيارات

بببببين الالعبببببين و األنصببببار علببببى أنببببه مصببببدر القلببببق و ويعببببرف خليفببببي العنببببف فببببي المالعببببب 

 اآلخببببر وهببببو تعبيببببر عببببن التخلببببف الح بببباري وعببببدم القبببببول الطببببرف ، الشبببعور بعببببدم الراحببببة

  ,Khlifi,1990)وهبببو معبببوق وحببباجز فبببي طريبببق القبببوانيين ، وتعبيبببر عبببن العجبببز الرياضبببي

p111)  

لتببببي تنميهببببا علببببى انببببه تببببأثير  ائببببد ومفببببرط للمنافسببببة ا Jean Marie Brohmويعرفببببه 

 قبببانون هبببوواألصبببل فيبببه أنبببه تنميبببة وتماسببب  والزيبببادة فيبببه وعبببدم البببتحكم واحتبببرام ال، الرياضبببة

 (Jean M B,1980 :p120)االنفعال و العنف 

 ممارسبة عببن الناجمبة األثببار بعبا إلببى (Donahue, & Wann, 2009 ) أشببار وقبد

 :ومنها، الرياضية المالعب في العنف

 .والعامة الخاصة الممتلكات وتدمير، بالحيا  لمخلا والفاحش البذي  الكالم-

 .الموت أو، اإلعاقة إلى تؤدي خطيرة إصابات إلى األفراد بعا تعر -

 .الرياضية المنشآت إتالف-

 .والعصبية بالجهوية المرتبطة مفاهيم بسبب التفرقة ظهور-

 .السامية والقيم التسامح رو  غياب-

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:-5

 والمكانية للدراسة:، الحدود الزمانية-5-1

أهميبببة بالغبببة سبببوا  فبببي توجيبببه خبببط سبببير ، وطريقبببة االتصبببال ببببه، الشببب  أن لميبببدان الدراسبببة

عنببد سبببر مببدى تببوفر الحبباالت  أو، وضبببطها مببن حيببث مالئمببة المببنهف المتبببع، الدراسببة ككببل

وكببببذا جملببببة  ،والفلببببة المقصببببودة، مبببن عدمببببه )القابليببببة للتطبيببببق( ونظببببرا لحساسبببية الموضببببوع

، والثقبببافي الشبببعبوي المحلبببي لظببباهرة اإلدمبببان، االنطباعبببات المسببببقة مبببن المحبببيط االجتمببباعي
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والغيبببر المباشبببر لالحتكببباك بالحببباالت المرشبببحة لالختيبببار ، قمنبببا بانتهببباج األسبببلوب التبببدريجي

 النهائي بالدراسة المقترحة.

االت حببببسبببكرة علبببى ثبببال  تمبببت مجريبببات الدراسبببة بمدينبببة فاإلطاااار المكااااني: ، وببببأكثر تقنيبببة

 من المراهقين.

 ايبببام قبيبببل 7علبببى مبببدى ، 2018مبببارب  8  اجريبببت بتببباري  اإلطاااار الزماااانيوأمبببا بخصبببو  

ع التببببي جمعبببت كببببل مبببن اتحبببباد بسبببكرة مبببب، مببببن الرابطبببة المحترفببببة االولبببى 22وبعبببد الجولبببة 

 فبراير العالية   بسكرة. 18بملعب ، اتحاد الجزائر

لدراسبببة البببذي يسبببمح با، هف االكلينيكبببي بهبببدف دراسبببة الحببباالت  هبببو المبببنالمااانهل المتبااا -5-2

 بشكل متعمق لمراهقين مثيري العنف والشغب الرياضي.

ي    تبببم عبببن طريبببق االختيبببار القصبببدي لمبببراهقين لهبببم تبببارطريقاااة التقااارل مااا  الحاااا ت-5-3

سبببلوب بأ إلبببيهمحيبببث توصبببلنا ، حافبببل بإثبببارة مثبببل تلببب  السبببلوكات العنيفبببة بالف بببا  الرياضبببي

 ة الثلف )التدرجي(.كر

 تقديم حا ت الدراسة:-5-4

 الجنس السن الحاالت
المستوى 

 التعليمي

ترتيبه 

 باألسرة

عدد 

 اإلخوة
 المهنة

سوابق 

 ادمانية

سوابق 

 جزائية
 سوابق مرضية

 ذكر 20 1
6 

 ابتدائي
 ثالثة األول

عامل 
 بمقهى

محاوالت 
 استكاشافية

ق ية 
 سرقة

 توجد ال

 ذكر 19 2
8 

 متوسط
 اثنين األول

عامل 
 موسمي

مدمن 
حبوب 

 هلوسة

ضرب 
وجر  

 متعمد

عملية على المعدة 
 )حاد  مروري(

 ذكر 17 3
4 

 ابتدائي
 بطال ثالثة األول

مذيبات 
متطايرة ) 
 الغرا (

استهالك 

 للمخدرات

عاهة بالكتف 

 ) حاد ( األيمن

ط بإسبببتقرائنا لمخرجبببات الجبببدول الخبببا  بخصبببائص الحببباالت المدروسبببة نقبببف علبببى عبببدة نقبببا

 تقببباطع تؤسببببس لالنطببببالق المتكببببافص بيببببنهم فببببي تمحببببيص محببببددات الشخصببببية ذات المسببببؤولية

سببببة المدرو تكببببل الحبببباال أنالعنببببف والشببببغب. ومببببن المثيببببر لالنتببببباه نجببببد  أعمببببال إثببببارةعببببن 

قاعبببد م) الولبببد البكبببر( وكبببذا تسبببجيلهم النقطببباع مبكبببر عبببن  األسبببرةفبببي ترتيبببب  األولبببىكانبببت 

 إلبببىاف تلببب  االدمانيبببة تبببدرجت مبببن االستكشببب أومهمبببة جزائيبببة كمبببا يمتلكبببون سبببوابق ، الدراسبببة

 التعود الفعلي.
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 لببببىإ باإلضببببافة ، حببببالتين جببببرا  السببببياقة المتهببببورة لببببدرجات ناريببببة إصببببابة، أي بببباوالالفببببت 

سببببد واالسببببتثمار باللببببباب والج، مالحظببببة التطببببرف ) النزعببببة التمرديببببة( بببببالمظهر الشخصببببي

ي دائعبببدي ) الوشبببم ذو الموضبببوع العبببلعنبببف والتتبببوحي بالجهو يبببة ل رسبببائل تعبيريبببة إليصبببال

شبببكل  علبببى، جمجمبببة، القالئبببد المعببببرة  شبببفرة الحالقبببة أشبببكال، بالسبببجائر األطبببرافكبببي  أثبببار

، مببببع تف ببببيل ارتببببدا  اقمصببببة حاملببببة لشببببعارات عصببببابات الجريمببببة المنظمببببة، سبببكين حربببببي

 اللغوي. اجاآلخر و، وتدعيمها بمحاكاة لطريقة المشي

، دسبببوار فبببي اليببب أو، ار الفريبببق البببذي يناصبببرونه كوشبببم فبببي البببذراعبجانبببب شبببع، هبببذا طبعبببا

 الجاهزة. ىاآلخر والمالبس  باألحذية ألوانهحتى تعمد اختيار  أوقبعة ، القميص

أمين طبببابع التأقيبببت والموسبببمية لغبببر  التببب أخبببذتوجبببدت    إنومبببن شبببق االنتاجيبببة فبببالمهن   

ية خاصبببببة( وبالنسببببببة للوضبببببع راناألقببببب)  يبببببناآلخر ببببببعلبببببى ف بببببائية التبببببأثير  أكثبببببرالنفتبببببا  

 ) ببببويناألالمعاشببة مبببع الوالبببدين فسبببجلنا لببدى حبببالتين مبببن حببباالت الدراسببة وجبببود الطبببالق ببببين 

لحالبببة النسببببة لوالثالثبببة( وتبببوتر عالقبببة الوالبببدين وكثبببرة الهجبببر مبببن قببببل الوالبببد ب األولبببىالحالبببة 

ته دي ومسببببؤوليانببببوع مببببن التنببببا ل للببببدور الوالبببب إلببببىيؤسببببس  أنكببببل هببببذا مببببن شببببأنه ، الثانيببببة

نافسببببة وليببببة وراعيهببببا. مببببع انعببببدام الشببببعور بالمسببببرية األسببببلطة األال بببببطية بوصببببفه ممثببببل ال

الفبببببارق  إلبببببىوهبببببذا يمكبببببن رده ، ت بببببييق مبببببن قببببببل الوالبببببدين يأالت بببببايق مبببببن  أو األخويبببببة

 إلببببى  والببببذي تبببراو  مبببداه الفلبببوي ببببين ثبببال، اإلخبببوةالعمبببري المعتببببر ببببين الحببباالت وبقيبببة 

 خمس سنوات.

ة حلسبببأل ببببر ت وبشبببكل مثيبببر ضبببمن المقبببابالت التمهيديبببة مبببع الحببباالت ظببباهرة حمببب، خيبببراأ 

( والتفببباخر انبوببببة الغبببا  الحبببارق للعينبببين ...، يقبببوم مقامبببه و مببباأبطريقبببة ال شبببرعية ) سبببكين 

كببببل ذلبببب  يخببببدم المنحببببى التوجسببببي فببببي مببببنح الثقببببة ، فتكببببا كالسببببيوف أكثببببر أخببببرىبببببامتالك 

ي جهو يببببة للتعببببد إطبببباردية لببببدى هببببؤال  المببببراهقين فببببي ويغببببذي العقليببببة االضببببطها، لآلخببببر

 االستباقي.

 (2007، نموذج مصغر )روبرت تطبيق استبيان المعتقدات الشخصية: -6

 الدرجة النهائية للحاالت
معادلة الحصول 
 على الدرجة النهائية

 الدرجات األولية للحاالت

 البنود الخاصة
المعتقدات 
 3الحالة  الشخصية

الحال
 2ة 

ة الحال
1 

الحالة 
3 

الحالة 
2 

الحالة 
1 

12,31 
11,
31 

14,3
1 

-األولية  الدرجة
10 86 /6 46  

14 13 16 
1,2,5,31,33,

39,43 
 اإلجتنابي

16,48 
19,
48 

20,4
8 

-األولية الدرجة
09 26 /6 12  

18 21 22 
15,18,44,45,

56,62,63 
 اإلعتمادي
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20,64 
23,
64 

17,6
4 

-األولية الدرجة
8 09 /5 97  

22 25 19 
4,7,20,21,41

,47,51 
 السلبي العدواني

7,53 
8,5
3 

7,53 
-األولية الدرجة

10 56 /7 20  
9 10 9 

6,9,11,19,30
,40,57 

 الوسواب القهري

22,01 
25,
01 

23,0
1 

-األولية الدرجة
4 25 /4 30  

23 26 24 
23,32,35,38,

42,59,61 
 الم اد للمجتمع

23,19 
23,
19 

22,1
9 

-األولية الدرجة
03 42 /4 23  

24 24 23 
10,16,26,27,

46,58,60 
 النرجسي

18,93 
22,

93 

18,9

3 

-األولية الدرجة

6 47 /6 09  
20 24 20 

8,22,34,37,5

2,54,55 
 المتصنع

9,39 
10,
39 

14,3
9 

-األولية الدرجة
8 99 /5 60  

11 12 16 
12,25,28,29,

36,50,53 
 الفصامي

5,87 
5,8
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 الحدودي

  مببببنأؤال  إلببببىتمامببببا  أؤمببببنتتببببراو  مببببن  أو انبخمببببس ، بنببببدا 65هبببذا االسببببتبيان يتكببببون مببببن 

ة نمبببط كمبببا هبببي موضبببح للشخصببية متو عبببة عببببر سببببعة بنبببود لكببل أنمببباط. وذا مبببن عشبببرة أبببدا

  أعاله بالجدول النتائف 

ي لبببدى نالحبببن تسبببجيل تفبببوق واضبببح للميبببل ال بببد اجتمببباع أعببباله وبإسبببتقرائنا لنتبببائف الجبببدول 

 نببببباني وتحبيبببببذالنبببببزوع النرجسبببببي فبببببي شبببببقه األ إلبببببى ،  باإلضبببببافةجميببببع الحببببباالت المبحوثبببببة

لنا . فبببي حبببين سبببجالتصبببنع عبببو  الببببرو  التلقبببائي عنبببد ح بببور النظبببام العالئقبببي وامتداداتبببه

ة تظبببباهرات معتبببببر أواالنشببببقاقي فببببي الشخصببببية لببببدى الحبببباالت  أوتراجبببع للصببببدى الفصببببامي 

بي كببببان لالفكببببار االرتيابيببببة ) الوسواسببببية( كمببببا نجببببد تبنببببي الببببنمط العببببدواني فببببي شببببكله السببببل

 ن ننسبببببىأ، دون االجتنببببباب عمومببببا إلببببىدعبببببم الركببببون  يأالالفببببت لببببدى الحببببباالت المبحوثببببة 

 حببببباالت للبببببنمط االعتمبببببادي فبببببي رببببببط العالقبببببة بالموضبببببوعات االجتماعيبببببةتف بببببيل ال أخيببببرا

جسبببيد تمعتببببرة اياهبببا كمجبببال لالسبببتغالل ومبببد الصبببالت السبببندية بهبببا مبببن اجبببل اسبببتثمارها فبببي 

 السلوك العنيف والتحريا له بالوسط الرياضي.

 تطبيق وتصحيح اختبار الروشاخ:-7
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والبببذي يسبببمح لبببيس فقبببط  1920م عببباهيرماااان رورشااااخ اختببببار مبببن بقبببع الحببببر اكتشبببفه  هبببو

، ولكبببن بإقامبببة تشبببخيص نفسببببي للشخصبببية عنبببد الطفبببل والمراهبببق والراشببببد، بدراسبببة الخيبببال

تجعببببل دقببببة األداة مببببن الممكببببن الكشببببف عببببن مؤشببببرات خفيببببة تظهببببر سببببيرورات لببببم تببببتمكن 

 المالحظبببة والمقابلبببة مبببن إظهارهبببا عنبببد الفبببرد سبببوا  تعلبببق بسبببيرورات مرضبببية فبببي طريبببق

يبببيم بتق إذاهبببذا االختببببار يسبببمح ، عناصبببر تحمبببل تطبببورا علبببى مسبببتوى الشخصبببيةالتكبببوين أو ب

 ونقاط ضعفه.، والخفية للفرد، دينامي للموارد الحالية

ادة كبببذل  يبببدخل اختببببار الروشببباا ضبببمن االختببببارات االسبببقاطية التبببي تسبببهل التفريبببا فبببي مببب

 ،قببباط ضبببعفهوكبببل مبببا يحبببس ببببه انبببه سبببي  أومبببن ن، يبببرفا الفبببرد أن يكبببون االختببببار لكبببل مبببا

 وأنهبببببا تجعبببببل الفبببببرد ينبببببتف بروتكبببببول إجاببببببة حيبببببث أن بنيبببببة هبببببذا البروتكبببببول تطبببببابق بنيبببببة

، اقبببعوتسبببمح المبببادة االسبببقاطية المحصبببل عليهبببا مبببن فهبببم نوعيبببة العالقبببة مبببع الو، الشخصبببية

 اذ، كبببريوفببي نفبببس الوقببت ببببالوقوف علببى إمكانيبببة الفببرد إلدمببباج واقعببه النفسبببي فببي نظامبببه الف

فتبببببين لنببببا كيببببف يواجببببه عالمببببه ، فسببببه أمببببام ضببببغوط داخليببببة وخارجيببببةيجببببد هببببذا األخيببببر ن

 (.2008بن خليفة. م ، ومحيطه الخارجي.)سي موسى.ع، الداخلي

 ،ىاآلخببببر يقببببوم األخصببببائي بعببببر  البطاقببببات الواحببببدة تلببببو ، امببببا عببببن التطبيببببق والتحليببببل

أن  عبببدوب، وبنظبببام معبببين علبببى المفحبببو  طالببببا منبببه أخبببباره بالشبببكل البببذي تمثلبببه كبببل بطاقبببة

وم يقبببوم األخصبببائي بسبببؤاله عبببن أجبببزا  الرسببب، ينتهبببي المفحبببو  مبببن اإلجاببببة عبببن البطاقبببات

 (.317،  2000، وجوانب كل بقعة حبر.)رم ان محمد القذافي

 القاعببببدة األساسببببية فببببي عمليببببة التقببببدير هببببي أن كببببل مببببدرك ذكببببره المفحببببو  فببببي عمليببببةإن 

روشبببباا ففببببي تأويببببل ال، ة األساسببببيةيعتبببببر هببببو المبببباد، التببببداعي الحببببر أثنببببا  إجببببرا  االختبببببار

 سببببلوك الفببببرد فببببي موقببببف االختبببببار كعينببببة لطريقببببة معالجببببة جملببببة مببببن المواقببببف إلببببىينظببببر 

 جاببببةاإلمبببا يهبببتم ببببه الروشببباا هبببو فعبببل االسبببتجابة ولبببيس المعنبببى المسبببقط فبببي  إن، المختلفبببة

 درتماهيببببات المفحببببو  واسببببقطاته علببببى الصببببورة بقبببب، اي اليسبببتخدم فببببي تأويلببببه لالسببببتجابات

، اسبببببتجابات المفحبببببو  مبببببن بعبببببا جوانبهبببببا المجردة.)فيصبببببل عبببببباب، كانبببببت تعنيبببببه مبببببا

1997  ،39) 

 ويتم تحليل هذا االختبار من قبل األخصائي وفق األسس التالية 

بعببببا منببببه فببببي تصببببوره  وأ، مببببدى اسببببتخدام المفحببببو  للشببببكل كلببببه إلببببىويشببببير   المكااااان

 للصورة التي يراها.

، وتشببببمل  الشببببكل، التببببي حببببدده اسببببتجابة المفحببببو  خصببببائص البقعببببة إلببببىويشببببير   المحاااادد

 والظل.، واللون، والحركة

 .، مناظر طبيعيةحيوان،   ويشير إلى م مون استجابة بشكل إنسانالمحتوى
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 على اختبار الروشاخ ا سقاطي: األولىبسيكوغرام الحالة -7-1

 الخالصة طرق التناول المحددات المحتويات
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، وحي بغلببببة التوجبببه ال بببد اجتمببباعي لبببديهاتببب، كشبببف بروتكبببول الحالبببة عبببن مؤشبببرات مهمبببة

حيببببث بببببر  وبشببببكل الفببببت اسببببتنجادها دوريببببا بالمحببببددات الشببببكلية ) د%( كحيلببببة دفاعيبببببة 

للسببببببيطرة وتجبببببباو  الوضببببببعية المبهمببببببة ) مواجهببببببة الموضببببببوع الغريببببببب( هببببببذه الحساسببببببية 

، ابعبببةقلقبببا نوعيبببا علبببى غبببرار اسبببتجابات اللوحبببة الر أثبببارتلوحبببات  باألسبببابالمعتببببرة مسبببت 

ن الثالثببببة التببببي كشببببفت عبببب إلببببىوصببببوال ، لببببدخول مأسبببباوي باالختبببببار أسسببببت التببببي  واألولببببى

 التوحدية بالصورة البشرية لديها. اإلمكانياتضعف 

، لبيلببببةاالالفببببت فبببي ميكانيزمببببات الببببدفاع والمواجهببببة لمطالببببب  اإلخفبببباق إلببببىباإلضببببافة،  هبببذا 

المحسوسببببة ذاتيببببا  الجبببباف عببببن جملببببة مببببن االنطباعببببات ببببباإلفراجمببببا عوضببببته  لكببببن سببببرعان

تكببببرر ننسبببى تف ببببيلها اللجببببو  الم أن. دون يببببناآلخببببر للتبعبببد بببببذل  عببببن الحببببس التكبببافلي مببببع 

كبببة مبببن حتبببى التخفيبببف مبببن حبببدة التجاذببببات المحر أو إلنهبببا االسبببتعانة بمصبببادر خارجيبببة  إلبببى

ونيببببة لتكشببببف عببببن انزالقببببات وجدانيببببة تمتعببببت بقببببوة التجسببببيد ) الل، جزئيببببات البقببببع المبهمببببة

ة الحركبببببة النزويبببببة المتفجبببببرة ) اللونيببببب أمبببببامفشبببببل رقبببببابي معتببببببر  إلبببببىلتؤسبببببس  الشبببببكلية(

 ارتباطا بمحتويات عنيفة وتدميرية. واألكثرالمح ة( 

ظهببببور الحركببببة ذات الحببببس النكوصببببي ) التراجعببببي( المقتببببرن  إلببببىالبببببد مببببن التنويببببه أخيببببرا، 

اسببببتثمار الحالببببة  النببببات( سبببباهم فبببي، الطبيعببببة، بمحتويبببات غيببببر ناضبببجة انفعاليببببا ) الحيوانيبببة
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واالشبببتباك ، للحركبببة البشبببرية المقت ببببة لغبببر  المبببرور البببى الفعبببل خدمبببة لمواضبببيع التعبببدي

 ولو تخيليا. اآلخراالضطهادي بالعموم عند استح ار 

ات الحالبببة لقطيعبببة فبببي تعامالتهبببا مبببع المبببألوف عببببر تراجعيبببة مهمبببة فبببي محبببدد أسسبببت كمبببا 

ركة سبببم المشبببتالمتعمبببد للقوا اإلهمبببالالتبببالي ح بببر االمتثاليبببة االجتماعيبببة ) قلبببة الشبببائعات( وب

 وكذا تدني االنخراط في المهام التمثيلية.، يناآلخر مع 

 بسيكوغرام الحالة الثانية على اختبار الروشاخ ا سقاطي:-7-2
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مبببدة فبببي فبببي المحبببددات المعت، نقبببف علبببى مبببدى التنبببوع الالفبببت أعببباله بإسبببتقرا  البسبببيكوغرام 

فظهببببرت بإسببببتعجال الحركببببة غيببببر الحيببببة ، تعبببباطي الحالببببة مببببع مثيببببرات الرائببببز االسببببقاطي

، ذا كلبببهورغبببم هببب، فبببي مقاببببل تراجبببع قبببدرات ال ببببط العقليبببة، سبببيولة االنفعاليبببةمدعمبببة تيبببار ال

فقبببببد اقترنبببببت معظبببببم هبببببذه المحبببببددات بصبببببدى هبببببوامي ببببببدائي الطبببببابع ) الحيوانيبببببة( تبببببوحي 

 بميوالت طفلية بقيت عالقة لدى الحالة.

ليكبببون الجانبببب ، حيبببث افرغهبببا مبببن صبببداها البببواقعي، هبببذا لبببم يبببؤمن ببببرو  الحركبببة البشبببرية

اطي للحالبببببة يسبببببتهدف مواضبببببيع خارجيبببببة شببببكلت لبببببديها ببببببوادر لمحطبببببات صبببببراعية. االسببببق

لجوئهبببا نحبببو التفاعبببل بالمسببباحة البي بببا  الوسبببطية ) ف%( كبببدفاع محببببذ فبببي  إلبببى باإلضبببافة

، مببببع تببببدعيم كببببل ذلبببب  بال ببببالل لبيببببان الحالببببة المزاجيببببة االكتلابيببببة لببببديها، مواجهببببة الشببببيوع

ضببببببوع ) المحتويببببببات الطفوليببببببة البعيببببببدة عببببببن والحاجببببببة الملحببببببة لالرتببببببباط السببببببندي بالمو

 التشارك(.
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ظببباهري قبببائم علبببى المحتبببوى ال إخبببراجومببا  اد مبببن تبببدعيم هبببذا التوجبببه تمسببب  الحالببة بأسبببلوب 

قصبببببد تجنببببببب الخببببببو  فببببببي بنائيببببببة عالمببببببه الببببببداخلي المهببببببدد بعببببببدم االسببببببتقرار )المجببببببال 

ى لتتفببببباد، وداالنترابسببببيجي ( وكببببذا تحديببببد نوعيتبببببه كببببدفاع نرجسببببي عبببببالي الصببببالبة والجمبببب

لبببذي مبببنح ا األمبببر ، حتبببى الترميبببز لبببه أو األعلبببى باألنبببانشببباط هبببوامي مبببرتبط  أيالحالبببة ، بهبببذا

 راسة.السبق لطفو حاجات اكثر ذاتية على الملمح السيكولوجي العام للحالة موضوع الد

فبببي  تراجبببع إلبببىمبببا اشبببر ، كمبببا وقفنبببا عنبببد كثبببرة التبببرددات فبببي حسبببم شبببكل البقبببع علبببى الرائبببز

د الحركبببي الميبببل المتزايبببد للتجسبببي إلبببى إرجاعبببهوهبببذا يمكبببن ، لتصبببوير التكيفيبببة لبببديهاا آليبببات

فتقبببببدة البشبببببرية والم أووذلببببب  باالسببببتعانة بالحركبببببة الحيوانيببببة ، الجبببباف المفبببببرغ مببببن الهبببببدف

 لجانب من التعاطف في مجملها.

يز الحبببباج االسبببتجابي خبببراإلكانبببت الصبببفة الفارقبببة ببروتكبببول الحالبببة هبببي شبببدة ، علبببى العمبببوم

ارضبببة والبببذي يمكبببن رده البببى قلبببة الشبببعور بالثقبببة وكبببذل  الميبببل المتعببباظم نحبببو مع، الوسبببطي

 (.هو مألوف اجتماعيا )صورة من صور المقاومة العقلية التجنبية كل ما

 بيسكوغرام الحالة الثالثة على اختبار الروشاخ ا سقاطي:-7-3

 الخالصة طرق التناول المحددات المحتويات

  3ب = 
               4ب ج= 
ب% = 

7×100÷29 =
24.13 
               6حي =

حي% = 
12×100÷29 =

41.37 
 6ج حي = 
 2نبات = 

 2طبيعة = 
 3تشر = 
 1شي  = 
           1طعام= 
 4ش  ا = 

د%            4د+ = 
 =13×100÷29  =

44.82 

           6=  -د
د+% = 

4(+1.5×)100÷13  =
42.30 

 3± = د
 3´ = د ل
 2= د ل 

 2ل د = 

 3  ب = 
 4  حي = 
 2  غ   =

ك%           6ك = 
=6 
×100÷29=20.68 

ج%           15ج =
=15 
×100÷29=51.72 

ف%           6ف = 
=6 
×100÷29=20.68 
 

 29عدد اإلستجابات = 
 إستجابة.

متوسط  من اإلستجابة = 

1056÷29=36.41" 
حسال نمط الرج  الحميم 

TRI: 

 = 2(÷4+2+3مف ل = )
ومنه    ب  4.5= 2÷9
 4.5مف ل = ⁄3=

حساب ل% = 
10×100÷29  =

34.38% 
 حسال معادلة القلق:

(8 × )100  ÷29  =
27.58<12% 

رغببببم ح ببببورها ، غلبببببة واضببببحة لمؤشببببرات حسببببية، األخيببببرةسببببجلنا علببببى بروتكببببول الحالببببة 

تعببباطي انفعبببالي مبببع مثيبببرات البيلبببة الخارجيبببة عبببو  االقتبببراب  إلبببىمهبببد  بشبببكل جزئبببي مبببا

الصبببدى االتكبببالي  إلبببىنوعيبببة بعثبببت  أكثبببر أخبببرىوفبببي المقاببببل كبببان تناولهبببا لمحببباور ، تكيفبببيال

مبببببع بقبببببا  الحبببببس ، واالسبببببتغاللي ) احتياجبببببات فميبببببة( تجببببباه محرضبببببات االختببببببار الكامنبببببة
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ليوظبببف فبببي خدمبببة التوجبببه العبببام نحبببو التقليبببل فبببي  أي بببافببباعال  اإلنسبببانيةاالسبببقاطي للصبببور 

 االمتداد عالئقيا بالمجمل.

 ببببا  اختيببببار الحببببدود والمواضببببيع الواقعيببببة جببببل الف إشببببكاليةاالسببببتناد علببببى ذلبببب  احتلببببت وب

 لببب  نتيجبببةوذ، لتطفبببو النزعبببة العاطفيبببة بصبببورة خامبببة وغيبببر قابلبببة للتفببباو ، االنتقبببالي للحالبببة

، يةالمعالجبببببة التصبببببور أنمببببباطواللجبببببو  للحلبببببول الظرفيبببببة فبببببي ، اإلدراكيبببببة األخطبببببا لكثبببببرة 

 اقي تجبببباه المسبببباحة غيببببر المألوفببببة ضببببمن لوحببببات االختبببببارحببببد الهببببروب النطبببب إلببببىوصببببوال 

 االكثر تناظرية.

فعبببل خاصبببة( لي األولبببىتجببباه التصبببادمي وببببوادره المدخليبببة ) اللوحبببة عجبببل مبببن اإل، كبببل هبببذا

السبببجل  الحاحيببة لببدى الحالبببة عنببد الخببو  فببي مسبباحتها الذاتيبببة. فببي حببين تميببز أكثببركطريقببة 

ة مبببن ب نبببوع مبببن الجهو يبببة للتعبببدي كشبببفت عنبببه  لمببببتغليببب، الحركبببي ببروتكبببول الحالبببة دائمبببا

 إلببببى فةباإلضببببا سببببياق التهويببببل ...( ، المحتويببببات ذات الطببببابع العببببدواني الواضببببح ) التخويببببف

 اعلبببة فبببيالف األساسبببيةالترميبببز اللغبببوي لمبببدلوالت ضبببد اجتماعيبببة الصبببفة يؤهلهبببا لتكبببون السبببمة 

 االسقاطي لديها عموما. اإلنتاج

 ال      ح      االت

 3 2 1 اصر اإلختبارعن

 طرق التناول

 %20.68 %31.25 %33.33 نسبة التناول الشامل

 %51.72 %53.12 %44.44 نسبة التناول الجزئي

 %20.68 %15.62 %22.22 نسبة اإلستجابة للفراغ

 المحددات

 اللونية

 0 0 2 محضة

 2 2 2 لونية شكلية

 5 0 2 شكلية لونية

 الشكلية

 4 6 7 الصحيحة

 6 4 5 الرديئة

 3 3 1 التردد

 الحركية

 3 2 2 البشرية

 4 4 1 الحيوانية

 2 3 2 الغير حية

 0 4 1 التضــليــل

 0 1 0 محدد فاتــح قــاتم

إسببببتوقفنا ، لمخرجببببات بروتكببببوالت الروشبببباا لببببدى حبببباالت الدراسببببة، وعببببن قرائتنببببا العامببببة

عببببن طريببببق اإلسببببتثمار فببببي المسبببباحات البي ببببا   اإلرتفبببباع المعتبببببر لنسبببببة المعالجببببة العقليببببة

)اإلسببببتجابة فبببببي الفبببببراغ( وبخاصبببببة التركيبببببز علببببى المنببببباطق الوسبببببطى للوحبببببات المتنببببباظرة 
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، كانبببت جميبببع نسبببب هبببذا النبببوع مبببن التنببباول لبببدى بببباقي الحببباالت طاغيبببة عبببن المعبببدل، للرائبببز

 .والجزئي في حدود المعدل المقبول على العموم، مع بقا  التناولين الشامل

( لببببم فببببرغم قلتهبببا لببببدى معظبببم الحبببباالت اإل أن النجبببا  اإلدراكببببي )د+، وأمبببا عببببن المحبببددات

، يبببةيكبببن متفوقبببا بشبببكل معببببر )البببذي يؤشبببر علبببى مسبببتوى مقببببول مبببن محببباوالت السبببيطرة العقل

، والتكيببببف مببببع المهببببام الواقعيببببة أي ببببا( فببببي حببببين بببببر ت وبشببببكل الفببببت األشببببكال الرديلببببة

كيببببة  دات البقببببع علبببى اإلختببببار. أمببببا عبببن المحبببددات الحرالتبببرددات المعتببببرة فببببي حسبببم محبببد

هبببة كبببل دائمبببا   تراجبببع الحركبببة البشبببرية فبببي مواج أعببباله فسبببجلنا   وفقبببا لمعطيبببات الجبببدول 

   وكذا غير الحية )الشيلية( عند معظم الحاالت.، من الحيوانية

 أسلوب تعاطي الحاالت مع اإلشكاليات 

 بوادر الصدمة الخوضتجنب  تعاطي فاشل تعاطي ناجح الحالة

1 2 5 2 6 

2 4 4 3 5 

3 3 6 1 3 

 14 6 15 9 المجموع

ى لببببد وكبببذا بببببوادر الصببببدمة الميبببزتين األكثببببر تكببببرارا، شببببكل كببببل مبببن التعبببباطي الفاشببببل كمبببا

اا بمناسبببببة تعبببباطيهم مببببع التحري ببببات الكامنببببة إلشببببكاليات الروشبببب، معظببببم حبببباالت الدراسببببة

( هببببذا مببببع تف بببببيل حبببباالت الدراسببببة تفبببببادي 14بببببوادر الصبببببدمة = ، 15)تعبببباطي فاشببببل = 

لوصبببف واإلكتفبببا  با، الخبببو  أصبببال فبببي هاتبببه اإلشبببكاليات الكامنبببة عببببر التمسببب  بالتفاصبببيل

 أو من خالل الهروب إلى الفراغات الداخلية على وجه التحديد.، الحسي الظاهر

 النتائل العامة:-8

ة ة لبببببدى حببببباالت الدراسبببببالرياضبببببة التنافسبببببية المتسبببببامي إلبببببىاخبببببتالف التعببببباطي والنظبببببرة -

ة سببببيكولوجي آليببببةتجسببببيد للصببببراعات المحركببببة مببببن قبببببل  إلببببىوتحويلهبببا مببببن تفريببببا انفعببببالي 

سبببببوية وكبببببذل  بالرغببببببة فبببببي القيبببببادة الال، واسبببببتالل المواضبببببيع، قاعديبببببة تتميبببببز باالعتماديبببببة

 .باألسابهو ملزم  كنزعة م ادة لكل ما

ا ة هواميبببالعبببود إلبببىسبببتثمارات مقبولبببة الحيببباد بالعدوانيبببة مبببن صبببفتها الطبيعيبببة والمحركبببة ال-

 (.واإلمدادطابعها البدائي الصرف ) الحماية  إلى

جبببع و تعبببايش شبببقاق عببباطفي فبببي ظبببل تراأحبببدرون مبببن عبببائالت بببباردة انفعاليبببا غالببببا مبببا ين-

 ول بالمسار النمائي.بصفته ممثل وراعي السلطة والنظام األ األبويالدور 

ولوجي الرتفببباع فبببي قيمبببة البببذات كميكبببانيزم دفببباع سبببيكيعتقبببد معظبببم حببباالت الدراسبببة بمبببدى ا-

اعي هدفبببببة التوريبببببة علبببببى المهبببببام والمسبببببؤوليات المنوطبببببة والمتوقعبببببة منبببببه ) البببببدور االجتمببببب

 والمهني(.

اصبببة العبببدوان وخ ألشبببكالالغيبببر م ببببوط  اإلفبببراجفبببي االسبببتجابة لبببرد الفعبببل عببببر  اإلفبببراط-

 التجسيد من خالل الفعل. لىإالمرور المباشر  آلياتما يسرع من ، اللفظية منها
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فببببي  علببببى غببببرار الببببتحكم، عيببببة فببببي الجانببببب االنحرافببببيأبدا ال اإلدراكيببببةتسببببخير القببببدرات -

حطبببببة الوسببببيلة التواصبببببلية لتمريبببببر رسبببببائلهم العنيفبببببة والتجهيببببز لجعبببببل الملتقبببببى الرياضبببببي م

 عنها. لإلفصا 

تنفيبببذ  يبألسبببال م الفبببوري(مبببع هبببذا وقفنبببا بالمقاببببل علبببى قابليبببة عاليبببة للتقليبببد والمحاكببباة )البببتعل-

 وتكريس العنف بطرق تصاعدية.

اصببببل وغيببباب مبرراتببببه المنطقيبببة ليتو، عبببدم التبريبببر للعنببببف الرياضبببي الممبببارب مببببن قببببلهم-

 حتى مع تحقيق مكاسب اجتماعية ثانوية. ) مثل حالة فو  الفريق االوفيا  له(.

 إلببى يؤشببر تحكببيم( مببا، ) شببرطة لإللببزاموجببود حالببة مببن التقاطببب فببي العالقببة مببع كببل رمببز -

ب بشببببكل قطبببب إلببببىعببببدم فعاليببببة االنتقاليببببة السببببلوكية والوجدانيببببة لببببديهم. ) االنتقببببال مببببن قطببببب 

 جاف(.

 إظهبببارعببببر ، كمبببا يمتكلبببون سبببجل حافبببل بمعايشبببة واقبببف الخطبببر والتعبببر  المقصبببود بهبببا-

الببببنفس بمظهببببر بطببببولي  ائببببف للتوريببببة علببببى الشببببق النرجسببببي الفاعببببل مببببن البنببببا  النفسببببي 

 للحاالت المبحوثة. سياألسا

لببببديهم رغببببم تمببببتعهم بسببببمات  اآلخببببر هببببذا كلببببه انعكببببس فببببي تراجببببع قببببدرات التعبببباطف مببببع -

 تؤهلهم ليكونوا مراكز جذب معتبرة. إيحائية

 لألصببببليةثقافببببة تحتيببببة موا يببببة  أرهصببببتيمنببببة علببببى ملمحهببببم النفسببببي حركببببة التثبببباقف المه-

ة لخاصببببة بالف ببببا ات الرياضببببيمببببا ينببببتف تنافسببببية فببببي خببببرق التنظيمببببات ا، تناه ببببها غالبببببا

 كتحصيل حاصل.

م ت ببببخي آليببببةتعمببببل حبببباالت الدراسببببة علببببى االنتها يببببة بببببالعنف الم بببباد ليكببببون الببببرد عبببببر -

يطببببر   وهببببو مببببا، القببببدرة علببببى التجبببباو  للحببببدود إبببببرا  إلببببى باألسببببابمرضببببية تسببببتهدف 

نيببببة عقال أكثببببرضبببببابية الحببببدود لببببدى حبببباالت الدراسببببة واختباريببببة الواقببببع بطريقببببة  إشببببكالية

 وضبط اجتماعي.

 الخاتمة:

، ائيببببةاللثببببام علببببى السببببمات البن إماطببببةثيببببات مببببداخلتنا قببببد حاولببببت يوح، وبهببببذا تكببببون محبببباور

اج العببببدواني العنيببببف لببببدى حبببباالت مببببن المببببراهقين يشببببكلون عينببببة عياديببببة اآلخببببر وطببببرق 

ف وتفاقميبببببة موجبببببات العنببببب، نموذجيبببببة لكيفيبببببة االشبببببتغال السبببببيكولوجي المسببببباهم فبببببي توجيبببببه

 ط الرياضي ) المالعب كنموذج(.بالوس

فهبببم منهجبببي  إلبببىلتؤسبببس ، وهبببو مبببا تفطنبببت اليبببه دوائبببر االختصبببا  البحثيبببة بشبببتى فروعهبببا

حببببتم علينببببا  هببببذا مببببا، لهببببذه الظبببباهرة السببببرطانية االنتشببببار علببببى المسببببتوى المحلببببي والببببدولي

الخبببو  مبببن  اويبببة اكلينكيبببة عببببر االسبببتفادة مبببن مخرجبببات تقنيبببات متخصصبببة ) موضبببوعية 

اطية( لعبببببزل المحبببببددات الشخصبببببية وميكانيزمبببببات تفاعلهبببببا عنبببببد تحرينبببببا لمسببببباراتها واسبببببق

حببببد اعتبببببار هببببذه الخروقببببات مببببن  إلبببىالتطوريبببة ) قبببببل وبعببببد التظبببباهرة الرياضببببية( وصببببوال 



 فار حشوديناميات السلوك الالاجتماعي)العنيف( بالوسط الرياضي الجزائري   د.حمادي محمد الشريف، د.عم
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مكونببببات ثقافببببة تحتيببببة تنببببافس الف ببببا  التنافسببببي الرياضببببي الم بببببوط والحامببببل لقببببيم قبببببول 

 واحترامه المسبق.، الخصم

 إلببببىدمببببف هببببذه الشببببريحة فببببي نشبببباطات تشبببببع النزعببببة  إعببببادةضببببرورة وهنببببا نصببببر علببببى 

يببببزة ومتطلبببببات حسببببم الببببدور والهويببببة كم، الت ببببخيم لببببديها فببببي مواجهببببة قصببببوراتها النمائيببببة

فبببببي النبببببزوع  يلأصبببببمبببببا ي بببببمن تجفيبببببف لمصبببببدر ، لمرحلبببببة المراهقبببببة التبببببي يعايشبببببونها

امليببببببة ن الجهببببببود التكبتثمببببببي إالوال يتببببببأتى ذلبببببب  ، و التحببببببريا عليهبببببباأللسببببببلوكيات العنيفببببببة 

دهم الرياضببببة العبببباملين ميببببدانيا بتزويبببب إطبببباراتمببببع  األكبببباديميلجوانببببب وتخصصببببات النتبببباج 

 ببروفيل يسهل التعاطي المسبق مع مثل تل  الحاالت الالسوية.
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 الحركة االحتجاجية األمازيغية نموذجا مأسسة صوت االحتجاج السياسي بالمغرب

ابن زهر  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية. جامعة، د.عبد اإلله أمين

ةأكادير المملكة المغربي  

 

ا بعد مرور ما يقرب من عقدين من الزمن على تدشين مسلسل المأسسة اتضح أن هذ ملخص:

انقسام  ذلك خير يعيش أزمة حقيقية بفعل انقسام الجماعة السياسية الوطنية، بل واألدهى مناأل

ي وياتالحركة األمازيغية على نفسها، بخصوص العديد من القضايا الجوهرية ذات البعد اله

سل يطبع مسلبع والسياسي بامتياز، والمحددة حقيقة للمعالم المستقبلية للدولة الوطنية. ومع ما ط

 رجعيملمأسسة من تذبذبات ومن تسييس مضاعف، ظهر جليا بأن األزمة في العمق أزمة إطار ا

 ناظم لمسلسل المأسسة، من حيث منطلقاته وغاياته ومآالته.

ترسيم  ،ياسياالحتجاج الس ،الحركة األمازيغية -الدولة الوطنية ،المأسسة الكلمات المفتاحية:

 اإلطار المرجعي للمأسسة. ،األمازيغية

The Institutionalization of the voice of political protest in 

Morocco. The Amazigh protest movement as a model. 

 

Abstract: After nearly two decades since the inauguration of the 

institutionalization process, it has become clear that the latter is 

experiencing a real crisis due to the division of the national political 

community. Even worse, the division of the Amazigh movement on itself 

regarding many of the fundamental issues of the political identity par 

excellence, which are truly determining the future features of the nation 

state. With the fluctuations and the increasing politicization of the 

institutionalization series, it has become clear that the crisis, in the depth, 

is a crisis of a frame of reference governing the institutionalization series, 

in terms of its starting points, goals and outcomes. 

Keywords: Institutionalization, the national state, the Amazigh 

movement, political protest, the demarcation of Amazigh language, the 

reference framework for institutionalization. 
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 األطروحة موضوع البحث:

ة ذه الدولة لهنقد الحركة االحتجاجية األمازيغية للدولة الوطنية ليس نقدا للسياسات المؤسساتي

الل خمن  الوطنية، تروم من خالله الحركة تقويم هذه السياسات بما يسمح بإنصاف األمازيغية

دولة ه الالذي قامت علي إدماجها مؤسساتيا، بل هونقد في العمق للمشروعية ولإلطار المرجعي

ي طار دولتيس إالوطنية، مما يفيد استراتيجيا اإلنهاء مع تجربة "الدولة الوطنية" والتطلع لتأس

ج دمابديل يسع األمازيغية بكل تمظهراتها. ولما كانت "المأسسة" كمطلب تتجاوز حدود اال

فإن  نية"،"الدولة الوطالمؤسساتي لألمازيغية إلى البحث عن "وظيفة سياسية لألمازيغية" في 

مسلسل ظم لتحقق ذلك دونما تهديم "للدولة الوطنية" رهين  بإنهاء أزمة اإلطار المرجعي النا

 المأسسة، من حيث منطلقاته وغاياته ومآالته.

 أهمية البحث:

 :نجمل أهمية البحث في نقط ثالث

 األهمية األكاديمية أوال:

 اسي،اش الحركة األمازيغية كحركة احتجاج سيوتكمن في فهم السياق العام النبعاث وانتع

ومحاولة  واإلستراتيجية المتبعة من لدن الحركة األمازيغية لنقد مشروعية الدولة الوطنية،

ب لخطااستجالء أهم الرهانات القابعة وراء ذلك، وذلك في إطار مقاربة أكاديمية نقدية ل

 .قاطعة معهاإليديولوجي األمازيغي، وللخطابات اإليديولوجية المت

 أهمية آنية ثانيا:

في فصله الخامس، ومع نص  2011مع المقتضى الدستوري الجوهري الذي جاء به دستور 

المرحلة  ، اكتسى الموضوع أهمية آنية مضاعفة، وذلك من منطلق  كون26.16القانون التنظيمي 

اء فرقبين ال اليوم مرحلة انتقالية مفتوحة على كل االحتماالت، والصراع اليوم على أشده

 السوسيوسياسيين من أجل احتالل مساحات سياسية إضافية في حقل سياسي في طور إعادة

خرى من ية أالتشكل، واألمازيغية تمثل في سياق ذلك آلية للتعبئة أخذت تستثمر فيها قوى سياس

 .خارج الحركة األمازيغية، بل أخذت تشكل قطب الرحى في الصراع مع اإلسالميين

 همية التاريخيةاأل ثالثا:

ركة تكمن األهمية التاريخية في استعراض سلسلة المراجعات التاريخية التي دشنتها الح

لة ة، ومحاوركزياألمازيغية، والتي شملت العديد من الحقائق التاريخية  والعديد من المفاهيم الم

 استجالء الرهان القابع وراء ذلك.

 فرضيات البحث:

وظيفة  حث عنود االدماج المؤسساتي لألمازيغية لغة وثقافة إلى الب: المأسسة تتجاوز حد1فرضية

 .سياسية لألمازيغية في فضاء الدولة الوطنية

م : مسارات ومآالت "مسلسل المأسسة" رهين بتذويب أزمة اإلطار المرجعي الناظ2فرضية

 لمسلسل المأسسة، من حيث منطلقاته وغاياته ومآالته.

 منهجية البحث:
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 ، فيكالية موضوع البحث، واختبار فرضياته، اعتمدنا منهجية تحليل الخطابلمعالجة اإلش

لدولة ل دهمحاولة الستقراء أهم المرتكزات التي يعتمدها الخطاب االحتجاجي األمازيغي في نق

اب لخط الوطنية والرهانات المتحكمة في ذلك، ومدى امتالك الحركة االحتجاجية األمازيغية

ى لك علذالقضايا التي تهم إشكالية البناء الدولتي، ومستوى تأثير موحد بخصوص العديد من 

ة يج)واعتماد منهمسلسل "المأسسة" الذي انطلق فعليا مع إحداث المعهد الملكي للثقافة األمازيغية.

مازيغي ي األتحليل الخطاب من أجل استقراء أهم المرتكزات التي يقوم عليها الخطاب اإليديولوج

ة ثيليختيار متن البحث وفق معايير مضبوطة تمكن من جعل المتن أكثر تمفرض علينا أوال ا

 األدبياتته بلخطاب الحركة األمازيغية، على اختالف مكوناتها. لذا اعتمدنا أوال ما يمكن تسمي

ة فتر الجماعية للحركة األمازيغية والتي صدرت عموما إما في فترة التنسيق الوطني أوفي

لذي اخير حطات سياسية بارزة من قبيل محطة "التعديل الدستوري" األالتنسيق الجهوي، أوفي م

ة التي فرديتزامن والحراك . كما أغنينا  متن البحث كذلك باإلصدارات الجمعوية والكتابات ال

لتوجه اهذا تعكس التوجه العام للحركة األمازيغية بخصوص القضايا المثارة في هذه الدراسة. و

وكذلك  ضته طبيعة األهداف المسطرة للدراسة والمنهجية المعتمدة،في اختيار متن البحث فر

 راسةدضيق الحيز المخصص للدراسة، وكلها عوامل  فرضت علينا عدم إمكانية االنفتاح على 

ولة فقد للد الخطابات المضادة للخطاب اإليديولوجي األمازيغي. أما دراسة السياسة المؤسساتية

قانون أونص ال 2011ج القانوني" سواء تعلق األمر بدستور اقتصر حضوره على دراسة "المخر

 (. 26.16التنظيمي 

 خطة البحث:

 عمدت إلى معالجة موضوع بحثي هذا عبر محاور ثالث رئيسية:

 أوال: مقومات الفعل االحتجاجي الجماعي ذا البعد الهوياتي 

 ازيغيةألمالسياسي باسم اختراق فضاء التعاقد اثانيا: صوت االحتجاج السياسي األمازيغي ومنحى

 مأسسة صوت االحتجاج السياسي األمازيغي: محدداته ورهاناتهثالثا:

 :مقدمة

 اتهالم تكن األمازيغية لتشكل في وعي النخب الوطنية بمختلف مشاربها الفكرية وانتماء

لة سأم ، أوطنيةاإليديولوجية أكثر من نعرة طائفية تحركها أياد أجنبية مدسوسة تتهدد الوحدة الو

ماذا لرح سؤال لى طثانوية ال تتمتع باألولوية في األجندة السياسية، مما دفع بالحركة األمازيغية إ

لفضاء افي  األمازيغية في محاولة منها لشرعنة الخطاب والفعل األمازيغيين وإيجاد مكان لهما

 العمومي الوطني.

عية إلى مشرويغية من البحث عن الإال أنه مع مرحلة التسييس انتقلت الحركة االحتجاجية األماز

ش تعايتهديم مشروعية الخصوم السياسيين، ومن البحث عن مساحة لالعتراف باألمازيغية وال

ة ية، مدشنلوطنامعها داخل فضاء الدولة الوطنية إلى نقد المشروعية التي قامت عليها هذه الدولة 

 ة.وطنيية والقيمية للدولة البذلك لصوت احتجاج سياسي منتقد للبنى القانونية والمؤسسات

فالدولة الوطنية، وكقناعة ثابتة في الخطاب اإليديولوجي األمازيغي، ال تصلح فضاء للتعايش مع 

األمازيغية مما يستدعي البحث عن إطار دولتي بديل يسع األمازيغية، ليس فقط كلغة وثقافة، بل 
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مجتمعي حامل لقيم تغيير مجتمعي،  كهوية لها محدداتها الثقافية والسياسية الخاصة، وكمشروع

بحسب الخطاب اإليديولوجي األمازيغي) واستعمال مصطلح ايديولوجيا هنا ليس له أي داللة 

قدحية بل هوللداللة فقط على تصور خاص، للتاريخ، للدولة الوطنية، للهوية الوطنية... تمتلكه 

تل به  مكانا في مسلسل الحركة األمازيغية كحركة احتجاج سياسي،  وتسعى جاهدة أن تح

 االنتقال، وتحتل معه مكانا مستقبليا في فضاء الدولة الوطنية(.

بعت طفي سياق ذلك، وفي مسعى من دوائر القرار للحد من وتيرتي التدويل والتسييس التي 

 30، جاء خطاب 2000الساحة السياسية الوطنية، خصوصا مع البيان األمازيغي في مارس 

يغي". ل نقطة البداية في مسلسل مأسسة "صوت االحتجاج السياسي األماز، ليشك2001يوليوز 

طرح يإال أن احتدام حدة الصراع بين الفرقاء السياسيين في كل محطة من محطات المأسسة 

 .آالتهاإلطار المرجعي الناظم لمسلسل المأسسة، من حيث منطلقاته وغاياته ومالسؤال حول 

ي سياسسلسل المأسسة ال ينحصر فقط في "صوت االحتجاج الوسؤال اإلطار المرجعي الناظم لم

خاص ال وأاألمازيغي" بل يمتد ليشمل كل "الحركات االحتجاجية"، ذات المطلب الحقوقي العام 

علنا نتجه أن حجم الدراسة ال يسع لتناول كل حالة حدى، مما ج على حد سواء. كل ما هنالك هو

 ال. وهذاالحتجاج السياسي األمازيغي" نموذجا ليس إاالشتغال على مأسسة "صوت ا منهجيا نحو

 قدر كبيري، بما فرض علينا بحث ما أسميته بمقومات الفعل االحتجاجي الجماعي ذا البعد الهويات

نحى " وممن التجريد، قبل أن أتناول بالدراسة والتحليل "صوت االحتجاج السياسي األمازيغي

نات ازيغية، وذلك كمدخل لمقاربة مقومات ورهااختراق فضاء التعاقد السياسي باسم األم

 المأسسة.

ثي ويبقى من المهم جدا التأكيد على أن ورود مفهوم الحركات االحتجاجية في موضوع بح

سي كفعل هنا صور االحتجاج البسيطة، بل أتناول االحتجاج السيا هذا،معناه أنني ال أتناول

واستراتيجية عمل، يسعى من  وجيإيديول جماعي ممارس من طرف فاعل جماعي له خطاب

اصة يمية الخلتنظخاللها إلى اختراق فضاء التعاقد السياسي كقوة سوسيوسياسية مستقلة لها بنيتها ا

مختلف  مل "وخطابها الخاص. وهذا ال ينطبق على "الحركة االحتجاجية األمازيغية" بل يمتد ليش

لى مد إمأ إليها أعاله. والتي سنعصور الفعل االحتجاجي الجماعي" الممتلك للمقومات المو

 مقاربتها الحقا.

نبعاث العام كما يتعين التأكيد على أن االحتجاج كفعل جماعي محكوم بمحددات؛محكوم بالسياق ال

م ة. ومحكوجاجيصوت االحتجاج دوليا، إقليميا،وطنيا. ومحكوم أيضا بالقوة التعبوية للحركة االحت

 ع االحتجاج.بطبيعة النسق موضو األهم، وهذا هو

 مقومات الفعل االحتجاجي الجماعي ذا البعد الهوياتي 

لبعد اصور االحتجاج السياسي، ولكن سأحاول هنا بحث الفعل االحتجاجي الجماعي ذا  تتعدد

 جوهرية، وهي تباعا: بوجود أربع مقومات الهوياتي، والذي لم يكن ليتحقق إال

ث من جماعي منظم في شكل فاعل جماعي منبعأوال: من حيث البنية التنظيمية؛ صوت احتجاج 

اد ألبعاالهامش ينتج فعال احتجاجيا جماعيا غايته التحسيس بوجود "قضية حقوقية " متعددة 

 )ثقافيا، سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا( تستدعي الحل.
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د فعال اليوم، إن أرا وهذا الفعل الجماعي االحتجاجي المهيكل في صورة حركة جمعوية مدعو

ألقل ات على استويرهان التمكين الذاتي)االستقاللية والفاعلية(، إلى إيجاد توليفة على ثالث م ربح

: 

 توليفة بين الحقوقي والسياسي -

 توليفة بين الوطني وفوق الوطني -

 توليفة بين المؤسساتي واالحتجاجي. -

وقيا حق فع مطلباثانيا: من حيث الخطاب، وما يطبعه من كثافة وتنوع ؛ صوت احتجاج جماعي ير

( يجسد في خاصا )الحركة النسائية، الحركة األمازيغية عاما)المنظمات الحقوقية الوطنية( أو

آكل ن  تمالعمق خطابا احتجاجيا على سياسات الدولة الوطنية؛ خطاب احتجاجي  استفاد كثيرا 

اسم بية لسياسمشروعية خطاب الوطنية وتراجع قدرة األحزاب السياسية الوطنية على التعبئة ا

ر الوطنية، وعلى تحقيق المستوى المطلوب من اإلشباع اإليديولوجي، خصوصا في ظل ظهو

، لتقليديةته اانتظارات جديدة للشارع )الخبز، الحرية، الشغل( ال تتالءم وخطاب الوطنية في صيغ

 بل تؤسس لخطاب المواطنة بكل أبعاده.

 ير فيجماعي يراهن على إحداث تغيير:التغيثالثا:من حيث استراتيجية الفعل؛ صوت احتجاج 

 ولة الوطنية..،افية للدالثقالبنية القانونية والتغيير في البنية المؤسساتية والتغيير في البنية القيمية و

 عد اليوملم توالتغيير القطيعة مع الدولة الوطنية بكل مقوماتها، والتي فصلت على مقاس مرحلة، 

ت االحتجاج القادم من الهامش والذي تضاعفت حمولته تصلح فضاء للتعايش، بحسب صو

 السياسية.

رابعا: من حيث تبلور حلبة صراع عمومي حول القضية موضوع التعبئة؛ وتبلور حلبة الصراع 

 ,Daniel Cefaï ,1996)العمومي هوالكفيل بإصباغ كل مشكل اجتماعي بصبغة العمومي

PP43-66). 

اث صوت احتجاج سياسي ذا لبوس حقوقي ساع إلى إحدإذن، يظهر من حيث المبدأ بأن هناك 

ي هذا سياسقطيعة مع مرحلة والتأسيس لمرحلة أخرى. وهنا أؤكد مرة أخرى بأن فعل االحتجاج ال

عل ه كفليس بالفعل البسيط وال الطارئ بل هوفعل احتجاج جماعي منظم له مقومات تحدد هويت

دولة ة للى القانونية والمؤسساتية والقيمياحتجاج سياسي غايته إحداث تغيير جوهري في البن

 الوطنية.

الحقوقية  المشتركة تطبع النسيج الجمعوي الحقوقي ذا المرجعية ولكن إذا كانت هذه المقومات

 ماعي، فإنهوتسهم بشكل كبير في فهم محددات ورهانات الفعل االحتجاجي كفعل ج العلمانية ككل،

ضوية عحدة وكمتن واحد للدراسة ألنه ببساطة ال يشكل  بالمقابل يبقى منهجيا من الصعب تناوله

 وموضوعية منسجمة رغم نقط االلتقاء الكثيرة. 

ة ؛ فالحركديدامن حيث البنية التنظيمية ومدى ارتباطها بالسياسي وبالحزبي تح فمثال هناك تمايز

ئها شطان األمازيغية وخالفا للحركة النسائية لم تخرج من رحم الحزبي رغم ارتباط كثير من

 باليسار.
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كحركة  فسهاوهناك تمايز من حيث الخطاب واستراتيجية العمل؛ فالحركة األمازيغية مثال تقدم ن

ير اجتماعية حاملة لمشروع تغيير مجتمعي شمولي، ومن تم فإنه يبقى من المنطقي أن تغ

في  اسيسياستراتيجية عملها من العمل في إطار لوبي جمعوي ثقافي إلى استراتيجية العمل ال

النسبة بكبر أإطار حزب سياسي، وهذا أمر مستبعد بالنسبة للحركة النسائية مثال، ومستبعد بشكل 

لحزبي ااسي للحركة الحقوقية ذات المطلب الحقوقي العام الذي يبقى عنصر االستقاللية عن السي

 شرط وجود بالنسبة لها. 

حيث نجد ي، بكونات الثالث للحقل الحقوقوهناك تمايز حتى من زاوية التعامل الرسمي مع هذه الم

يدا سية وتحدلسياأن استثمار الدولة في الحقل الحقوقي وولوجها لهذا الحقل كان من بوابة الحقوق ا

ع لتعامل مما ابوابة ملف االختفاء القسري، ليأتي بعد ذلك الدور على الحقوق المدنية للنساء. أ

لثقافة تاريخ إحداث المعهد الملكي ل 2001دود الحقوق اللغوية والثقافية فقد تأخر إلى ح

 األمازيغية.

ت هكذا، وعلى الرغم مما يطبع  العديد من الحركات االحتجاجية في المغرب من مواصفا

 ومقومات مشتركة، فإن حجم التمايز يستدعي ضرورة إفراد البحث لصورة واحدة من صور

رها ي إطافكحركة احتجاج سياسي، يتجاوز االحتجاج. وقد وقع اختياري على الحركة االمازيغية 

 حإلصالاالفعل االحتجاجي حدود الثقافي إلى السياسي وحدود الوطني إلى فوق الوطني وحدود 

سست ا تأإلى النقد والمراجعة الشاملة للوطنية تاريخا ونخبا وهوية ودولة، من منطلق كونه

البيان االيديولوجي األمازيغي)بحسب الخطاب  جميعها خارج مجرى التاريخ،وعلى مقاس مرحلة

 (2007( و)أرضية االختيار األمازيغي، أبريل 2000األمازيغي، مارس 

 يغيةاختراق فضاء التعاقد السياسي باسم األمازصوت االحتجاج السياسي األمازيغي ومنحى

 ير فيأكاد جماعي ليتحقق إال مع ميثاقلم يكن انبعاث صوت االحتجاج السياسي األمازيغي كفعل 

دير ق أكا،والذي نعتبره منعطفا تأسيسيا للحركة االحتجاجية األمازيغية؛ فميثا1991غشت  05

أسيسيا ا تإطارا مرجعي شكل كأرضية إيديولوجية مرجعية موحدة للجمعيات الثقافية األمازيغية،

 لصوت االحتجاج السياسي األمازيغي.

من  زيغياالحتجاج السياسي األما ونقول بأن ميثاق أكادير شكل إطارا مرجعيا تأسيسيا لصوت

إجماع  الذي أسس لتحول األمازيغية من "األمازيغية الشعبية" موضوع منطلق أن الميثاق هو

، جميع مكونات المجتمع المغربي، أي أمازيغية المعيش اليومي بما هي خصوصية ثقافية

 كلتشية، والتي "أمازيغية الصراع" بما هي خطاب إيديولوجي حول هذه الخصوصية الثقافإلى

ج موضوع تسييس بالنسبة لمجموع الفرقاء السوسيوسياسيين. وهذا هوينبوع صوت االحتجا

اء لماذا إقصاء األمازيغية بل لماذا مأسسة إقص السياسي األمازيغي، الذي جسده سؤال

 األمازيغية؟

دين عقوسؤال االحتجاج هذا بقي حبيس الفضاء الجمعوي األمازيغي، كفضاء خاص، ألكثر من 

ر من الزمن قبل أن يخرج إلى الفضاء العمومي، مؤسسا بذلك لمنعطف جديد في مسار تطو

 منعطف تحول على ثالث مستويات على األقل:."المسألة األمازيغية"
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عقود من حيث مستوى تحرر الفاعل األمازيغي من الصورة السلبية التي ظلت عالقة ل أوال:

 بالمخيال الشعبي تجاه األمازيغية. 

ء فضا ثانيا: من حيث مستوى اختراق األمازيغية للفضاء العمومي بعد أن ظلت لعقود حبيسة

 فلكلور ليس إال . وأالجمعيات األمازيغية كتراث شعبي 

دين ظلت لعق د أنثالثا: من حيث مستوى التعبئة باألمازيغية، إذ أضحت األمازيغية آلية للتعبئة بع

 من الزمن موضوعا للتعبئة.

فاعل مد الووطنية مساعدة في نهاية عقد التسعينات، ع مع وجود ظرفية دولية وإقليميةهكذا، و

 ه نحوها باالحتجاجي الجماعي األمازيغي إلى إعادة بناء خطابه اإليديولوجي االحتجاجي، متج

فة لثقامنحى سياسي أعمق، وذلك على أنقاض خطاب المحافظة على الفولكلور والتراث وخطاب ا

ن فكرة لة عي طبع مرحلة العمل الجمعوي األمازيغي الفردي، والمعبر في تلك المرحالشعبية الذ

 الصراع الطبقي ال عن وعي هوياتي أمازيغي.

ازيغية، فإن شكل منعطفا تأسيسيا للحركة االحتجاجية األم 1991وإذا كان ميثاق أكادير في غشت 

جية، وأسهم ا لهذه الحركة االحتجاشكل منعطفا تسييسيا رئيسي 2000البيان األمازيغي في مارس 

ه لبشكل كبير في إعادة  تقعيد الخطاب اإليديولوجي األمازيغي كخطاب احتجاجي سياسي 

 مفاهيمه الخاصة، ومرجعيته الخاصة وأسئلته ورهاناته الخاصة.

 شكل المنعطف الرئيسي في تسييس الخطاب 2000ونقول بأن البيان األمازيغي في مارس 

ركة الح ألمازيغي، ومعه الفعل األمازيغي كفعل احتجاج جماعي، من منطلق كونااليديولوجي ا

 ث عناألمازيغية قبل صدور البيان كانت تسوق لخطاب إيديولوجي ينسجم واستراتيجية البح

لقة العا الصورة السلبية المشروعية من خالل سؤال لماذا األمازيغية، في محاولة منها لمحو

الة (، وذلك بتأكيدها أص15-7،ص1994ألمازيغية)ابراهيم أخياط،بالمخيال الشعبي تجاه ا

ية راتيجبذلك شعار األمازيغية مسؤولية وطنية،كشعار ينسجم واست المطلب األمازيغي، فرفعت

، 1956 البحث عن المشروعية من داخل فضاء التعاقد السياسي، كما حددته النخب الوطنية مع

اهدة جسعى د صدور البيان األمازيغي فإن الحركة أضحت تتاريخ تأسيس الدولة الوطنية. أما بع

إلى نزع المشروعية عن خصومها السوسيوسياسيين من خالل طرح سؤال لماذا إقصاء 

م فاهيماألمازيغية؟ واعتمدت خطابا سياسيا نقديا يروم تأزيم خطاب الوطنية من خالل نقد 

وئها لى ضعمن المفاهيم التي تأسست  محورية من قبيل مفهوم الوطنية والوحدة واألمة، وغيرها

(. إنه صوت احتجاج سياسي يبحث له 135-124، ص2002الدولة الوطنية )أحمد عصيد، 

ولة بديل للدي التاكتيكيا عن مكان في المسلسل االنتقالي، واستراتيجيا عن مكان في اإلطار الدولت

 الوطنية.

ية االحتجاج راتيجية فعل الحركةوهنا يتعين التأكيد على متغيرين اثنين في خطاب واست

 األمازيغية:

عايش مع للت أوال: تأكيد الحركة االحتجاجية األمازيغية على أن الدولة الوطنية ال تصلح فضاء

ة انونيإحداث تغيير جوهري على مستوى البنى الق األمازيغية، مع ما يستتبع ذلك من ضرورة

 والمؤسساتية والقيمية للدولة الوطنية.



 نأميله مأسسة صوت االحتجاج السياسي بالمغرب الحركة االحتجاجية األمازيغية نموذجا        د.عبد اإل

 85      2021 سبتمبر، 20العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

جتمعي ير مأكيد الحركة األمازيغية على انتصابها كحركة اجتماعية حاملة لمشروع تغيثانيا: ت

 شمولي، وهنا يبرز مطلب اقتسام الثروة والسلطة والقيم بين المركز والهامش.

 في كآليةلثقااوإذا كانت الحركة األمازيغية في عقد التسعينات استثمرت بقوة في العمل الجمعوي 

ادير، ق أكما سمي حينها باللوبي الثقافي، في انسجام تام مع روح ميثا للضغط، وذلك في إطار

لخطاب ا، ومع المنحى السياسوي الذي اتخذه 2000فإنه مع صدور البيان األمازيغي في مارس 

فيلة يمية الكلتنظااالحتجاجي األمازيغي، أخذت الحركة األمازيغية تسعى بالمقابل إلى إيجاد اآللية 

 ياسي غيرالس ذا الخطاب االحتجاجي السياسي الجديد، فتبلورت إستراتيجية العملبتقعيد وتنزيل ه

 لحزبثم إستراتيجية العمل السياسي المباشر في صورة ا ،المباشر في صورة جمعية سياسية

معنى بياسي مشروع الحزب الفيدرالي . وهذا ما يجعلنا نميز بين الس الديمقراطي األمازيغي أو

عل ر الفالذي طبع المرحلة األولى من عم إلجماع إلى دائرة التسييس وهوالخروج من دائرة ا

ي مرحلة كة فاالحتجاجي األمازيغي، والسياسي بمعنى آلية الفعل غير الثقافي التي تبنتها الحر

افي والتي طرح فيها سؤال الجدوى من االعتماد كلية على الجمعوي الثق ثانية من عمرها

 ائر القرار.كاستراتيجية للضغط على دو

سياسي د الوقد أسهمت عدة عوامل في تطلع الفاعل الجماعي األمازيغي إلى اختراق فضاء التعاق

نت عوية، كاالجموباسم األمازيغية. وهنا استحضر تحديدا كون الفعاليات األمازيغية، الفردية منها 

فاعل عي من ال، بأن المرحلة مرحلة انتقالية، تستد1999واعية مع حدث انتقال العرش سنة 

ضاء ففي  األمازيغي إما ان االنخراط كفاعل رئيسي في مرحلة االنتقال ويوجد له بذلك مكانا

يسية. سية الرئلسياقية والتبعية السياسية للقوى ااالتعاقد السياسي، وإما االكتفاء بلعب دور اإللح

ن إطار عحث يغية، والبوهذا ما استدعى تغيير استراتيجية العمل لدى الحركة االحتجاجية األماز

 مرجعي بديل لميثاق أكادير.

 تسارع وتيرتي التسييس والتدويل: 2000وهنا نسجل مع 

عديد من ، وقد كان البيان مسبوقا بتصريحات ال2000أوال: صدور البيان األمازيغي في مارس 

 ياسية.سة ضيالنشطاء االمازيغ، وفي مقدمتهم محمد شفيق يحذر فيها من  تحول األمازيغية إلى ق

وي ثانيا: اإلعالن عن مسيرة تاوادا كسلوك احتجاجي غير مسبوق بالنسبة للفاعل الجمع

ى ل الاألمازيغي؛ تجديد وتطوير قاموس االحتجاج من مجرد إعالنات وبيانات مذكرات ورسائ

ة على لقدردوائر القرار، إلى مسيرة بما تحمله من دالالت رمزية استعراض لموازين القوى  وا

 تعبئة الجماهيرية باسم االمازيغية .ال

اعف ة، ضكما أن تسارع وتيرة التدويل المسألة األمازيغية، في ظل الظروف الدولية المساعد

جربة تالة حينها من تحول األمازيغية إلى ورقة ضغط دولي على النظام، مما ستتكرر معه ال مح

ختفاء اال إلنسان، وتحديدا مع ملفالضغط الدولي التي عاشها النظام مع ملف انتهاكات حقوق ا

 القسري، مع بداية التسعينات.

يوليوز  30إذن، في ظل هذه الظرفية الموسومة بتسارع وتيرتي التسييس والتدويل، جاء خطاب 

يوليوز  30ليؤسس لمنعطف جديد في تعامل الدولة المغربية مع ملف األمازيغية. فخطاب  2001

 .ي مسار مأسسة "صوت االحتجاج السياسي األمازيغي"شكل حقيقة منعطفا جوهريا ف 2001
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 مأسسة صوت االحتجاج السياسي األمازيغي: محدداته ورهاناته

 فقاتقبل مقاربة مأسسة صوت االحتجاج كسيرورة تفاعلية مطبوعة بالصراع أحيانا وبالتوا

هاته،  تنااسأحيانا أخرى، البد من تحديد المدلول الخاص الذي نعطيه لمفهوم "المأسسة" في در

 ولة.الد والذي يعتبر مدخال جوهريا في فهم محددات ورهانات "فعل المأسسة" الممارس من لدن

ن اجل بشكل إرادي واع م l’instituantفالمأسسة من حيث المبدأ هي تدخل الجهة الممأسسة 

 اريةسياسي يضمن له الحد األدنى من االستمر وضع إطار مؤسساتي ناظم لنشاط اجتماعي أو

 باألحرى في الفضاء المؤسساتي للدولة. والتنظيم في فضاء الدولة، أو

ء لفضاوالمأسسة بهذا الشكل هي منح هذا النشاط أوالفعل االحتجاجي شرعية الولوج  إلى ا

 المؤسساتي للدولة بعد أن  ظل لمدة على هامش هذا اإلطار المؤسساتي.

وخضوعه للضابط الممأسس من طرف وولوج هذا النشاط االحتجاجي إلى دائرة الممأسس، 

الجهة الممأسسة،  معناه  منحه مساحة من االعتراف من داخل الفضاء الممأسس 

 (Marcos Ancelovici et S. Rousseau(2009), p.5-14)للدولة.

إن مأسسة صوت االحتجاج بهذا الشكل معناه ضمان تصريف صوت االحتجاج مؤسساتيا، 

 صوت االحتجاج السياسي، على اعتبار أن انحباس هذه وإيجاد قنوات مؤسساتية لتصريف

 عناهالقنوات أوعدم وجودها على اإلطالق، في ظل تهميش وإنكار الدولة لصوت االحتجاج م

تصريف صوت االحتجاج في صور أكثر راديكالية، من تفجيرات، وعمل مسلح،وحركات 

 (Hanspeter Kriesi,2009,p.21-38)انفصالية...(

 الشكل تحتاج إلى توضيحين اثنين: والمأسسة بهذا

ادي ال أحمارست الدولة المأسسة، فإن المأسسة ليست فع أوال: في ارتباط بما تقدم،وحتى ولو

ي أفعل، خاضع لعالقات تفاعلية بين الفرقاء؛ وهنا نتناول المأسسة كنسق لل الجانب، بل هو

وليا، دفعل حيط المغذي لنسق الكمنظومة تشتغل في إطار عالقة تفاعلية بين الفاعلين، ومع الم

ة خاضعة هيكلإقليميا، وطنيا؛ فالمأسسة منظومة مشكلة من فاعلين منتظمين في عالقات تفاعلية م

حيط ملضوابط . وهذه المنظومة، مثلها في ذلك مثل سائر المنظومات، تتغذى باستمرار من 

ا، صيبهيل اختالل وظيفي اشتغالها، وتسعى إلى التكيف باستمرار مع مدخالت المحيط لتجنب ك

 مما سيؤثر سلبا على النظام السياسي ككل.

ل كجاه ثانيا: المأسسة قد تحيل في تمثل أول على فعل االحتواء الممارس من طرف الدولة ت

الطرح  هذا سلوك احتجاجي أخذ يتهدد النظام السياسي في ثوابته، وهذا صحيح إلى حد بعيد ولكن

وننظر وظيفي سلبي، بحيث وظيفيا تصبح الغاية هي االحتواء، يجعلنا ننظر للمأسسة بمنظور

 حركةللمأسسة حينها كنوع من التكتيك الذي تلجأ إليه الدولة ضدا على رغبة وتطلعات ال

 االحتجاجية، في حين أن المأسسة قد تكون مطلبا حيويا للحركة االحتجاجية نفسها. 

 ساتيأ كمنح مساحة من االعتراف المؤسإال أنه في بحثي هذا أنظر للمأسسة من حيث المبد

تية ؤسسامللحركات االحتجاجية، وإيجاد مكان لها في فضاء الدولة الوطنية عبر إيجاد قنوات 

 لتصريف صوت االحتجاج السياسي.
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ج، حتجاهكذا، ومن منطلق سعينا في هذه الدراسة إلى بحث محددات ورهانات "مأسسة" فعل اال

ور دست حتجاج السياسي األمازيغي عبر مرحلتين: مرحلة ما قبلمأسسة صوت اال سنتناول مسار

 . 2011مرحلة ما بعد إقرار دستور ، ثم 2011

 :2011مرحلة ما قبل دستور  -أ

ا خطاب وتيرة تسارع األحداث منذ نهاية عقد التسعينات أن الحركة األمازيغية تعيش أظهرت

كن هذه ر، له من قبل مع ميثاق أكاديوتنظيما، مخاض والدة جديد أشبه ما يكون بذلك الذي عاشت

جل أمن  المرة ليس بهدف أن يكون المولود "لوبيا  ثقافيا" يمارس الضغط على دوائر القرار

غيير وع تإدماج األمازيغية مؤسساتيا، بل بهدف أن يكون المولود حركة اجتماعية حاملة لمشر

 مجتمعي شمولي.

 يفة على ثالث مستويات:وفي سياق ذلك أضحت الحركة مدعوة إليجاد تول

 توليفة بين الثقافي والسياسي -

 توليفة بين الوطني وفوق الوطني -

 توليفة بين المؤسساتي واالحتجاجي. -

ربية ليؤسس لمنعطف جديد في تعامل الدولة المغ 2001يوليوز  30في سياق ذلك، جاء خطاب 

سائل، وأشر لتحول مع صوت االحتجاج األمازيغي، بحيث تضمن الخطاب العديد من الر

 جوهري في الخطاب الرسمي بخصوص األمازيغية على ثالث مستويات على األقل:

كون ة كمأوال: الخطاب اعتبر من لدن الفاعل األمازيغي مقدمة لالعتراف الرسمي باألمازيغي

 أساسي للهوية الوطنية.

من  الةداب عبارات ثانيا: إعالن األمازيغية ضمن المجال المحفوظ. وذلك من خالل تضمن الخط

د اث المعهإحد قبيل: معهد ملكي بجانب جاللتنا الشريفة، وفي ظل رعايتنا السامية. باإلضافة إلى

 بظهير ال بمرسوم.

 غيةاألمازي ثالثا: الحرص على التجاوب مع مطالب الحركة األمازيغية بخصوص مطلب إدماج

أوجه  بلغ ل التدويل والتسييس الذيمؤسساتيا من جهة، لكن الحرص بالمقابل على الحد من مسلس

 .2001مع بداية 

 ، ومعه الظهير المحدث والمنظم2001اكتوبر  17وفي سياق متصل، جاء خطاب أجدير في 

قافة حركة الثة للللمعهد الملكي للثقافة األمازيغية، متضمنا العديد من القناعات والرسائل الموجه

 ي منات نفسها التي تحكمت في الموقف الرسماألمازيغية، ومعبرا في نفس اآلن عن التوجس

 األمازيغية طيلة عقد التسعينات، من قبيل :

ولى دورة األذ الأوال: تذكير الحركة الثقافية األمازيغية بشعار الوحدة في التنوع الذي تبنته من

 للجامعة الصيفية بأكادير وجعلت منه أحد أبرز ثوابتها اإليديولوجية.

 سة لألمةلمقدلمعترف به يبقى مكفوال بما أسماه الخطاب الملكي بالثوابت اإال أن هذا التنوع ا

ية ستوروالمتمثلة أساسا في الدين اإلسالمي ووحدة الوطن والوالء للعرش في إطار ملكية د

 ديمقراطية اجتماعية.
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كة لحرتها اي رفعأحد أبرز الشعارات الت ثانيا: التأكيد على أن "األمازيغية مسؤولية وطنية". وهو

 ملكي جاءب الاألمازيغية مع بداية عقد التسعينات في مرحلة البحث عن المشروعية. إال أن الخطا

 مسؤولية يغيةليجعل من تأكيده هذا كبحا لمسلسل التدويل. فتأكيد الخطاب الملكي على أن األماز

افية لثقاة وطنية معناه محاولة البحث لها عن حل في إطار التاريخ الوطني المشترك والمنظوم

 الوطنية المشتركة.

اع اإلجم خروج قضية ما من دائرة هو كما أن هذا الشعار يعد أيضا كبحا لمسلسل التسييس بما

 على أن نريد التأكيد «إلى دائرة الخاص. وهذا ما عبر عنه الخطاب الملكي بأجدير بالقول 

خدمة ة مطية لزيغيمكن اتخاذ األمااألمازيغية)...( ملك لكل المغاربة بدون استثناء، وعلى انه ال ي

 .» أغراض سياسية...

جسيدا كون تياالحتفالية الذي طبعه أريد له أن  فخطاب أجدير بمضمونه، وبحمولته الرمزية وبجو

سياسية م اللثقافة اإلجماع حول األمازيغية. إجماع مختلف مكونات األمة مهما كانت انتماءاته

 وقناعاتهم اإليديولوجية.

ل نتقالتأكيد على أن لألمازيغية وللحركة األمازيغية دور ومكان في مسلسل "االثالثا: ا

وز في يولي لعرشاالديمقراطي"، ولكن دونما تهديد وال تهديم لثوابت النظام السياسي) فمنذ انتقال 

ما  هووية، أخذت النخب األمازيغية تبحث لها عن مكان في مسلسل االنتقال باسم األمازيغ 1999

 هر بوضوح بعد تأسيس المعهد الملكي للثقافة األمازيغية(.أخذ يظ

ادل بين متب فمأسسة األمازيغية لم تكن فقط حدا من مسلسلي التدويل والتسييس بل أيضا استثمار

يمكنها  ديدةالحركة األمازيغية والمؤسسة الملكية. استثمار ملكي في األمازيغية بما هي نخب ج

من  19لية، واستثمار النخب األمازيغية بدورها في الفصل حفظ التوازنات السياسية الداخ

بمثابة ضوء أخضر  الدستور كصمام أمان في مواجهة خصوم األمازيغية)خطاب أجدير هو

كن في ي ولللنخب األمازيغية لولوج دائرة الفعل السياسي، ولألمازيغية لولوج الفضاء العموم

 لسياسي ولكن بضمانات(.بشكل أدق، ولوج الحقل ا إطار توابث األمة، أو

جلس ، وفي حفل رسمي بالقصر الملكي بالرباط تم تنصيب أعضاء م2002يونيو 27هكذا، وفي 

حاسمة  ها مرحلةأ معإدارة المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، لتبدأ بذلك مرحلة العمل الفعلي، وتبد

طئ ين للبحث عن موفي مسار المأسسة. مرحلة عرفت تهافت مجموع الفاعلين السوسيوسياسي

 قدم لهم داخل "الحقل األمازيغي"، كل باستراتيجيته الخاصة ورهاناته الخاصة.

ي مسلسل ير فوقد تميز مسار المأسسة هذا بتجاذبات قوية داخل الحركة األمازيغية أثرت بشكل كب

 المأسسة ككل.

الحتجاج اوت ية، أما صففي مرحلة أولى، لم يكن ليسمع إال صوت المعهد الملكي للثقافة األمازيغ

واطنة الم الذي رفعته بعض التنظيمات والفعاليات األمازيغية مثل الشبكة األمازيغية من أجل

طاب وجمعية تيللي فقد ظل خافتا في ظل اإلجماع الوطني حول األمازيغية الذي أسس له خ

جلس ي مجدة فأجدير، وفي ظل المشروعية النضالية التي تحظى بها النخبة األمازيغية المتوا

 إدارة المعهد الملكي ومراكز بحوثه.
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وذلك من   غية،هكذا، تميزت هذه المرحلة بقراءة إيجابية لتجربة المعهد الملكي للثقافة األمازي

 خالل:

ث لمحداأوال: التأكيد على أن خطاب أجدير اعتراف رسمي باألمازيغية، وهوما أكده الظهير 

ري تاج إلى اعتراف رسمي في ظل غياب اعتراف دستوللمعهد.فالحركة األمازيغية كانت تح

 ثقافي والسياسي الوطني. حينها بالمكون األمازيغي في النسيج السوسيو

 ثانيا: التأكيد على أن خطاب أجدير أسس إلجماع وطني حول األمازيغية. 

يغية زألماثالثا:التأكيد على أن خطاب أجدير أسس لمشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي تحتل فيه ا

 مكانة متميزة . 

ذ ية مناستجابة لمطلب رئيس من مطالب الحركة األمازيغ رابعا: التأكيد على أن المعهد هو

على  يخهاالثمانينات، وبأنه بفضل تأسيس المعهد أصبحت األمازيغية متوفرة ألول مرة في تار

 نخبةومخزنيا وفي ذاك دفع لكل تهمة قائلة بجعل مؤسسة المعهد نتاجا إطار مؤسساتي رسمي.

 المعهد نخبة مخزنية ال تعبر عن مطالب وتطلعات الحركة األمازيغية.

إذن، في مرحلة أولى كان ثمة خفوت لصوت االحتجاج، وتم تقديم المعهد كقطب مرجعي 

الب د بمطتأجج صوت االحتجاج السياسي من جديلمجموع الحركة األمازيغية، إال أنه سرعان ما 

 يضا، وذلك تحديدا من خالل إعادة طرح سؤال اإلطار المرجعيجديدة ورهانات جديدة أ

 للمأسسة.

ملكي د الهكذا، أخذت النخبة األمازيغية المعارضة لمأسسة األمازيغية في إطار مؤسسة المعه

 غية.للثقافة األمازيغية، تتطلع إلى إطار مرجعي  وإطار مؤسساتي جديد لمأسسة األمازي

إلى  يغيةجاج األمازيغي هذا،المنبعث من داخل الحركة األمازفي هذا السياق، عمد صوت االحت

 التأكيد على أمرين اثنين:

بة والمطال تم التأكيد على قصور خطاب أجدير أوال: على مستوى االعتراف باألمازيغية،

 باعتراف دستوري.

ا هست بثانيا: على مستوى اإلطار المرجعي لمأسسة األمازيغية، تم رفض الطريقة التي تمأس

 األمازيغية،ولك من خالل رفض الصورة التي وجدت عليها مؤسسة المعهد. ونستحضر هنا

معهد ويدخل ، والذي يؤثر على استقاللية ال19تحديدا أوال، رفض تأسيس المعهد استنادا للفصل 

 يعةنتقاد طبالثا، المحفوظ. وثانيا، رفض الطبيعة االستشارية للمعهد. وثا األمازيغية دائرة المجال

 .معهدوحجم االختصاصات المخولة للمعهد؛محدودية االختصاصات، والطبيعة التكنوقراطية لل

فمهمة المعهد حسب هذا الطرح تبقى محصورة فيما يسمونه ب"أركمة العمل الجمعوي 

 األمازيغي" وفرملة النضال األمازيغي.

انقسام  جزئية في ظلأصبحنا أمام وضع أشبه ما يكون بالمأسسة ال 2003أنه منذ  والنتيجة هو

شكك معهد الحركة األمازيغية حول قطب المشتغلين بالمعهد وكذا المناصرين له وقطب رافض للم

 في مشروعيته.

وئه لى ضوظهر جليا خالل هذه الفترة بأن إشكالية المأسسة هي إشكالية إطار مرجعي تتحدد ع

 ؟2011. فهل تغير الوضع بعدمحددات ورهانات هذه المأسسة ومآالتها
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 2011مرحلة ما بعد إقرار دستور  -ب

ة اليوم نحن أمام إطار مرجعي جديد، قانوني دستوري هذه المرة، وهومطلب رئيس للحرك

د ل سياألمازيغية، فهل اتضحت من خالله محددات المأسسة ورهاناتها أم أن الغموض ال يزا

 الموقف؟

وافقية ت، انتهت لجنة إعداد الدستور إلى تبني صيغة 2011في سياق اإلعداد لدستور يوليوز 

ور لدستابخصوص مكانة األمازيغية، لغة وثقافة وهوية. صيغة توافقية معبر عنها في ديباجة 

ثيره من تما  وفي فصله الخامس الذي يتناول بالتحديد مسألة اإلدماج المؤسساتي لألمازيغية بكل

ي مالحظات جوهرية بخصوص الوضع الدستور سبع صعوبات. وهذا ما يمكن معاينته من خالل

 لألمازيغية، وتأثير ذلك على مسار مسلسل المأسسة:

 روحةالفصل الخامس من الدستور حسم في الخالف بين دعاة "أطروحة الوطنية"  و"أط أوال:

صل الف الرسمية" باالعتراف لألمازيغية بصفة اللغة الرسمية.إال أن الصيغة التي وردت في

لحركة اذلك لم تقر مبدأ المساواة "التامة" بين اللغتين الرسميتين كما كانت تطالب ب الخامس

ة، مع ياسياألمازيغية، وفي ذلك شبه إقرار دستوري بال مساواة اللغتين من حيث وظيفتهما الس

دماجية اإل المساواة من حيث الحماية الدستورية. وهذا ما يجعل المأسسة تصطدم بسؤال الوظيفة

 يفة السياسية لألمازيغية كمدخل محدد لسيناريوهات المأسسة.والوظ

الف ي الخفالرسمية" للغة األمازيغية " حسم  الفصل الخامس من الدستور وبإقراره صفة ثانيا:

ن مشكاالت واإل حول "وحدة اللغة األمازيغية"، ولكن فتح بالمقابل النقاش حول العديد من القضايا

إلدماج نهجية" اة "مئية األمازيغية" وإشكالية التوحيد المعجمي، وإشكاليقبيل إشكالية تقعيد "اإلمال

ت صراع" حلباالمؤسساتي لألمازيغية، كما سيأتي بيانه. وهذه القضايا واالشكاالت تشكل اليوم "

 تؤثر بشكل كبير في توجيه مسار مسلسل المأسسة.

كل رك لألمازيغية" رصيد مشتالفصل الخامس من الدستور تضمن إقرارا دستوريا بأن ا ثالثا:

من  اضلتنالمغاربة بدون استثناء"، وفي ذلك تذكير للحركة األمازيغية بالشعار الذي طالما 

 ".كون" األمازيغية مسؤولية وطنية أجله، ووظفته في مرحلة البحث عن المشروعية، وهو

ثنوثقافية" محددة، واإلقرار بذلك دستوريا معناه أن األمازيغية ليست شأن وال قضية مجموعة"ا

الشأن بالنسبة للوضع الدستوري لمجموعات اثنوثقافية وللغات أخرى في تجارب  كما هو

تعامل مع مكون لغوي  دستورية مقارنة)بلجيكا، اسبانيا، سويسرا...(، بل إن التعامل هنا هو

د مستقل وطني، ومع رافد من روافد الهوية الوطنية، ال تعامل مع مجموعة اثنوثقافية لها وجو

بموازاة مع هذه الجماعة السياسية الوطنية. وفي ذلك حد من  داخل الجماعة السياسية الوطنية أو

الحمولة السياسية للطابع الرسمي لألمازيغية.إال أن هذا المعطى يتعارض مع استراتيجية التعبئة 

ستقل وكينونته السياسية للحركة األمازيغية التي تنظر اليوم "لألمازيغ" كشعب له وجوده الم

السياسية الخاصة وال ينقصه سوى إقرار ذلك دستوريا.) وهذا النوع من الطروحات وجد له سندا 

شرعيا بالتحديد في إعالن األمم المتحدة بشأن الشعوب األصلية. ونستحضر هنا كنموذج لهذا 

رين الدوريين التقري-الخطاب التقرير الموازي لمنظمة تاماينوت حول التمييز العنصري بالمغرب 

حول إعمال المغرب لالتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز  18-17للمغرب
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العنصري إلى سكرتارية اللجنة األممية الخاصة بمناهضة التمييز العنصري المفوضية السامية 

 لحقوق اإلنسان(.

ال تسع  نهاألحركة األمازيغية، وهكذا، فالمأسسة تعبر منذ الوهلة األولى عن محدوديتها عند ال

 ولن تسع خطاب  "الشعوب األصلية" اآلخذ في االنتشار بشكل كبير داخل صفوف الحركة

، 1996 غشت 9األمازيغية) فبمناسبة االحتفال باليوم العالمي لحقوق السكان األصليين في 

ها وانخراط أصدرت منظمة تماينوت تصريحا ذكرت من خالله بمسلسل حركة الشعوب األصلية،

كتها الفعالة ، ومشار1993في هذا المسلسل منذ المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بفيينا في يونيو

 1995و 1994في دورات مجموعة عمل األمم المتحدة حول السكان األصليين بفيينا سنوات 

 ، وفي أشغال الفريق العامل المفتوح المشكل من طرف لجنة حقوق اإلنسان بهدف1996و

ن صا مياغة النهائية لإلعالن العالمي لحقوق الشعوب األصلية، وذلك بوصفها عضوا مرخالص

 (. طرف المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، للمشاركة في أشغال هذا الفريق

رته يظهر من خالل الصياغة المعتمدة في الفصل الخامس من الدستور، وتحديدا فق رابعا:

جل تأهيل أمن  والتنظيمي ليس من أجل إدماج األمازيغية مؤسساتيا فقط، بل هالرابعة، أن القانون 

 لخامس منصل ااألمازيغية لتقوم بوظيفتها مستقبال كلغة رسمية.)جاء في الفقرة  الرابعة من الف

ها في دماجإالدستور: " يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، وكيفيات 

ستقبال ام م، وفي مجاالت الحياة العامة ذات األولوية، وذلك لكي تتمكن من القيمجال التعليم

نظيمي ن التما تم تأكيده في نص المادة األولى من القانو بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية". وهو

يغية ألماز(.وهنا يكون الفصل الخامس قد فتح الصراع من جديد حول تحديد معالم اللغة ا26.16

مها من معال حيث الوظيفة التي ستسند لها في فضاء الدولة الوطنية، حتى قبل تحديدالرسمية من 

 ت.حيث بنيتها كلغة معيارية. وهذا ما يجعل مسلسل المأسسة مفتوحا على كل االحتماال

ملة، :" المملكة المغربية دولة إسالمية ذات سيادة كا2011جاء في تصدير دستور  خامسا:

انصهار بحدة والترابية، وبصيانة تالحم مقومات هويتها الوطنية، المو متشبثة بوحدتها الوطنية

ريقية دها اإلفروافاإلسالمية، واألمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية ب-كل مكوناتها، العربية

 مي مكانةسالواألندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين اإل

لحوار، ح واها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم االنفتاح واالعتدال والتسامالصدارة في

 والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات اإلنسانية جمعاء".

مكونات د الويظهر من خالل هذا التصدير بأنه ثمة إقرار دستوري بالتعدد في إطار الوحدة؛ تعد

ألولى ايات وية الوطنية، وذلك في انسجام تام مع األدبوالروافد الهوياتية في إطار وحدة اله

 . 1991غشت 5للحركة األمازيغية في طور ما قبل التسييس، ونخص تحديدا ميثاق أكادير في 

 غية بنفسمازيإال أن هذا "التعدد في إطار الوحدة" لم يعد معبرا عنه اليوم من طرف الحركة األ

طار في إ هو يغيةالتعدد الذي تؤمن به اليوم الحركة األمازالصيغة التي كان معبرا عنها من قبل؛ ف

 (.46-8ص ،2013 وحدة وانسجام الهوية األمازيغية )محمد بودهان،

واستنادا إلى هذا التصور "للهوية األمازيغية المنسجمة"، إن لم نقل الموحدة، جاءت العديد من 

ب األمازيغي" للهوية المغربية، المذكرات األمازيغية مطالبة بالتنصيص على ما أسمته "الصل
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بروافدها اإلسالمية والعربية والمتوسطية،مما يفسر اليوم عدم الرضى المعبر عنه من طرف 

ونستحضر هنا )العديد من الفعاليات الجمعوية األمازيغية عن هذا الجانب من مسلسل المأسسة 

لموجهة للجنة االستشارية كنموذج لهذا الخطاب مذكرة الشبكة األمازيغية من أجل المواطنة ا

، ومذكرة الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي 2011أبريل 12لمراجعة الدستور بتاريخ 

 (.2011أبريل  13الموجهة للجنة االستشارية لمراجعة الدستور بتاريخ 

اغة الصي يالحظ من خالل التصدير حضور "المكون األمازيغي" في المرتبة الثانية من حيث كما

م اإلسال مولى ساإلسالمي. وهذا الترتيب لم يأت هكذا اعتباطا بل فيه تأكيد ع-بعد المكون العربي

ما  هوونات، العنصر الصاهر لباقي المكو كمحدد هوياتي أساسي "للهوية الوطنية"، إن لم نقل هو

 ية.مغربتؤكده نفس الفقرة من خالل اإلقرار للدين اإلسالمي بمكانة الصدارة في الهوية ال

يه وقد شكل هذا المعطى موضوع نقد من طرف الحركة االحتجاجية األمازيغية التي رأت ف

مازيغية لأل "إخالال تاما بالترتيب التاريخي الموضوعي" للمكونات الهوياتية، ومسعى " للحفاظ

صيد، مد ععلى وضعية الدونية حتى مع صفة اللغة الرسمية ومع إقرارها ضمن أبعاد الهوية")أح

 (، علما أن الحركة األمازيغية لم تكن في مذكرات سابقة تضع البعد104-103، ص2011

أن مثال الش األمازيغي في تعارض أوحتى تقابل مع البعد اإلسالمي في الهوية الوطنية ) كما هو

مراجعة رية للمذكرة كونفدرالية الجمعيات األمازيغية بالشمال الموجهة للجنة االستشا بالنسبة

 (.2011تاريخ أبريلالدستور ب

النتماء لة المسأ كما أن اإلقرار للدين اإلسالمي بمكانة الصدارة في الهوية المغربية فيه حسم

على "  أكدت ما تؤكد الفقرة الموالية من التصدير التي اإلسالمي، وهو -للعمق الحضاري العربي

مع  ضامناألخوة والت تعميق أواصر االنتماء إلى األمة العربية واإلسالمية، وتوطيد وشائج

صيص شعوبها الشقيقة". وهذا ما يتعارض والمطلب االستراتيجي للحركة األمازيغية بالتن

 خطابدستوريا على االنتماء إلى العمق الحضاري الشمال إفريقي)ونستحضر نموذجا لهذا ال

ونداء  2007، وأرضية االختيار األمازيغي في أبريل2000البيان األمازيغي في مارس

التسويق  فالحركة األمازيغية اليوم تحاول، (2011يموزغا" من أجل الديمقراطية في أبريل "ت

تي ة اللألمازيغية كمنظومة إيديولوجية وكمشروع مجتمعي وكإطار حضاري له مقوماته الذاتي

 لغزوبل "اأرض تمازغا، الشعب األمازيغي، التاريخ األمازيغي المشترك لما ق تميزه عن غيره:

. المي..، مما يحتم عليها استراتيجيا وضع قطيعة مع العمق الحضاري العربي اإلسالعربي"

ماي 16ي ونستحضر هنا تحديدا االنتاجات األمازيغية التي جاءت بعد أحداث الدار البيضاء ف

الم (،وجريدة الع1ص ،2003 )محمد بودهان،، من قبيل تلك المنشورة في جريدة تويزا2003

 (.3ص ،2003 ش،األمازيغي)أحمد أرحمو

كان وال  إسالمي"، -وهذا التالزم بين العروبة واإلسالم، المعبر عنه دستوريا بعبارة "عربي

يب لتعرليزال موضوع نقد من لدن الحركة االحتجاجية األمازيغية التي ترى فيه عنصر شرعنة 

لتالزم  ا (. والواقع أن هذا2007مع ما يترتب عن ذلك من نتائج)أرضية االختيار األمازيغي،

ما كغية يشكل في الواقع عنصر تشويش على استراتيجية البناء الهوياتي لدى الحركة األمازي

 أعيدت صياغتها في مرحلة التسييس، مما يفسر مناهضتها له.
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لعديد اناك هفبعد مرور أكثر من عقد ونصف على اعتماد " تيفيناغ" لكتابة األمازيغية، الزالت 

من  وابا،جة اإلدماج المؤسساتي، والزالت العديد من األسئلة تنتظر الصعوبات تعترض عملي من

 قبيل:

ت التحويراو الت أوال: عمد خبراء المعهد الملكي للثقافة األمازيغية إلى إدخال العديد من التعدي

 وس،د بوكاللوبية" وتيفيناغ التواركية ")أحم الجوهرية على ما يسمى "بتيفيناغ األصلية أو

(، فهل يعبر ذلك فعال عن نوع من التكيف مع "النسق الفونولوجي 266-249ص ،2013

رق اغ" لم تتيفيندليل على أن " لألمازيغية المعيار"، كما يقول بذلك خبراء المعهد الملكي، أم هو

 يوما إلى مستوى"األبجدية اللغوية"؟ 

 لمعيار"،اغية لألمازيثانيا: إذا كان األمر يتعلق فعال بنوع من التكييف مع "النسق الفونولوجي 

سيحافظ  الذيفعلى أي أساس يتم هذا التكييف: على قاعدة "التنوع اللهجي" الذي يعرفه المغرب و

ي دة فلألمازيغية على غناها وحيويتها أم على قاعدة "أهم اللهجات" مما يضع شعار "الوح

 التنوع" مرة أخرى موضع سؤال؟

ليس  مازيغية،س األلتقبل "أبجدية تيفيناغ"، لكتابة وتدريثالثا: هل باإلمكان تذويب الحاجز النفسي 

ة" من صامتفقط عند المواطنين المغاربة غير الناطقين باألمازيغية بل حتى عند "األغلبية ال

ي، خط العربة بالوالمتشبثين بكتابة األمازيغي الناطقين باألمازيغية المنحدرين من أوساط محافظة،

 يغي مغربي كبير مكتوب بالخط العربي؟خصوصا في ظل وجود تراث أماز

ة ر "أبجدياختيا األهم في تقديري،إذا كان "البعد الهوياتي" حاضرا بقوة في عملية وهذا هو رابعا:

 تيار هذهالخ تيفيناغ" لكتابة األمازيغية، فلماذا الحرص على عدم مناقشة " الكلفة السياسية "

تطور وماء لعربي لكتابة األمازيغية األضمن لناألبجدية ؟  وبمعنى أدق:ألم يكن تبني الخط ا

ول، مقام األي الفاألمازيغية في ظل وحدة الجماعة السياسية الوطنية في حين يبقى اختيار تيفيناغ، 

ة إعالن هوية في إطار عمق حضاري بديل مما يؤشر لتحول نوعي داخل "الجماعة السياسي

ي أبينهما  ليس ابط، ومن تم كتلتين اثنوثقافيتينالوطنية" بخلق كتلتين لغويتين ليس بينهما أي ر

 ية؟لوطنرابط كذلك، بل بينهم حواجز مادية ونفسية تعوق استمرار وحدة الجماعة السياسية ا

عناه مية" إن قرار تبني "الخط العربي" لكتابة األمازيغية من طرف "الجماعة السياسية الوطن

للعمق "تماء الثقافي واللغوي في إطار وحدة االنقبول هذه الجماعة السياسية بأن تعيش تنوعها 

عة الحضاري العربي اإلسالمي" كإطار حاضن وناظم لهذا التنوع، بل وضامن لوحدة الجما

ق للعم"السياسية، أما رفض"الخط العربي" لكتابة األمازيغية" فمعناه رفض وحدة االنتماء 

اغ" تيفينالسياسية" لما بعد تبني "الحضاري العربي اإلسالمي" مما يطرح معه سؤال "الكلفة 

 1993نة سلجيكا بهنا بالكلفة السياسية للمطلب اللغوي في ظل ما عاشته  ونقول لكتابة األمازيغية.

يا وم اسبانالي من تحول سياسي في بنية الدولة ككل من دولة موحدة إلى دولة فيدرالية، وما تعيشه

ي لدى قاللة الدولة  وذلك في ظل النزوع االستمن تحول سينتج عنه ال محالة تغيير أيضا لبني

 المجموعات االثنوثقافية.

في العمق دعوة "للمجمع العلمي الوطني"  إن استحضار األسئلة األربع المومأ إليها أعاله، هو

لتقديم أجوبة علمية من شأنها االنهاء مع "التأدلج" والتسييس المضاعف الذي يلف موضوع 
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وهذا هواألهم في تقديري، تذويب كل حاجز سيكولوجي لدى أعضاء  األمازيغية، بل من شأنه

الجماعة السياسية لتعلم "اللغة األمازيغية"، بل وخلق حاضنة شعبية لألمازيغية لغة وثقافة وهوية 

لدى كل أعضاء هذه الجماعة السياسية الوطنية، الناطقين منهم باألمازيغية وغير الناطقين. مما 

 فعل مسؤولية وطنية.يجعل األمازيغية بال

هناك  يث أنالمأسسة تعترضها إشكالية توحيد األمازيغية في أفق إدماجها مؤسساتيا، بح :سادسا

 ين كيفيةن يبأتوجهين :توجه أول، يقول باعتماد التدرج في توحيد األمازيغية كلغة مدرسية، دون 

لغة صل لإلى حين التو اعتماد هذا التدرج؛هل عن طريق تدريس "اللهجات" الثالث بشكل مستقل

كمنطلق  هجيةأم قاعدية موحدة؟ أم الشروع بتقعيد معجم أمازيغي واحد يتوفر على التلوينات الل

 للتدريس في أفق التوحيد تدريجيا؟ أم ماذا بالتحديد؟

في  وحدة،لتدريسها كلغة م أما التوجه الثاني، فيقول برفض تدريس األمازيغية كلهجات ويدعو

لعلم اغية. مع مازيتتم فيه بعد عملية التوحيد المعجمي والقواعدي واإلمالئي للغة األالوقت الذي لم 

يغية مازأن هذا التوجه ال يقول على اإلطالق بتأجيل اإلدماج المؤسساتي إلى حين توحيد األ

وتقعيد إمالئيتها، على الرغم من وجود مشاكل عدة تعترض مسلسل التوحيد واإلدماج 

 المؤسساتي.

 إعطاء مقترب صورة عما اعترض، وقد يعترض مستقبال، عملية التوحيد واإلدماجويمكن 

 المؤسساتي لألمازيغية كلغة موحدة من مشاكل وصعوبات، من خالل بروز ما يسميه بعض

لتنسيق لس االنشطاء األمازيغ بالنعرة القبلية أوالجهوية. وقد بدأت هذه النعرة مع تجربة مج

دير ب أجاألمازيغي لتتكرس بقوة مع تجربة المأسسة،على إثر خطا الوطني ثم مع لجنة البيان

فعاليات ض الوصدور الظهير المنظم للمعهد الملكي للثقافة األمازيغية، وذلك من خالل تأكيد بع

د لمعهااألمازيغية المنحدرة من الريف على سيطرة "العنصر السوسي" على مراكز البحوث في 

مركز  على م معاودتها التأكيد على أن سيطرة "العنصر السوسي"الملكي للثقافة األمازيغية، ث

لتقعيد  جعيةالتهيئة اللغوية تحديدا، يتجه بعمل المعهد نحوتكريس "اللهجة السوسية" أرضية مر

 (.2003، األمازيغية لغة موحدة مما سيقبر المعجم اللهجي لتاريفيت وتامازيغت)محمد بودهان

درسية تب مكر اعتماد المعهد الملكي للثقافة األمازيغية ثالث وقد تفاقمت حدة الصراع على إث

 لتدريس األمازيغية للمستوى األول من التعليم األساسي.

سا يرورأت فيه تك ففي الوقت الذي نددت فيه العديد من الفعاليات األمازيغية بقرار المعهد الملكي،

 40غية)عت عنه الحركة األمازيلمنطق اللهجات، مما يتعارض ومطلب التوحيد الذي طالما داف

(، رأت فعاليات أخرى عاملة من داخل 141-140،ص 2007سنة من النضال األمازيغي، 

ك ن ذلأالمعهد أن اعتماد الكتب الثالث ال يكرس على اإلطالق منطق اللهجات، على اعتبار 

، 2004 يص،يفرضه اعتماد التدرج في توحيد األمازيغية في أفق التوحيد الشامل )فاطمة بوخر

 (.17ص 

اليوم، وبعد مرور ما يقرب من عقدين على الشروع في عملية "التوحيد المعجمي" التزال نفس 

الصعوبات ونفس األسئلة مطروحة، بل وبإلحاحية أكبر، دون أن تقدم الحركة األمازيغية أجوبة 
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على التنوع ميقون من علميتها، بل وهذا هواألهم، أجوبة تضع ضمن أولى أولوياتها الحفاظ 

 اللغوي الذي عاشته وتعيشه األمازيغية.

 ت؟هاناوالسؤال الجوهري المطروح اليوم، هو: توحيد األمازيغية وفق أية مقاربة؟ وبأية ر

 في هذا السياق، تبرز ثالث خيارات:

"دون  خبويةخيار"األمازيغية الموحدة"، وهنا يمكن المجازفة بصناعة لغة ن الخيار األول: وهو

ة بأية تمتعمالواقع اللغوي والثقافي". لغة نخبوية مفتقدة لكل عمق سوسيوثقافي وغير  جذور في

ة" سانيلمشروعية.هذا إذا ما ذوبت فعال الصعوبات التي تعترض التوحيد نتيجة وجود "هويات 

 ذات أنساق صواتية فونولوجية ونحوية ومعجمية تركيبية متنوعة.

بتقليص  لجهويةالجهوية والذي يهدف إلى " تنميط اللهجات اخيار األمازيغية  الخيار الثاني: وهو

جال د "مالفوارق بين بنيات اللهجات المحلية".والمفترض أن هذا الخيار ينطلق من واقع وجو

ن لغوي جهوي" مطبوع بتنوعه أيضا، ولكن معروف تاريخيا بمسمى محدد يميزه عن غيره م

ا لها عمقهواص، أمام "لغة" لها مجالها الحيوي الخ المجاالت اللغوية األخرى، مما يجعلنا وظيفيا

 السوسيوثقافي الذي يعطيها مشروعية البقاء والنماء. 

مازيغية د األاآلخر موقوف على مدى قدرة خبراء المعهد الملكي على "توحي إال أن هذا الخيار هو

غة لها كلجهويا" مع المحافظة على ما يطبعها من تنوع لهجي محلي قد يشكل عنصر إغناء 

 تواصل لها مجالها الجهوي الحيوي الخاص بها. 

ة، من مازيغيخيار مستبعد من طرف الحركة األ خيار "اللهجة المحلية". وهو الخيار الثالث: وهو

 لعمقامنطلق ما سينتج عنه من إفراط في "التفريعات اللهجية األمازيغية"، مما يضرب في 

ية" ازيغي يعكس وحدة "المجموعة االثنوثقافية األممشروع "اللغة األمازيغية الموحدة" الذ

للغة اسار و"الهوية األمازيغية المنسجمة" بكل محدداتها الثقافية والسياسية)أحمد بوكوس، م

 (.280-269ص م.س، األمازيغية الرهانات واالستراتيجيات،

ن طرف ع ملمتبوالسؤال الجوهري الذي ينبغي استحضاره في عملية التوحيد، كيفما كان الخيار ا

ات اللهج"ما موقع"المصطلحات العربية"، المتواجدة بقوة في  القائمين على هذه العملية، هو

ربية" الع المحلية األمازيغية"، في عملية التوحيد المعجمي هذه؟ هل سينظر لهذه "المصطلحات

ن باب منه م" على أنها "دخيل عربي" على "اللغات األمازيغية المحلية" ومن تم يتعين "تطهيرها

ريخي ف تا"الصفاء اللغوي"،أم سينظر لذلك من منظور اإلغناء المعجمي الناتج عن عملية تثاق

ة ناء األمن أببين العربية واألمازيغية، والذي يعبر في العمق عن وحدة إرادة العيش المشترك بي

 الواحدة في إطار عمق حضاري واحد حاضن لكل التمايزات اللغوية والثقافية؟ 

وكيفما كانت طبيعة الصراع حول توحيد وتدريس األمازيغية، والرهانات الحقيقية القابعة وراء 

توجهات األطراف، فإن خيار التوحيد جعل الحركة األمازيغية أمام محك رئيسي يمكن اختزاله 

في سؤال مركزي وهو: أال يتعارض مبدأ التوحيد مع شعار الحركة األمازيغية "الوحدة في 

؟ وكيف السبيل إلى تجنب صناعة لغة نخبوية مخبرية تقتل التمايزات اللغوية والثقافية التنوع"

لسوس، والريف واألطلس؟)خصوصا إذا علمنا أن التقعيد المعجمي للغة األمازيغية المعيارية 

الموحدة ال يعتمد بالضرورة "تاريفيت" و"تمازيغت" والسوسية" " باعتبارها تفريعات "للغة 
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" حسب الحركة األمازيغية، بل إنه يستعان بلغة الطوارق أوغيرها من أجل سد كل األمازيغية

خصاص لغوي على مستوى تقعيد اللغة األمازيغية الموحدة، ويتم استبعاد ما يسمى الدخيل على 

كان نتاج تثاقف تاريخي بين اللغة العربية وإحدى فروع اللغات األمازيغية  هذه اللغة، حتى ولو

ي ذلك مسعى لربح رهان فك االرتباط بين اللغة األمازيغية والعربية لربح رهان الجهوية، وف

استقاللية اللغة األمازيغية  الذي له تأثير كبير في تحديد  معالم هويتنا الوطنية، بل ومعالم العمق 

 الحضاري الحاضن لتمايزاتنا اللغوية والثقافية(.

 ؟افيةوصيات الثقافية باسم الخصوصية الثقوبمعنى أدق، هل تقبر الحركة األمازيغية الخص

اعية جتمومع التوسع في مطلب اإلدماج المؤسساتي لألمازيغية لتشمل مجموع مظاهر الحياة اال

ة:أية زيغيوالثقافية والسياسية واالقتصادية، أثير سؤال "منهجية" اإلدماج المؤسساتي لألما

 ديهالة اليوم لتدمج مؤسساتيا ببعأمازيغية ستكون موضوع إدماج؟ هل هناك أمازيغية مؤه

 السياسي والهوياتي كما تطالب بذلك الحركة األمازيغية؟

ات رهانبوبعد إقرار األمازيغية لغة رسمية بنص الدستور، عاد سؤال منهجية اإلدماج ليطرح 

ابع الط سياسية مضاعفة، وذلك تحديدا من خالل نص  القانون التنظيمي المحدد لمراحل تفعيل

ة زيغيلألمازيغية)قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألما الرسمي

مية عدد ة رسوكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات األولوية، جريد

 (.2019شتنبر  26بتاريخ  6816

 وسأكتفي هنا بالتركيز على نقطتين اثنتين:

لهوية "اضح وو يحدد مجاالت اإلدماج المؤسساتي دونما تحديد دقيق أوال:  نص القانون التنظيمي

لتي نظيمي، االت المدمج" أي "اللغة األمازيغية"، وهذا ما يظهر منذ المادة األولى من نص القانون

نظيمي ن التباللغة األمازيغية في مدلول هذا القانو نصت في فقرتها الثانية على أنه :"ويقصد

اللسني  نتوجلسانية األمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا الممختلف التعبيرات ال

ن مئلة والمعجمي األمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة"، مما يولد مجموعة أس

 قبيل:

صة" لمختاما المقصود بالمنتوج اللسني والمعجمي األمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات -

ي نتاج لغوإلية ة اإلنتاج اللغوي هذه؟ وبأية ضوابط؟ وهل سنكون مستقبال أمام عم؟ من يقوم بعملي

ربة دى المغالودة ال تنتهي وقد تبعدنا عن "األمازيغية المغربية" بمختلف تعابيرها اللسانية المعه

 منذ قرون مضت؟

نوع لؤشر يهل يحيل ذلك على "المجموعات اللسانية" األخرى مثل "الطوارق" و"القبايل"، مما -

ع وما موق كل ؟من "الصناعة اللغوية" المستقبلية لألمازيغية الموحدة على مستوى شمال افريقيا ك

 "األمازيغية بل األمازيغيات المغربية " في مسلسل "الصناعة اللغوية" هذا؟

 سانية،الل هل ستتم مراعاة التالقح اللغوي بل التثاقف التاريخي بين العربية بكل تالوينها-

 األمازيغية بكل تالوينها اللسانية في عملية االنتاج اللغوي هاته؟و

ثانيا: إن المادة األولى من نص القانون التنظيمي، والتي تعتبر األساس الذي يقوم عليه القانون 

التنظيمي ككل، جاءت بعبارات عامة لم تسعف في تحديد دقيق لجوهر وماهية هذه اللغة الرسمية 
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سساتي، مما يستدعي إعادة صياغتها بلغة أدق ووفق رؤية أوضح، موضوع اإلدماج المؤ

خصوصا إذا علمنا بأن عدم وضوح الصياغة اللغوية للمادة األولى من مقترح القانون التنظيمي 

تعبير في العمق عن عدم وضوح الرؤية لدى دوائر القرار، ومعها الفاعل األمازيغي كذلك؛  هو

اتيجية توحيد المعجم اللغوي األمازيغي، وعدم وضوح عدم وضوح الرؤية على مستوى استر

 8و5الرؤية على مستوى استراتيجية اإلدماج المؤسساتي لألمازيغية ككل. وهذا ما تترجمه المواد 

 ، التي تتحدث عن "التعبيرات اللسانية األمازيغية".26.16من نص القانون التنظيمي 16و

نني ، فإواطن الخلل على مستوى منهجية اإلدماجونظرا ألن هذه الدراسة ال تسع لتناول كل م

 صنكما تناوله  سأكتفي بتناول الجانب المتعلق باإلدماج المؤسساتي لألمازيغية في قطاع العدالة،

 القانون التنظيمي في بابه الثامن. وذلك من خالل مالحظات ثالث:

اجتهاد يق ووني واضح ودقأوال: اللغة القانونية لغة دقيقة جدا، وتستند في األصل إلى نص قان

وجود  ونماقضائي مدون بلغة واضحة. فكيف السبيل العتماد "اللغة األمازيغية" لغة للتقاضي د

 مضمونا؟ وال لنص قانوني والجتهاد قضائي مكتوب بهذه اللغة التي لم تحدد ماهيتها بعد ال شكال

ام المادة سنة للعمل بأحك أجل خمسة عشر 31تحديد المادة  ومما يدل على صعوبة هذا الورش هو

11. 

رات لمذكوا ومشكل "اللغة القانونية الدقيقة" لن يثار فقط في معرض قراءة القاضي للمذكرات

عرض الجوابية ألطراف الدعوى،وفي معرض تجهيزه لملف القضية، بل سيثار بشكل أعمق في م

ذ ي التنفيفبة ي كل مرة صعوتنفيذ األحكام القضائية المحررة "باللغة األمازيغية"، بحيث ستثار ف

 نتيجة عدم تحقق عنصر الدقة والوضوح على مستوى اللغة القانونية المعتمدة.

 يدا رجالفه جثانيا: إذا تجاوزنا مشكل دقة اللغة القانونية المستعملة فإنه ثمة مشكل آخر يعر

تصدر غة سية لمشكل تسليم النسخ التنفيذية من طرف مصلحة كتابة الضبط؟ بحيث بأ القانون وهو

غة أدق وبل األحكام القضائية التي ستصير سندات تنفيذية الحقا حائزة لقوة الشيء المقضي به؟

المنفذ  عتراضاطالب المستفيد من الحكم تسليمه "نسخة تنفيذية " باللغة األمازيغية مع  ماذا لو

 عليه على ذلك بحجة أنه يجهل الكتابة والتواصل  بهذه اللغة؟

جعله ما يمنون التنظيمي لم يتناول هذا الجانب ولم يحل على نصوص أخرى لتنظيمه أظن أن القا

 ه.خارج دائرة تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية كما حددها نص القانون التنظيمي نفس

 ن:يوهيثالثا: إن الممارسة القضائية المبنية على تواجد لغتين رسميتين تفرض إحدى سينار

 حدة كلغةغة والالجغرافي للغة بحيث نصبح أمام أقاليم لغوية تعتمد فيها أولهما العمل بالتوزيع 

لعدالة ار ارسمية،في حين أن اللغة الرسمية األخرى تستعمل كلغة ترجمة أولى، ليس من باب إقر

لى تعدد دة عاللغوية ولكن من باب ترسيخ الوحدة السياسية للجماعة الوطنية داخل الدولة الواح

 ة والثقافية. مكوناتها اللغوي

فيا جغرا يبقى مستبعدا في المغرب من منطلق كوننا ال نعيش كمغاربة توزيعا وهذا السيناريو

 لسانيا محددا يجعل التمييز الجغرافي قائما بين المغاربة على المستوى اللساني.

غوية في اعتماد سياسة قضائية تؤسس لوحدة النظام القضائي وللعدالة الل الثاني فهو أما السيناريو

نفس الوقت، وذلك من خالل اإلبقاء على اللغة العربية لغة " التحرير القضائي"، إن صح التعبير، 
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مع إقرار "اللغة األمازيغية" لغة للتقاضي أيضا بما يحقق العدالة القضائية، وذلك من خالل إقرار 

قيق أوكل إجراء التح إلزامية الترجمة أثناء سير الجلسات، أوفي مرحلة البحث التمهيدي أو

 مسطري يمكنه أن يمس بحقوق المتقاضين.

 ة على كلضائيكما انه يمكن إقرار "العدالة اللغوية" من خالل إقرار إلزامية جواب اإلدارة الق

 ألنه ليس في الشكايات والمراسالت التي ترد عليها من المواطنين المغاربة باللغة األمازيغية،

ن أأظن اص، أي تهديد لوحدة الجماعة السياسية الوطنية. وحدود إقرار ذلك، في تقديري الخ

 في نص مادته الحادية عشر نحى نفس المنحى. 26.16القانون التنظيمي 

ن ميره ففي حدود هذا المستوى من اإلدماج المؤسساتي لألمازيغية في مرفق العدالة، وفي غ

وحدة  وع"؛" الوحدة في التن المرافق الوطنية الحيوية، نحقق مصالحة مع األمازيغية في إطار

يس لتأسلالجماعة السياسية الوطنية بتنوعها السوسيوثقافي"، وندرأ كل نزوع من طرف البعض 

 ية.اثن مستقبال لنظام قضائي قائم على أساس توزيع جغرافي لساني يميز بين المغاربة كتال

 :قائمة المراجع
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 وذجا(منطقة )لخصاص نم األدوار التكاملية بين األسرة والمدرسة في تنشئة الطفل القروي

ول ب ودأ.ابراهيم اهريش، طالب باحث بسلك ماستر الديناميات المجتمعية عبر حدودية المغر

كادير، اهر، زالغرب االفريقي، قسم علم االجتماع، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن 

 غربالم

انية، إلنسابد الرحيم عنبي، أستاذ جامعي مؤهل، قسم علم االجتماع، كلية اآلداب والعلوم عأ.

 جامعة ابن زهر، اكادير، المغرب

بن امعة أ.نادية القدميري، أستاذة جامعية مؤهلة، بالكلية متعددة التخصصات تارودانت، جا

 زهر، تارودانت، المغرب

 

تد ة من المؤسسات االجتماعية الهامة والبارزة، ويمتعد مؤسسة األسرة والمدرسملخص: 

جة نات تأثيرهما على المستوى الماكروسوسيولوجي حيث التأثير المباشر في الواقع كمؤسسات

ي األسري على المحيط االجتماع للفعل والسلوك، إلى المستوى الميكروسوسيولوجي حيث التأثير

لة لناقاسسات وامتدادها عبر مختلف األجيال والمدرسي، ونوع التنشئة الناتجة عن هذه المؤ

 لألفكار واألخالق.

اقع وطاق عملت هذه الدراسة على تحليل ورصد بنية المدرسة واألسرة في الوسط القروي، واستن

سجما ء منالتنشئة من خالله، ومدى تكامل أدوار األسرة والمدرسة في ببناء شخصية الطفل بنا

سر عداد األاست عند أهمية التربية والتعليم في هذا الوسط، ومدى ومتكامال، باإلضافة إلى الوقوف

 د بالنفعتعو لتقديم مزيد من التضحيات في سبيل الطفولة والمدرسة إلى غاية صناعة أجيال مؤهلة

 على هذا المجتمع.

 وي.القر الدور، التنشئة االجتماعية، الطفل، األسرة، المدرسة، الوسطالكلمات المفتاحية: 
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Abstract: The family and school institution are important and prominent 

social institutions, and their influence extends on the macrosiological 

level, where the direct influence in reality as institutions resulting from 

action and behavior, to the microsiological level, where the influence on 

the family and school social environment, and the type of upbringing 

resulting from these institutions and their extension through the various 

generations. That transmits ideas and morals. 

 This study analyzed and monitors the structure of the school and the 

family in a rural environment, and investigated the reality of the 

upbringing through it, and the extent of integration of the roles of the 

family and the school in building the personality of the child in a coherent 

and integrated manner, in addition to identifying the importance of 

education in this milieu, and the readiness of families to provide more 

Sacrifices for the sake of childhood and school in order to create qualified 

generations that benefit this society. 

Keywords: The Role, socialization, family, the school. 

 مقدمة:

جال ية رإن المدرسة المغربية تعيش حالة تناقض مقابل ما جاءت إليه. ومن االنطالق من وضع

ع قيمته م نزتعليم لتفسير هذه اإلشكاالت فلم يعد المدرس أو المعلم نموذجا اجتماعيا، فقد الت

ثم تبخيس  ومنزلته. ونجد مجموعة من "النكت" وما يتداول اجتماعيا حول شريحة رجال التعليم،

ح، لنجاادور المدرس، باإلضافة إلى سلوكيات مضادة لمعنى التربية والتكوين؛ كالسهولة في 

ئها بناشي ظاهرة الغش، وتطبيع األفراد معها، مع نوع من القبول ومباركة األسر ذلك ألوتف

ف، و هدوغياب الحوافز واألهداف بالتالي يمكن القول أن التمدرس لم يعد سلوكا عقالنيا ذ

وعجزها عن  باإلضافة إلى األدوار األسرية التي ما تزال تسود فيها سلوكات متوارثة تقليديا،

م عبر لعالن مجتمع تقليداني إلى آخر مدني حداثي. فإذا كانت التحوالت قد مست كل االتحول م

ية التي ثقافأرجاءه، فقد مست كذلك المجتمع المغربي؛ فإن هذا األخير يعرف تحوالت إجتماعية و

الحتكام امن  مست البنيات التقليدية من خالل المجتمع القروي. لكن لفهم كل هذه التحوالت البد

حتى  تمتد المنهج التاريخي الذي من خالله سنعود إلى الصيرورة التاريخية التي يمكن أنإلى 

شكل عام بربي الفترة الكولونيالية التي تعتبر مرحلة حاسمة في عملية التغيير في المجتمع المغ

 امهاوالمجتمع القروي بشكل خاص، فالقرية المغربية في البداية رفضت فكرة المدرسة وقي

عة، إلى الزراترتبط أساسا بالعادات والقيم ثم الحاجة الرئيسية المتمحورة حول األرض وألسباب 

نطقة كر مجانب العزلة التي تعيش فيها القرية وكمثال من القرى التي عرفت هذه التحوالت نذ

 "لخصاص"، أقصى الجنوب الغربي المغربي.
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 اإلطار المنهجي للدراسة:

 إشكالية الدراسة وفرضياتها: -1

 منهاضالمجتمع المغربي بعد االستقالل تحوالت عميقة شملت مجموعة من المجاالت؛ من  عرف

ف لظروادخول المدرسة وخاصة إلى القرية التي تعتبر وحدة تنظيم ال يمكن عزلها تماما عن 

سائدة لكلية الفة االعامة التي يعيش جزء هام منها داخل نسق كلياني مرتبط باالتجاهات العامة للثقا

ها ت، إنالمجتمع، والتي عرفت بدورها العديد من التحوالت البنيوية على كافة المستويافي 

ث، محمد عاطف غي(تحوالت كمية وكيفية تؤشر على صيرورة التغير االجتماعي في المجتمع

2000(. 

في  لبحثي سياق ميدان اوهذا ما يدعونا إلى االستفهام بشكل سوسيولوجي عن هذه الظاهرة، ف

 قرويظل إشكالية المدرسة واألسرة وأوجه التكامل في بناء وتنشئة الطفل في المجتمع ال

 واسمالمغربي، عبر مجموعة من التساؤالت التي من خاللها سنحاول فهم هذه األدوار والق

 لوتبقى ظاهرة تحتاج إلى تحليل نظري ومنهجي من خالالمشتركة بين األسرة والمدرسة 

 سوسيولوجيا التربية بشكل عام

 فقد تتفرع هذه اإلشكالية إلى عدة أسئلة منها: 

 ما هي أوجه التكامل بين األسرة والمدرسة في تنشئة الطفل؟-

 هل األسرة في الوسط القروي تنسجم مع متطلبات المدرسة أو العكس؟   -

 ؟  ماعيةفي التنشئة االجتهل تؤدي المدرسة واألسرة في المجتمع المغربي أدوارا تكاملية -

 :الفرضيات

 نفترض أن األدوار األسرية ال تتوافق وأدوار المدرسة التنشئوية.-

 نعتقد أن المدرسة لها تأثيرات على عادات وتقاليد المنطقة. -

 .فرادنفترض أن الولوج إلى المدرسة في المنطقة ينعكس بشكل إيجابي على مسار حياة األ-

 أهمية الدراسة:

هذا قة لأهمية هذا الموضوع في القيمة المضافة التي نبتغي إضافتها للدراسات الساب تتجلى

الموضوع، فلهذا األخير أهمية علمية في كل األزمنة، التي تستحق الدراسة والبحث 

ة ماعيالسوسيولوجي، ومن مؤشرات أهمية هذا البحث على مستوى الواقع، نجد الوضعية االجت

بحث الم رسة المغربية بشكل عام والمجتمع القروي بشكل خاص، ولهذاالتي تعيش في ظلها المد

سري كذلك أثر على مستوى الواقع يتجلى باألساس في واقع تنشئة األطفال في الجانب األ

ي ولوجوالمدرسي، فحيوية هذه الظاهرة تجعلها مؤهلة بشكل قوي للدخول في التناول السوسي

لهذه  لوجيو سياسية. فاحتضان الفكر واإلنتاج السوسيووليس فقط في جوانب تقنية واقتصادية أ

 جي.يولوالمسألة بالمغرب هو اهتمام يأتي للتأكيد على وضع هذه الظاهرة في المختبر السوس

 أهداف البحث:

نرمي من خالل هذا البحث إلى تحقيق اإلحاطة العلمية لدور المدرسة واألسرة في تنشئة األطفال 

لكشف اإلمبريقي لواقع ووضعية التنشئة في الوسط القروي المدروس من جهة، ومن جهة ثانية ا

وتقييم ذلك وفق المنهاج السوسيولوجي بعيدا عن األحكام المسبقة، ومن بين هذه األهداف كذلك 
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العمل على إظهار وبلورة األهمية القصوى لظاهرة المؤسسة التربوية المتمثلة في األسرة 

لممارسة العلمية في هذا البحث، من خالل تطبيقنا للخطوات والمدرسة، إلى جانب هدفنا في ا

 المنهجية المعتمدة بطريقة جيدة قصد تحقيق دراسة متميزة. 

 عينة الدراسة:

لدراسة، اينة سيشمل مجتمع الدراسة المدرسين وآباء وأولياء التالميذ، فهؤالء هم من سيمثلون ع

وقد  جاليل بهذه المنطقة حسب التوزيع المانطالقا من مختلف المدارس العمومية بطبيعة الحا

ودو، إفرض، أسرة موزعة بين دوار توفكنيت، أد 50اعتمدنا بالنسبة لعينة البحث الرقمية على: 

جاز مدرس حسب مدارس هذه الدواوير المذكورة. وقد قمنا بإن 30ميرغت ولخصاص المركز. و

 .  2017نهاية شهر يونيو سنة هذا البحث في الفترة الزمنية الممتدة من شهر مارس إلى 

 المنهج المعتمد في البحث:

. ية علميةتقن اعتمدنا على تقنية المالحظة، فهي كما سلفنا الذكر ممارسة اجتماعية قبل أن تكون

بابها ف أسفالمالحظة العلمية تعد االعتبار المنتبه للظواهر والحوادث بقصد تفسيرها واكتشا

ير غ. ثم المالحظة )2013عامر ابراهيم قنديلجي، (مها والوصول إلى القوانين التي تحك

 ي األخرىظة هفهذه المالح المشاركة التي يكتفي فيها الباحث باالستماع لمواقف أفراد المجتمع.

ؤثر على ينها في نطاق التقنيات التي اشتغلنا عليها من خالل هذه الدراسة، دون أن ننسى أن مكا

ظات أن مالحطبيعة المالحظات ومقابالت الباحث، لذلك كان من الالزم ومن المفيد عند إجراء ال

 يعيش الباحث في عين المكان كما يقول بول باسكون.

ل فقط بو نفيه. في أذلك على المنهج الكمي وهذا ال يعني أننا لسنا بحاجة إلى المنهج الكيواعتمدنا ك

 لكيفي.انهج مثل هذه البحوث التي تشمل أعداد كبيرة من المشاركين يصعب إتقانها باستخدام الم

 مونوغرافية البحث:

 
 2017 المصدر: من أرشيف قيادة لخصاص

 النظريات المعتمدة في البحث:

 قاربة الوظيفية:الم
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" وتؤكد حددةتنظر الوظيفية إلى المجتمع باعتباره "نسقا اجتماعيا، كل عنصر فيه يؤدي وظيفة م

نسقا  بارهكذلك على ضرورة تكامل األجزاء في إطار الكل. وعليه؛ ترى الوظيفية المجتمع باعت

 ان النسقاجتماعيا متكامال، يقوم كل عنصر من عناصره بوظيفة معينة للحفاظ على اتز

 القائم، ماعيواستقراره، وتوازن المجتمع واستمراره، ومعالجة الخلل دون المساس بالنظام االجت

يم قفي  من خالل االتفاق على معايير التنظيم االجتماعي، التي يجب الخضوع لها، واالشراك

 استمرارهوره االحياة االجتماعية، التي يجب االلتزام بها من أجل صيانة المجتمع، وترسيخ استقر

 .)1999عادل، (

 التفاعلية الرمزية:

 ماعية فيالجتاية الرمزية واحدة من المحاور األساسية التي تعتمد عليها النظرية تعتبر التفاعل

ات لوحدتحليل االنساق االجتماعية وهي تبدأ بمستوى الوحدات الصغرى. منطلقة منها لفهم ا

ح فراد تصباال الكبرى، بمعنى أنها تبدأ باألفراد وسلوكهم كمدخل لفهم النسق االجتماعي. فأفعال

 ضهم تجاهر بعكل بنية من األدوار؛ ويمكن النظر إلى هذه األدوار من حيث توقعات البشثابتة لتش

 بعض من حيث المعاني والرموز.

 المفاهيم األساسية للبحث:

لبحث في الخص تتعتبر المفاهيم من األدبيات التي يعتمد عليها الباحث في السوسيولوجيا، لكونها 

 ملة حول ما يريد الباحث أن يدرسه.حيز صغير أي أنها تعطي لمحة ونظرة شا

 التنشئة االجتماعية:

لى دف إالتنشئة االجتماعية هي سيرورة مستمرة ومتغيرة على امتداد الحياة، بحيث إنها ته

كتساب ة الاالندماج االجتماعي النسبي من لدن الفرد، وباعتبارها من جهة أخرى، بمثابة وسيل

ية...( تماعوالفعل الالزمة )معايير وقيم وتمثالت اج الشخصية من خالل استيعاب طرائق الحركة

اخل تلك د ردمن أجل تحقيق درجة من التوافق النسبي عبر سياق الحياة الشخصية واالجتماعية للف

 .)2006المصطفى حدية، (الحياة المتغيرة باستمرار 

 التنشئة االجتماعية بالوسط القروي:

على اختالف بعض التحليالت السوسيولوجية والسيكولوجية التي دأبت على مقارنة الثقافية 

القروية انطالقا من خطاطة ثنائية ترتكز على وجود ثقافة تقليدية في مقابل ثقافة عصرية، كان 

الراحل بول باسكون، الباحث السوسيولوجي المعروف، قد أشار بحق إلى أن "القرويين ليسو في 

يقة بمنغلقين، على أنفسهم داخل ثقافة تقليدية ومتصلبة، بل إنه، وبعيدا كل البعد عن هذه الحق

الصفة، كانت الثقافة القروية ال تتوقف على المسير والتحرك، غير أنها ظلت تعمل على نشر 

آثارها وإذاعتها خارج إطارها المحلي إال بشكل محدود، مع بعض االستثناءات كما أنها، 

 & Mohamed CHEKROUN)إلى ذلك، ثقافة مندفعة بطبيعتها نحو المركز".باإلضافة 

Mohamed ROUDOUDOU, n.d.). 

 عرض نتائج البحث:

 نتائج استمارة اآلباء:
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حث تائج البنت نقمنا بتفريغ االستمارات وتشخيص المحددات المتعلقة في البداية بأسئلة الهوية بي

%، تليها 32 فالحين بنسبةالمتعلقة بمتغير المهنة أن الفئة المستحوذة بمنطقة لخصاص هي فئة ال

لمستوى %، ثم بقية المهن، في حين أن نسب ا20%، ثم التجار بنسبة 24فئة الموظفين بنسبة 

لغير %، ثم فئة ا28الدراسي بالمنطقة، بينت أن المستوى االبتدائي شكل أول فئة بنسبة 

لمستوى عدها ا%، ب22المتمدرسة سوية مع فئة ذات المستوى التعليمي الكتاب القرآني بنسبة 

 %.6%، وفي األخير مستوى التعليم العالي والثانوي بنسبة 16االبتدائي بنسبة 

% 60ن أحث، وفي متغير آخر تعلق بمتابعة اآلباء ألبنائهم في مسارهم الدراسي بينت نتائج الب

ي دراسية. وف%، لم تتابع أبناءها في مسيرتهم ال40يتابعون أبناءهم في مسارهم الدراسي ونسبة 

ن أ جبينت النتائ متغير تعلق باألنشطة والندوات التي ينظمها اآلباء في المدارس لمصلحة التالميذ،

هذه بتقوم  %، أجابت أنها ال تقوم بهذه األنشطة، في حين نسبة قليلة فقط أجابت أنها84نسبة 

 %.16األنشطة قدرت ب 

كثر مع جم أنرى أنها مهمة وتنس وهنا سنضع بعض أمثلة المبيانات المبينة لنتائج البحث والتي

 فرضيات البحث: 

 : توزيع عينة البحث حسب متغير الموقف من تمدرس الفتاة.1المبيان رقم 

10%

90%

                  

          

 

 

، التي ماضيوقد بينت النتائج أن تمدرس الفتاة أصبح مقبوال جدا في هذا الوسط القروي عكس ال

لفتاة، فين %، مع فكرة تمدرس ا90ة القروية، فقد اتفقت نسبة كانت المدرسة محرومة على الفتا

ف طة ضع% لم تتفق مع الفكرة، وهذا راجع إلى الفتاة تشكل بالنسبة لبعض األسرة نق10حين 

رس وخاصة الجانب األخالقي الذي تعتبره األسر مفقودا في اآلونة األخير في جل المدا

 والثانويات والجامعات.

 ع عينة البحث حسب متغير امتالك األبناء لألنترنت.: توزي2مبيان رقم 

26%
74%
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تائج نينت بومن بين المتغيرات كذلك متعلق باألساس بمراجعة اآلباء للدروس مع أبنائهم، حيث 

األمر  % لم تقم بذلك، وهذا48% تراجع الدروس مع أبناءها في حين نسبة 58البحث أن نسبة 

ند صة عة من األسباب منها المستوى الثقافي لدى اآلباء، وكذا عامل الزمن خاتفسره مجموع

 م.نائهاآلباء العاملين في الفالحة واألعمال الحرة الذين ال يجدون يخصصونه لمواكبة أب

 نتائج استمارة المدرسين: 

 لميذ.لتا: توزيع عينة البحث حسب متغير تأثير المستوى لآلباء على مردودية 3المبيان رقم 
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 هل يؤ ر مستو  اآلباء عل  مردودية االكتساب عند التلمي

بينت نتائج 

% أجابت أن مستوى اآلباء فعال يؤثر على مردودية األبناء، فكلما ارتفع 86,7البحث أن نسبة 

 المستوى التعليمي والثقافي لدى األب أو األم إال وانعكس ذلك على مردودية االبن بشكل مباشر. 

 تغير تحفيزات اآلباء للمدرسين.: توزيع عينة البحث حسب م4المبيان رقم 
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المدرسين،  %، لتحفيزات76,7بينت النتائج األولية لهذا المتغير أن منطقة لخصاص تفتقد بنسبة 

أهيل ة وتبالتالي ما تزال األسرة األخصاصية لم تعتبر المدرسة شريكا مباشرا معها في تربي

 أبنائها.

 حث:مناقشة نتائج الب

لمدرسة ار اقام التصور النظري لهذه الدراسة على افتراض مفاده، أنه ليس هناك تكامل بين أدو

ر ملها تسيي مجفواألسرة في تنشئة الطفل، ويمكن القول إلى حد التأكيد أن النتائج المحصل عليها 

 .مع التوقع العام والتصور النظري الذي انطلقت منه هذه الدراسة في صورتها العامة

وقد أكدت النتائج الخاصة بالفرضية األولى القائلة أن األدوار األسرية ال تتوافق وأدوار المدرسة 

التنشئوية، فارتباطا باستبيان اآلباء تشير النتائج أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي لألب كلما 
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من هنا يمكن ارتفعت نسبة وإمكانية متابعته ألبنائه في مسارهم الدراسي، والعكس بالعكس، و

القول أن مهنة األب لها دور كبير وواقعي في متابعة األبناء واالهتمام بهم ليس فقط في معيشهم 

اليومي بل أيضا في مواكبتهم وإحساسهم بأهمية التعلم، كونه السبيل الوحيد إلخراج األفراد من 

ألب، التي لها تأثير براثن الجهل، كما بينت نتائج البحث في متغير متعلق بالوضعية المادية ل

مباشر على مسار األبناء، فكلما ارتفع دخل األب كلما ارتفعت ممكنات مواكبة متابعة األبناء في 

دراستهم وتوفير لهم كل الحاجيات الالزمة الستكمال دراستهم على أكمل وجه، فيمكن القول دائما 

منطقة هزيل جدا، وهذا يكرس على ضوء نتائج البحث، أن المستوى التعليم ودخل اآلباء بهذه ال

مزيدا من التباعد بين المدرسة واألسرة بمنطقة لخصاص القروية، وقد صرح أحد األساتذة 

المشاركين في البحث، أن طبيعة المدرسة بالمنطقة ال تؤدي إال وظيفة التلقين، ونفس الشيء 

ور متابعة األبناء و في بالنسبة لألسرة المثقلة بمتاعب الحياة وصعوبة العيش التي تصرفها عن د

أحيان كثيرة، ال يعرف اآلباء حتى المستوى الذي يدرس به أبناءهم، ويمكن إرجاع ذلك نسبة 

األمية المنتشرة بين شرائح المجتمع األخصاصي، باإلضافة إلى أن المدرسة ما تزال لم ضمن 

%ن 50أن نسبة تفوق االهتمامات الكبرى لدى الساكنة إلى حد ما، فرغم أن نتائج البحث  بينت 

 تتابع أبنائها، إال أن تلك المواكبة ال تتجاوز توفير الحاجات الضرورية من مأكل ومشرب.

فرضية ي هذه النا فأما الفرضية الثانية المتعلقة بتأثير المدرسة على تقاليد وعادات المنطقة، ويهم

، %90نسبة بتمدرس الفتاة بالذات، سؤال متعلق بتمدرس الفتاة، حيث انتصرت نسبة كبيرة لفكرة 

يه فصبح أوهذا يبين أن تمدرس الفتاة اليوم من الضرورات الملحة وخاصة في هذا العصر الذي 

، ففي مرأةالتعليم من أساسيات الحياة، فهذا يبرز أنه هناك تحس كبير في قضية االعتراف بال

قط، فلقرآنية يب ااء في الكتاتالسابق كانت فكرة المدرسة مرفوضة في المنطقة، حين يتم تعليم األبن

دا، بي جأما اليوم فيمكن القول أن عدد اإلناث بالمدارس يفوق عدد الذكور وهذا مؤشر إيجا

 مدرسومكتسب اجتماعي يحسب للمنطقة، ويمكن القول أن النسبة القليلة التي رفضت فكرة ت

مادي أو ال رتبط بالمشكلالفتاة، فهذا الرفض بالنسبة للمشاركين في البحث له تأويل آخر ليس م

اقع الو التصرف في حرية الفتاة أو أي شيء من هذا القبيل،  بقدر ما هو اطالع اآلباء على

على  وفهماألخالقي والقيمي المتراجع جدا في الثانويات  والجامعات، فهم يعبرون بذلك عن خ

 باءبمراجعة اآلشرف الفتاة وسمعة العائلة، إن قدر وحدث طارئ ما. وفي سؤال آخر متعلق 

هذا يؤكد أن %، تراجع الدروس مع أبنائها، و58للدروس مع أبنائهم، بينت نتائج البحث أن نسبة 

عد ة، واألسر رغم الظروف المادية القاهرة وضيق الوقت لدى اآلباء بفعل األعمال الخارجي

ليم فقد لتعيق االوعي بأهمية المدرسة إال أنها تمني نفسها ببلوغ أبنائها مراتب مشرفة عن طر

ادة ما ، وعتشكل المدرسة السبيل الوحيد ألبناء الفقراء لتسلق مراتب جيدة في مختلف الوظائف

 تتلخص أحالم األسر بالمنطقة أن يصبح ابنها معلما.

ويمكن القول كذلك أن وعي األسر بضرورة تعليم األبناء هي مسألة حتمية لذلك تبذل كل ما 

بنائها، وقد أثار انتباهي وأنا في ميدان البحث، أن اهتمام األسر بوسعها لتوفي هذا الدور أل

إلى آخر، رغم أن الظروف االقتصادية واالجتماعية "دوار" بالمدرسة وتحفيز أبنائهم يختلف من 

والثقافية تتشابه فيها إلى حد كبير، ويمكن تفسير ذلك كون بعض الدواوير توجد فيها المنافسة بين 
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يل الدراسي وكذلك بين األسر، ويقومون بحفالت آخر كل دورة دراسية لتقديم التالميذ في التحص

جوائز تحفيزية للناجحين، ولكن قد يكون لهذا التحفيز كذلك جانب سلبي يتمثل  في  أن األسر لم 

تراعي مضمون هذا النجاح، لكن رغم ذلك يحس اآلباء حين نجاح أبناءهم بنوع من  الفخر و 

باء اآلخرين يحسون بنوع من النقص من قيمتهم حين الحديث عن نتائج االعتزاز، مقابل اآل

 األبناء.

شكل كس بوفي الفرضية األخيرة التي افترضنا فيها أن الولوج إلى المدرسة في المنطقة سينع

 لفرضاإيجابي على مسار حياة التالميذ واألفراد، فقد جاءت نتائج البحث منسجمة مع هذا 

ة، لمنطقعنه مجمل المشاركين في البحث، فقد غيرت المدرسة من واقع ااألولي، وذلك ما عبر 

عية لزراافيما يتعلق بتمدرس األبناء عكس ما كان فيما قبل، حين يشتغل األطفال في الحقول 

رفت سة عويمارسون األنشطة الفالحية واألعمال الشاقة نسبيا رفقة آبائهم، لكن بفعل المدر

 يدة.المنطقة تغيرات اجتماعية جد

 وقفون عن يتورغم كل ذلك، فإن األطفال المتمدرسين في هذا العالم القروي، من الجنسين معا، ال

هم ق، فالمشاركة المكثفة في مختلف األنشطة العائلية مهما كانت الظروف، ومن هذا المنطل

من  جةى دريعتبرون شغالين، يكدحون في إطار االستثمارات العائلية، دون أن يتكون لديهم أدن

سار كل جيد ما بشالوعي ال بمتطلباتها، وال حتى بالقواعد التي عليهم أن يتبعوها من أجل أن يتولو

 التمدرس عند أبنائهم.

 خاتمة:

لبحث، افي  يمكن القول في سبيل الختم، أن التنشئة االجتماعية بمنطقة لخصاص، رغم كل ما جاء

بعد أن ة، فعية للمنطقة، منذ ظهور المدرسإال أنها تعرضت لتغيرات عميقة مست البنية االجتما

 ، ما جعلديدةجساد النظام التقليدي في التربية والتعليم، جاءت المدرسة بأنماط ومعايير فكرية 

سرية ما األ األسرة إلى حد ما لم تستطيع السير وفق هذا النظام المدرسي الجديد، كون التنشئة

ل ة تحوواالقتصادي واالجتماعي كحدود موضوعيتزال متأخرة وبقيت رهينة بالمستوى الثقافي 

 لي:دون توافق األسرة والمدرسة، ثم خرجنا كذلك ببعض التوصيات نورد بعضا منها كالتا

شكل كي تتم بلشئة ضرورة إزالة العراقيل االقتصادية والثقافية أمام األسر، التي تمنع عملية التن-

 جيد.

فة لمشروسيع برامج محو األمية، كون األم هي اضرورة فتح آلفاق كثيرة لتعليم اإلناث وت-

 األولى على عملية التنشئة لدى األبناء.

هبهم موا ضرورة إنشاء مرافق ونوادي لفائدة التالميذ، بغية اكتشاف شخصيات التالميذ وصقل-

 وخلق حياة مدرسية لديهم.

 شئة سليمةجعل توجه المدرسة واألسرة يسير وفق رؤية واضحة واحدة تصب في مصلحة تن-

 للطفل.

تالميذ ة للضرورة خلف مرصد يهتم بالطفولة بالمنطقة أو خدمات المساعدة االجتماعية والنفسي-

 بالمنطقة.
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ر نحو جزائإختراق األفارقة للفضاء الحدودي الجزائري حالة الهجرة غير الشرعية عبورا من ال

 أوروبا

 الجزائر -مستغانم-د. كيم صبيحة، جامعة عبد الحميد بن باديس

 

سار ر المتتناول هذه الورقة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ألفارقة الساحل التي تتم عب: ملخص

يث حوبا. المجاورة للجزائر ثم إلى المسارات البحرية للوصول إلى أورالبري الحدودي للدول 

ت م السلطاهتماشهدت هذه الظاهرة تدفقا متزايدا على الجزائر في السنوات األخير، مما أدى إلى ا

 بها واعتبارها أزمة حقيقية يجب النظر فيها.

دة آفات روز عالتي أدت إلى بونجد أن الجزائر كدولة إستراتيجية لم تكن بمنأى عن هذه الظاهرة 

لى ول عفي المجتمع كالجرائم وإنتشار المخدرات وظهور شبكات التهريب، لذا سعت كبقية الد

 .تمعيبذل جهودها للحد أو إليجاد مخرج لهذه الظاهرة حتى تضمن اإلستقرار األمني والمج

 .مسار الهجرة لد العبور،الهجرة غير الشرعية، المهاجر اإلفريقي، الحدود، ب الكلمات المفتاحية:

African infiltration of the Algerian border area 

The case of illegal immigration from Algeria to Europe  

 

Abstract:This intervention addresses the phenomenon of the illegal 

migration of the Sahelian Africans, which take place along the border 

land route of the neighboring countries of Algeria and then to the 

maritime routes to reach Europe. This phenomenon has seen an increasing 

flow on Algeria in the recent period, which has led to the attention of the 

authorities as a real crisis that must be considered. However, Algeria as a 

strategic country was not immune to this phenomenon, which led to the 

emergence of several pests in society such as crime, drug proliferation 

and the emergence of smuggling networks. And therefore sought the rest 

of the States to make efforts to reduce or find a way out of this 

phenomenon to ensure security and community stability. 

Keywords: Illegal immigration, African migrants, borders, transit 

country, migration route. 
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 مقدمة

ألمنية ة وارات على جميع المستويات، االقتصادية والسياسيمن خالل ما يحدث في العالم من تطو

يقيا إفر واالجتماعية، وما نجم عن هذا من الحراك في العديد من الدول اإلفريقية نحو شمال

ية، اإلفريق لدولللوصول إلى أوروبا، فاألزمة االقتصادية التي تلقي بضاللها على العديد من تلك ا

صناعي، ر النتيجة الحداثة والعولمة وتراكم رأس المال  والتطو إضافة لتصاعد النزعة الفردية

مجتمعات وال وبروز نظم ثقافية وتنافس الدول لتحقيق التنمية، كل هذه العوامل جعلت من الشعوب

ع على مستوى الفرد أو الجماعة تعيش حالة مد وجزر نحو الجزائر كمعطى تاريخي وكموق

اإلفريقية  مما جعلها كدولة مستقبلة للهجرة ،عية وطاقاتإستراتيجي وما تحتويه من ثروات طبي

ريق إلى رب طمن الدول المجاورة حيث تعتبر بوابة إفريقيا ونافذة البحر األبيض المتوسط وأَق  

 أوروبا. 

 قية مثلتفريومع األزمات التي واكبها الربيع العربي وحتى ما تعيشه الكثير من دول القارة اإل

ن حيث رعييب الكثير من الالجئين والمهاجرين سواء الشرعيين أو غير الشالجزائر مجاال استوع

وعيها ة بنتمثل الهجرة ظاهرة عالمية وقديمة عرفتها كل الشعوب على مر التاريخ ألسباب كثير

شكلت  رحلةسواء كانت هجرة الوافدين أو الخارجين، كل هذه المعطيات التي أفرزتها طبيعة الم

 اسي،باه الكثير من الباحثين المتخصصين في مجاالت مختلفة )السيمادة بحثية أثارت انت

 االجتماعي، القانوني، االقتصادي ...(.

ت اسغنال يزال موضوع الهجرة حدث العصر والتي تشهدها الجزائر بمناطق حدودها كمنطقة تم

منطقة لب ابدخول المهاجرين األفارقة من منطقة الساحل اإلفريقي الذي عرفها تاريخ نزوح شعو

لسنوات ية ا)الجفاف، انعدام األمن(، وتميزت بالقرب الجغرافي والتبادل االقتصادي. فمنذ بدا

هور ء تدالتسعينات أصبح هذا التدفق غير مسبوق بسبب عدة عوامل، عدم استقرار األوضاع جرا

ا، لى أوروبإخول القيمة النقدية مصحوبة بتدهور القدرة الشرائية، وتعميم نظام تأشيرة الفيزا للد

ين الجئكل هذا زاد من تدفق الهجرة اإلفريقية حيث استقر عشرات اآلالف بصحراء الجزائر ك

خذت في المخيمات، وتحت ضغط الزيادة الواضحة وتوزعهم عبر مناطق الوطن لالستقرار، ات

 حمايةية لالسلطات تدابير لمكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات تهريب المهاجرين كسياسة أمن

 انينحدودها والمحافظة على استقرار الوطن وحد من تنامي اإلجرام في المجتمع فوضعت قو

قة فارتحدد شروط دخول األجانب إلى الجزائر وإقامتهم وتوظيفهم. مع تواجد المهاجرين األ

اء ألحيابصورة جلية عبر األماكن العامة والطرقات ومحطات النقل واألرصفة واألسواق وعبر 

ة، شرعياحيها ومن هذا المنطلق سنحاول معالجة موضوع الهجرة اإلفريقية غير البالمدن وضو

 كهجرة لها خصوصياتها وميكانيزماتها بالجزائر.

كيف تساهم الجزائر عبر حدودها الدولية في خلق ديناميكية جديدة لتدفق وخرق المهاجرين غير 

ر خطورة من السابق؟ وما مدى الشرعيين لدول الساحل اإلفريقي نحو أوروبا عبر مسارات أكث
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فاعلية الطرق اللوجستيكية لمراقبة وحماية السلطات للحدود البريّة والبحرية لإلقليم الوطني؛ لكبح 

 اختراق المهاجرين غير الشرعيين، رغم تواصله لعدة سنوات بل تفاقمه في الفترة األخيرة؟  

زائري الج غير الشرعية في المجتمع سنعالج هذه األسئلة في إطار مقاربة وصفية لواقع الهجرة

ية، عبر مختلف المناطق الحدودية، معتمدين على تحليل معطيات مختلفة )النصوص القانون

 (.والبيبليوغرافية، الخرائط واإلحصائيات

 اختراق الحدود الدولية:  -أوال

اإلشارة إلى  إذا أردنا تقديم تعريف للحدود، فهو تحديد سياسي لمساحة إقليمية ذات مغزى، فهنا

سلطة ذات مشروع سياسي والذي يؤكده و يميزه عن األقاليم األخرى وكما نستطيع شرحها أن 

. ارتبطت الحدود (Reitel and all, 2002, p 80)السياسة هو كل من يلجأ إلى بناء مجتمع

كات '' ،حيث تتواجد الشبfrontières réticulairesبالمدن الكبرى والمسماة بالحدود الشبكية''

والموانئ  الكبرى للنقل واالتصال والتي تترجم أيضا في الكثير من المحطات كالمطارات

ومحطات القطار والحافالت والطريق السيار، وهذا الشكل من الحدود يتميز أيضا بمراقبة 

لوجستيكية مخصصة للحراك كل من األشخاص والسلع والخدمات والمعلومات وتأخذ هذه الرقابة 

 Arbaret-Schulz and all, 2004, p)  ة واقتصادية واجتماعية وقانونية وتقنيةطبيعة سياسي

. وأصبحت الوظيفة األساسية لهذه الحدود هي الحاجز الذي تمثله لتصفية حراك المهاجرين (03

و تفعيل عملية الطرد لغير المرغوب فيهم أو الغير القانونيين وابرز الفوارق بين الدول على 

ت كالجانب االقتصادي)الدول المتقدمة والدول الفقيرة(، العرق )العرب مختلف المستويا

 واألوروبيين(.

 رقينإذ تندرج هذه الورقة ضمن إبراز مختلف مسارات عبور المهاجرين غير الشرعيين؛ مخت

"، la migration transnationaleوالتي يطلق عليها بالهجرة العابرة " الحدود الجزائرية،

مرحلة كرية ه المالي والنيجر وليبيا مرورا بالصحراء الكبرى عبر الحدود البكالدخول من اتجا

حو رب نأولى، ثم التوجه إلى مدن الجزائر الكبرى الساحلية كمرحلة ثانية قبل ركوب القوا

 أوروبا؛ أو اللجوء إلى الموانئ عبر الحدود البحرية.

ى خرقها ن علودها، بهدف ردع المقبليفي المقابل تستخدم الدول وسائل لوجيستيكية في مراقبة حد

ين؛ شرعيومواجهة تدفق حراك الهجرة غير الشرعية، لكنّها تتصادم بإصرار المهاجرين غير ال

 وطانبتجديد مساراتهم الختراق تلك الحدود المحمية، وتحقيق مشروع هجرتهم لاللتحاق بأ

 مل. أأحالمهم، رغم تعدد محاوالتهم السابقة التي باءت بالفشل وخيبة 

ومن هنا أصبحت الوظيفة األساسية لهذه الحدود؛ هي الحاجز الذي تمثله لوقف حراك المهاجرين 

وتفعيل عملية الترحيل لغير القانونيين، وإبراز الفوارق بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة، حيث 
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ل من يحاول واحتواء ك تحولت هذه المنطقة خالل ربع قرن إلى مركِز مراقبٍة مشددةٍ للحدود،

الهجرة نحو أوروبا، والذي يتميز بعدم القدرة واإلمكانيات على الذهاب بطريقة قانونية، فالقوانين 

 األوروبية خلقت حدودا شديدة الحراسة بالبحر األبيض المتوسط.

ة ة الخطيرمنيوإذا رجعنا إلى فترة العشرية السوداء التي عرفها المجتمع الجزائري؛ واألزمة األ

 جتمعان لها أثر على الوضع السياسي واالقتصادي للدولة؛ وانعكاسات ذلك على المالتي ك

ألزم المشّرع  دخول المهاجرين األفارقة، مما الجزائري، فمن النتائج السلبية التي ترتبت عليها

 طن.الجزائري إلى سّن قوانين جديدة للحد من هذه الظاهرة واعتبارها جريمة في حق الو

ر ن عبوغير الشرعية كان مفروضا على دول شمال إفريقيا، لتحولها إلى بلدامحاربة الهجرة 

بس بالنسبة لألفارقة، والجزائر كدولة عبور أُرغمت على وضع القوانين الصارمة )كالح

هذا حسب ات ووالغرامات المالية( للتخويف والحد من الظاهرة. فتم تعديل قانون الهجرة لعدة مر

مؤرخ ال 66/211الهجرة غير الشرعية، فكان تحديدها في قانون  التطورات الذي مست ظاهرة

رة بنية "دخول كل أجنبي إلى الجزائر، بطريقة غير قانونية أو بوثائق مزو 1966في جويلية 

من  46 لبنداالستقرار والعمل"، ثم بتفاقم الهجرة غير الشرعية عدل قانون الهجرة المتعلق با

و غير ، والذي يقّر بـ " كل شخص، بطريقة مباشرة أ2008جوان  25الموافق ل  11-08األمر 

ي جنبألمباشرة، يسهل أو يحاول تسهيل دخول أو إقامة أو حراك أو خروج بطريقة غير شرعية 

 60000ـ بخمس سنوات وبغرامة مالية تقدر  5على التراب الجزائري يعاقب بالسجن لسنتين إلى 

يم كل صرامة السلطات الجزائرية إلى درجة تجر. وهذا يشير   "ألف دج 200000ألف دج إلى 

 من يساعد على الهجرة غير الشرعية. 

 الخصوصية الجغرافية للجزائر كبلد عبور : -ثانيا

لفضاء بر اعتتميز الجزائر بشساعة حدودها نظرا للموقع الجغرافي، والتدفق المعتبر للعابرين 

باألخص ا، وويعتبر نقطة عبور نحو أوروب الحدودي، يجعلها بوابة مركزية إلفريقيا نحو أوروبا

حد أنها مفي السنوات األخيرة حيث أصبح عدد المهاجرين األفارقة يتدفق على بالدنا جاعلين 

يث اع حالممرات، وطرق العبور للذهاب اتجاه أوروبا وشيئا فشيئا بدأنا نالحظ تطور األوض

ل عمت أفراد من الدول أصبحت الهجرة غير الشرعية غير منحصرة على الجزائريين ب

ئر ن الجزافهذا يساعد بشكل كبير على إنشاء وتطور ظاهرة الهجرة السرية، وخاصة أ .المجاورة

ربة ض تجتملك موانئ عديدة مفتوحة على التنقل البحري الدولي وهذا ما يشجع الشباب على خو

الدنا بعد بري، إذ تالهجرة السرية وتوجد فئة المهاجرين اإلفريقيين الذين يفضلون المجال ال

 .سيةالمعـبر الوحيد للوصـول إلى أوروبا عـبورا للحـدود الجزائريـة المغربية والتون

كلم، تمتد الحدود البحرية على شريط ساحلي محصور بالحدود البحرية شماال،  1200بطول 

البتة والمغرب غربا والحدود مع تونس شرقا، هذه الخصائص المادية التي تطغى عليها السهول 
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مراقبة الحركات نحو وانطالقا من التراب الجزائري، وباإلضافة للحدود البرية والبحرية، هناك 

مطارا دوليا المزيد من اإلمكانيات بالنسبة الحركات  35الحدود الجوية التي تضمن من خالل 

السكان نحو الجزائر، الذي يسهل الحركة فوق التراب الجزائري، هناك شبكة طرق معتبرة 

 4910كلم من الطرق الوطنية وأزيد من  29280كلم من الطرق منها  112696تتكون من 

كلم، واآلن قيد اإلنجاز  1216مشروعا هيكليا، ومن المفترض أن نستكمل بمقطع مهم يساوي 

بحيث سيربط في آجاله المحددة مدينة عنابة في أقصى الشرق بمدينة تلمسان في أقصى الغرب، 

كلم، وبأشغال مضاعفة  1020ز الطريق السيار اآلخر بالهضاب العليا بطول وسندعم أيضا بإنجا

الطرق الرابطة بين الجزائر العاصمة وأهم مدن الهضاب العليا والمدن الصحراوية، الشيء الذي 

سيسهل الحركات على مستوى الطريق العابر للصحراء شمال الجزائر، بالحدود مع ستة دول 

كلم تسهل  2150الجزائر، مالي، النيجر، تشاد، تونس، ويطول  تمر عبرها هذه الطريق وهي

 ,Musset Mohamed, 2013)شبكة السكة الحديدية أيضا الحركة على التراب الجزائري 

p20). 

ودها ق حدالمميزات الجغرافية للجزائر سمحت لنشاط شبكات المنظمة للتجارة بالبشر من اخترا

تي ة الن إلى الجزائر، عبر المناطق الصحراوية خاصونقل المهاجرين األفارقة غير الشرعيي

ة حراسليصعب حراسة حدودها لطبيعتها القاسية. فبالرغم من تواجد مختلف الوحدات األمنية 

راس الحدود البرية والبحرية، مثل وحدة مجموعة حراس الحدود التابعة للجيش الوطني، ح

كي ها لرامية المسالك التي تتسلل منالسواحل، مصالح شرطة الحدود، إذ تجد الجماعات اإلج

ومتر كيل تنجوا من مراقبة شرطة الحدود وقبضتهم بفضل طول مسافة حدودها التي تتعدى مليوني

 مربع. 

 دوافع حراك الهجرة اإلفريقية نحو الجزائر: -ثالثا

ألف مهاجر غير شرعي،  20فقرة تفيد تقارير من االتحاد األوربي بأن الجزائر تأوي حوالي 

إلى بلد عبور)بشير مصيطفي،  الجزائرالصحراء، فإنه تحّول  جنوبلهم قادمون من إفريقيا ك

أن العدد السنوي لعبور المهاجرين األفارقة نحو  HCRوحسب تقدير المنضمة  ( .5، ص2006

. وتتواصل التقديرات (Khaled N & al, 2008, p11)2005ألف بسنة  25الجزائر يعادل 

ألف مهاجر إفريقي يتوافد بالمنطقة المغاربية )موريتانيا، المغرب،  120ألف إلى  65إلى مابين 

وال يزال المهاجرون األفارقة  .(De Haas Hein, 2006, p30)سنة  تونس الجزائر وليبيا( كل

ألف مهاجر أفريقي غير  78000غير الشرعيين يتنقلون إلى أوروبا حيث يقدر ما متوسطه 

شرعي كل عام يعبرون البحر األبيض المتوسط وصوال إلى شواطئ جنوب أوروبا بين عامي 

  2020ت اإلستراتيجية اإلفريقية لسنة حسب ما بينه تقرير مركز الدراسا 2019و 2014

(Centre d’études stratégiques de l’Afrique, 2020). 

https://www.djazairess.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://www.djazairess.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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أن "  ،وفي تصريح لـ باولو جوزيبي كابوتو ، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الجزائر

الجزائر تستقبل عددا أكبر من المهاجرين يوميا من جميع أنحاء أوروبا". وقال أنه "وفقا 

حصاءات الحكومة الجزائرية، التي تتمتع بالسيادة على حدودها، يدخل ما يقدر )قيمة متوسطة( إل

 . (Bahar Makooi, 2019) مهاجر إفريقي أراضيها بصورة غير شرعية كل يوم" 500

نوات تة سسمركز الدراسات اإلستراتيجية يؤكد أن المهاجرين األفارقة يتخذون منذ وفي بيان ل

ضت شمال غفريقيا كوجهة أساسية لعبور البحر األبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا. وعر

 ائر(.الجزوبعض اإلحصائيات التي تبين انطالق األفارقة من دول شمال إفريقيا )تونس، المغرب 

 متوسطيض الين لدول األصل اإلفريقية الذين وصلوا أوروبا عبر البحر األبجدول لعدد المهاجر

 2019إلى  2014من سنة 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

المغرب  18163نيجيريا  37791نيجيريا  38791ايريثيا  33559اريثيا 
13698 

المغرب 
8049 

غينيا  12854ساحل العاج  20721ايريثيا  21914نيجيريا  8233نيجيريا 
13590 

الجزائر 
5273 

ساحل العاج 
1847 

ساحل العاج 
4501 

المالي  10918المغرب  14328غينيا 
12779 

 3961غينيا 

ساحل العاج  3577غينيا  1729غينيا 
14239 

الجزائر  10350غينيا 
7586 

ساحل العاج 
3693 

كاميرون 
1497 

 3544س تون 5764تونس  7700المالي  1693الجزائر  1059الجزائر 

 HCRئين منظمة األمم المتحدة لالج ، Frontex الوكالة األوروبية لمراقبة الحدودمصدر : 
(2019) 

)تونس  يقيامن خالل الجدول نالحظ الفارق الكبير بين عدد المهاجرين من دول األصل لشمال إفر

فلهذا يمكن  ف،، المغرب والجزائر(، وعدد المهاجرين لدول الساحل اإلفريقي والتي تقد بعدة آال

 بها وهو ارهمإسقاط هذا المشهد بعدد عبور المهاجرين األفارقة بدول شمال إفريقيا وقرار إستقر

 يتعدى اإلحصائيات الرسمية للمنظمات في الواقع.

التي أشار إليها  القومية الحدود عابري فيمكن تفسير حراك الهجرة اإلفريقية على ضوء نظرية

عتبر الهجرة كظاهرة اجتماعية يتخطى عبرها المهاجرون الحدود كردي صالح بدراسته، إذ ت

https://www.infomigrants.net/fr/author/bahar%20makooi/
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الجغرافية والسياسية والثقافية، وبتطور وسائل النقل واالتصال الحديثة يؤدي إلى رغبة األفراد 

(. فبفضل الفوارق 8، ص2005من الدول الفقيرة إلى التنقل إلى الدول الغنية )كردي صالح، 

د المسافة االجتماعية كعامل للطرد والجذب، ومن خالل تحسين الموجودة بين الدول والتي تحد

كما ذكر، طرق التنقل واالتصال السريع التي ساعدت بشكل كبير في هجرة األفارقة نحو شمال 

 إفريقيا وتشكيل مخيال الهجرة في تمثالت شباب الدول اإلفريقية.

ور العب يختارون ويرغبون فيهنالك مجموعة من العوامل التي جعلت المهاجرين غير الشرعيين 

راء الصحبواالستقرار بالجزائر، ويغامر األفارقة بحياتهم عند ركوب قوافل التهجير، مرورا 

مترامية ء الالكبرى الرابطة بين مالي والنيجر ليبيا والجزائر، ويعتبر الموت عطشا في الصحرا

جل امن  لتجربة في كل مرةاألطراف أكثر ما يخشاه هؤالء، إال أنهم ال يتوانون عن تكرار ا

 با،نحوا أور الهجرة قوارب ركوب أولى قبل الوصول إلى واليات الجزائر الكبرى، كمرحلة

ات شبك وعلى الرغم من التضييق الذي اتخذته السلطات الجزائرية، لتشديد الخناق على نشاط

هجرة ال ن معدلالتهريب وتجار الهجرة غير الشرعية في مواقع مختلفة بواليات الجنوب، إال أ

 .وهذا يعود لمجموعة من العوامل اإلفريقية ال يزال مرتفع

لب ب أغالمحّرك األساسي للهجرة اإلفريقية نحو الجزائر، كما وضحها عبد القادر خليفة حس

ل ي ساحفالفوارق الكبيرة في مستويات التنمية بين البلدان الفقيرة  -أوال-الدراسات، هي 

 ر فيف والتصّحر التي تضرب هذه الدول تباعا، مثل موجة التصحالصحراء، مع موجات الجفا

حراء التي ، في مقابل بلدان شمال الص2004سنوات السبعينات ثم الثمانينات، وغزو الجراد في 

 (. 43، ص2015القادر خليفـة،  شهدت حركة تنمية متصاعدة بعد استقاللها كليبيا والجزائر)عبد

ما كف من األفارقة للهجرة شماال كضرورة حياة أو موت، هذه الظروف المزرية دفعت بآال

ربحة ة وميحرك هذه الهجرة أيضا شبكات مهيكلة من المهّربين الذين يساهمون عبر تجارة رائج

 .هي تهريب المهاجرين

مهاجر  500وحسب تصريح الذي يؤكده قاسيمي حسن مدير شؤون الهجرة بوزارة الداخلية، أن 

ألف مهاجر إفريقي  90دون يوميا إلى التراب الجزائري وهذا يعني أن إفريقي غير شرعي يتواف

غير شرعي كل سنة. وهذا ال يمثل حراك هجري بل تدفق مكثف للمهاجرين األفارقة الذين 

يقررون اإلستقرار بالجزائر في وضعية غير قانونية وحتى الوكالة األوروبية لمراقبة الحدود 

Frontex  وع المهاجرين األفارقة غير الشرعيين تصل إلى إيطاليا % من مجم 2تشير إلى أن

من الجزائر والباقي يعتبرها بلد استقبال. حيث تم ارتفاع غير مسبوق لعدد المهاجرين اإلفريقيين 

 300الذي قدر بـ  2001ألف، مقارنة لسنة  400في خمس السنوات األخيرة فأصبح أكثر من 

ي نفس السياق أشارت وزارة العدالة إنه تم إصدار (. وف2001جانفي  08ألف )جريدة الخبر، 

ألف مالي( الرتكابهم جنح  33ألف نيجيري،  22ألف مهاجر إفريقي ) 56أحكام عقابية بحق 

 .  (El watan, 2018) (2018و 2014وجرائم مختلفة )مابين سنة 
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في غياب أي  يا،تشهد الجزائر بكامل أقطارها استقرارا داخليا وأمنالعامل األمني واالقتصادي: 

لكثير اشهد تنوع من النشطات أو التحركات التي تهدد أمن واستقرار الجزائر وذلك على غرار ما 

لدول ذه امن الدول العربية اليوم، وخصوصا بما يعرف بالربيع العربي، الذي مس الكثير من ه

خلية لداازاعات مثل ما حدث في تونس وليبيا ومصر وغيرها من الدول العربية، زد على ذلك الن

 ع سكانهابدف الذي تشهدها بعض الدول اإلفريقية مثل: النيجر والمالي، والتي تقوم هذه األوضاع

ألمني نب االخروج نحو بلدان أخرى، نتيجة الحروب والصراعات األهلية والطائفية أو حتى الجا

 في المجال الصحة والتغذية التي تعاني منها هذه الدول. 

ده ن بلعلمهاجرين األفارقة من ليبيريا عن أسباب تواجده بالجزائر بعيدا حسب تصريح أحد ا

ك ثمن أمل األصلي، لتدرك حجم األزمة االقتصادية واالجتماعية الذي يعانونها، "حتى وإن كنت

يد، بل ن جدمرحلة العودة، فأنا ال أريد مواصلة حياتي وسط ذلك الفقر المدقع، وال حتى رؤيته 

 (.2008الصحراء قبل حصول ذلك" )بحري حمزة،  أتمنى أن تلتهمني

الدول برنة يعمق هذه الظاهرة أكثر الفوارق االقتصادية التي تتميز بها الدول األوروبية مقا

ي إلى وروباإلفريقية، وهذا ما يؤكده المستشار االقتصادي بشير مصيطفي، أن شراهة السوق األ

قي ل اإلفريلعامن الضفتين الشمالية والجنوبية، فااليد العاملة من إفريقيا بسبب فارق األجور بي

ين يقبل بنصف أو ثلث األجر الذي يتقاضاه العامل األوروبي، وقد يقبل العمل دون تأم

 (.5، ص2006صحي)بشير مصيطفي، 

المة تتميز المجتمعات العربية والجزائر باألخص، بأنها مجتمعات مسالعامل االجتماعي: 

و جزائري هب الد العون والمساعدة لمن يطلبها أو يحتاجها، كما أن الشعبطبيعتها وتقوم بتقديم ي

 شعب مضياف وكريم بطبيعته، زد على ذلك الجانب الديني الذي يحثه على تقديم العون

شرية الع والمساعدة لمن هو في حاجة إليها، كما أن الجزائري ال يزال يتذكر ما تعرض له في

ر مرحب بهي في كثير من الدول حتى العربية منها السوداء، في أنه أصبح منبوذ وغي

ين واإلسالمية، هذه الصفات والشخصية واالجتماعية للجزائري جعلت الكثير من المهاجر

ت راءااألفارقة يختارون الجزائر كبلد للعبور إلى أوروبا أو االستقرار، خصوصا مع اإلج

ة امة دائما إقألبواب نحو أوروبا، جعلهالصارمة التي تستعملها ألجل منع هذا التدفق وسداد كل ا

يبة أو شبه دائمة، مما يتسبب في ظهور مشاكل ويؤدي إلى نتائج وخيمة على مستوى الترك

بر مدن عكثف االجتماعية والثقافية في المنطقة، والذي أصبح جلي من خالل تواجد المهاجرين الم

ن ى أطراف المدينة، كما أومناطق الوطن،  إذ خلق هؤالء ألنفسهم أحياء خاصة بهم عل

، صحي المهاجرين غير الشرعيين يعملون بمقابل زهيد لسد حاجاتهم، ودون المطالبة بتأمين

 .(Khaled N & al, 2008, p14)وذلك لجمع األموال والعبور إلى أوروبا أو إرسالها ألسرهم 

حيث بإمكانهم تلقى وأصبح التوافد على الجزائر بسبب جودة الخدمات الصحية التي تتوفر ببلد، 

بعض اإلسعافات والعالج بالمراكز الصحية كالمستشفيات ومصالح الجوارية، أو إمكانية التكفل 
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بهم من طرف منظمة الهالل األحمر خاصة بمراكز اللجوء التي وضعتها السلطات الستقبالهم 

 إلى دولهم األصل.بالمناطق الحدودية وتعمل على توفير لهم الرعاية الالزمة في انتظار إرجاعهم 

 غير الشرعية: مراحل تحقيق مشروع الهجرة اإلفريقية -رابعا

وضح يأراد الباحث براشات جوليان، من خالل دراسته للهجرة اإلفريقية غير الشرعية، أن 

مشروع ء المشروع الهجرة في شكل بيان، يجمع ما بين أربع مجاالت التي يرى أنها مهمة في بنا

تمثل توالتي     (Brachet Julien, 2009, p62)ر الشرعية لخصوصيتها الهجرة اإلفريقية غي

 في:

 (وجيةالوضعية )االقتصادية، السياسية، االجتماعية، الثقافية، الديموغرافية، اإليكول-

 العائلة واألصدقاء والعالقات-

 اإلعالم-

 الفرد )حياته وتأمالته(-

المعلومات المتواجدة والفرص المتاحة  ويضيف أن مشروع الهجرة ينتقل بمراحل متعددة وحسب

وحسب قدرة تخطي المهاجر غير الشرعي العراقيل، ولهذا قد يتحول المشروع األول إلى 

مشاريع فرعية و إلى أهداف مغاير تماما عن التي تم بنائها في البداية، و يؤكد أن مشروع الهجرة 

ي ظروف متجددة باستمرار. المهاجر هو نظام يتحقق، ما بين األهداف المرجوة وإعادة تشكيله ف

اإلفريقي غير الشرعي يبني مشروع الهجرة على أساس اإلمكانيات والفرص التي تتوفر لديه، 

حيث يتم مواصلة األهداف الواحد تلوى اآلخر حتى يصل إلى البلد المرجو اإلقامة به كوجهة 

المشروع مدة زمنية غير محددة المحددة منذ انطالقه وهي أحد الدول األوروبية وقد يستغرق هذا 

كما هو موضح بالبيان حتى يصل إلى بضع سنوات حتى وصوله إلى النهاية مشروع الهجرة، أما 

في حاالت أخرى يتوقف في أحد بلدان العبور لتوفر شروط العيش وإدراك المهاجر صعوبة 

ين األفارقة والذي مواصلة مسار الهجرة، لهذا أصبحت الجزائر بلد إقامة لعدد مهم من المهاجر

جنسيات )النيجر، المالي،  8ألف مهاجرا إفريقيا من  25تجاوز كل االحتماالت حيث قدر بـ  

 Hammouda Nacer) الكاميرون، غانا، نيجيريا، بنين، كونغو، ليبريا، ساحل العاج( 

Eddine, 2008, p 03). عبد القادر خليفة أن القليل من المهاجرين  وفي نفس السياق يرى

األفارقة غير الشرعيين يتمكنون من الوصول إلى الهدف النهائي أي الضفة األوروبية، ليتكدس 

اآلالف منهم عبر مسارات الهجرة في مدن "العبور" التي تحولت شيئا فشيئا نتيجة صرامة 

بغلق الفضاء األوربي، إلى قلعة منيعة  القوانين واإلجراءات األوربية في التصدي لهذه الهجرة

ضد الهجرة غير الشرعية، باإلضافة إلى السياسات التي تضطر الدول المغاربية لتبنيها منع 
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(. فأبرمت الجزائر عدّة اتفاقيات مع دول 47، ص2015القادر خليفـة،  الهجرة عبر حدودها )عبد

نيباد، والتعاون األمني مع مالي، كما ساحل الصحراء في إطار التعاون اإلقليمي ضمن منظمة ال

عملت على تطوير مكافحة الشبكات التي تعمل في التهريب واالتجار بالبشر وتجهيز مراقبة 

 .الحدود وتشجيع اتفاقيات عودة المهاجرين لبلدهم األصل

 : يمثل مشروع الهجرة اإلفريقية غير الشرعية بين تحقيقه وإعادة تشكيله1الشكل 
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 مسار الهجرة اإلفريقية غير الشرعية ببلد العبور: -خامسا

 ات متعددة،للجزائر كما ذكرنا سابقا يمنح للمهاجرين األفارقة مسار الجغرافي الموقع خصوصية

، س وليبياتون تكون إما مسار بري بالعبور من الحدود البرية لمجاورة الجزائر لسبع دول،  بلدان

ما ا. أيتانيا والصحراء الغربية في الجنوب الغربي والمغرب غربمالي والنيجر جنوبا، مور

ر األبيض المتوسطي بالبح الساحل من انطالقا البحرية بشمال الساحل للمياه إقليمية الحدود

تشكل دخول والموانئ، وي البرية الحدودية المراكز المتوسط. فيتم الدخول والخروج عبر مواقع

ات شبك لتراب الوطني بمسارات غير القانونية التي تعتمدهاالمهاجرين غير الشرعيين عبر ا

 الممررين وشبكات التهريب البشر أو المهاجرين األفارقة في ذاتهم.

ود الجزائر للهجرة اإلفريقية غير الشرعية التي تخترق حد سنحاول إبراز أهم المسارات البرية

ي ا يصعب مهمة السلطات فمن مختلف الدول واالتجاهات خاصة منطقة الجنوب الشرقي، مم

يب محمد سا وساتالحد من هذا التدفق الهجرة اإلفريقية وحماية الحدود، ولهذا استعنا بدراسة لـ م

 (Musset Mohamed, 2013, p 21-22)التي حدد بها مسارات الهجرة من وإلى الجزائر

 لمسارات التيايز على والمسارات المرقمة بداخله. فإرتاينا الترك 01والتي نبينها بالخريطة رقم 

ادة ي إعهيزيد حجم تدفقها مقارنة للوافدين من المغرب وتونس. وتعد هذه المسارات الحديثة 

ن ا كامتشكيل لطرق كانت تعبرها قوافل التجارية بالصحراء آتية من الساحل اإلفريقي حسب 

ؤدي تتي يسية اليسرده القدامى، وأيضا تتشكل هذه المسارات من خالل االنحرافات للطرق الرئ

 إلى المراكز والمدن الكبرى. 

 يتم عبور مسار الهجرة غير الشرعية لألفارقة عن طريق مراحل حتى الوصول إلى شمال

(،  01 لشكلالجزائر، فهي تعتبر نقاط الوصول حتى تنتهي إلى الوجهة األخيرة )كما هو موضح با

 ون نحو أماكن تجمع وإقامةومن خالل نقاط الوصول هذه يتوجه المهاجرون غير الشرعي

اب الترالسابقين في انتظار تحضير استراتيجيات لمواصلة المسار والتنقل إلى نقاط أخرى ب

ع ي قطالجزائري. وأصبحت هذه األقاليم تحمل أسماء لتجمع المهاجرين غير الشرعيين مثل ح

 استقرار قطةية، هي نالواد بوالية تمنغاست، وحي مليكة بوالية غرداية، و واد درجي ببلدية مغن

ا وروبأللمهاجرين األفارقة في انتظار عبورهم غير القانوني البحر األبيض المتوسط  نحو 

 (. 87، ص 2016)عطوات عبد النور، 

فريقيا إ بلدان من المهاجرين تدفقات تصل المالية، الحدود منمسار حدود المالي والجزائر: 

نحو  التدفقات تتسرب غاو ومن مبوتي، بمدينة  غاو عبورا نحو بماكو من انطالقا الغربية

والية  ونحو مرورا بمنطقة تينزواتين والية تمنغاست :اتجاهين إلى يؤدي رواق عبر الجزائر

اوين بتيمي مرورا  تينزواتين المركز الحدودي من ويمكن باجي مختار، ببرج أدرار، مرورا

 .(1)المبينة بمسار 
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إفريقيا  بلدان من القادمة التدفقات تصل التراب النيجيري ومن :مسار حدود النيجر والجزائر

من  القادمة التدفقات وصول نقطة أقاديز، بمدينة لاللتحاق ونيامي وادغادوغو الغربية والعابرة

الطرق  تحتف التي ارليت مدينة نحو التدفقات تتجه المدينة، هذه وفي الوسطى، إفريقيا بلدان

 (.2جانيت )المبينة بمسار  نحو أو قزام ينبع مرورا تمنغاست إلى المؤدية

 ليبية حدودمن ال انطالقا إلى الجزائر والخروج الدخول عمليات إن مسار حدود ليبيا والجزائر:

 ةالضاحي الدخول عبر يتم سبهة، مدينة من قدوما حدوديتين، نقطتي يمكن من خالل عبور

 مدينة من وقدوما الجزائرية، جانيت ةمدين نحو للطريق الرابطة النقطة على الليبية الحدودية

 عبورا يزينحو ايل الطريق التي تفتح الحدودية الدبداب نقطة عبر الدخول يتم الليبية، غدامس

 (. 3)المبينة بمسار  شماال جنوبا و ورقلة امناس بعين

 ساحل اإلفريقي.خريطة تبين مسار الحدود البري للمهاجرين األفارقة غير الشرعيين إلى الجزائر من دول ال

 

1 

2 

3 
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البرية أي اختراق الحدود  الطرق عبر غير شرعي والخروج الدخول عمليات على غرار

 إلى الجزائرية عبر المنطقة الصحراوية وهي تمثل خمس مسارات يلجئ المهاجر غير الشرعي

 إلى وءاللج يظل المسار البحري وصوال إلى أوروبا انطالقا من بلد العبور وهو الجزائر. و

 ألداةا هو مصادر متنوعة تبثها التي والمعلومات المهاجرين األفارقة غير الشرعيين ةتجرب

 أروقةعبر مسارات و البري والبحري العبور تشكيل وٕاعادة الخروج نقاط لتحديد المستعملة

 (.70، ص2016خروج جديدة )عطوات عبد النور، 

 سادسا. آليات مكافحة السلطات للهجرة غير الشرعية:

ورت تمح لحكومة الجزائرية على تبني إستراتيجية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعيةعملت ا

وطن من ة الفي إعادة النظر في سياستها للهجرة خاصة وأنه يتعلق األمر باألمن القومي، فحماي

 ن الكبرىالمداإلجرام واآلفات االجتماعية الذي ينجم من توافد األفارقة للجزائر بشكل ملحوظ ب

مت أبر جنوب كتمنغاست وأدرار والشمال كالعاصمة، قسنطينة ووهران، حاجة ملحة. لهذافي ال

سبانيا، إسا، الجزائر عدّة اتفاقيات تعاون دولي مع المجموعة األوربية أو مع دول منفردة )فرن

 شركتإيطاليا( لترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتدعيم قدراتها للتصدي للظاهرة، كما أ

األمني  عاونان ساحل الصحراء في إطار التعاون اإلقليمي ضمن منظمة النيباد، والتالجزائر بلد

 لبشرمع مالي، كما عملت على تطوير مكافحة الشبكات التي تعمل في التهريب واالتجار با

، 2015ة، القادر خليفـ وتجهيز مراقبة الحدود وتشجيع اتفاقيات إعادة القبول للمهاجرين)عبد

 (. 50ص

قوم يقامت بها السلطات هي تعديل قانون الهجرة، وتشديد العقوبة على كل شخص  أول خطوة

 وجهةبمساعدة شخص آخر على الهجرة غير الشرعية كما ذكرنا سابقا، وزيادة العقوبات الم

 إلى لشبكات تهريب البشر التي تقوم بتشجيع ومرافقة المهاجرين غير الشرعيين وإيصالهم

 الجزائر.

ة غير لهجرقانونية والتشريعية التي تبنتها الجزائر، تمحورت آلية مكافحة اغرار اآلليات ال

 تمثل في:(، التي ت 93، ص 2012الشرعية لألفارقة بالجزائر على عوامل متعددة )ساعد رشيد، 

حت ت: تم إنشاء مركز للوثائق واإلحصائيات حول تدفقات الهجرة معرفة التدفقات

ن عومات ن وراء هذا االختيار هو تشجيع جمع المعلإشراف وزارة الداخلية، والهدف م

سكان كة التدفقات الهجرة بمساعدة مصادر موثوق بها نابعة من هيئات مكلفة بإدارة حر

اعي الجتمااألجانب أي وزارتي الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ،العمل والتضامن 

الجيش طني وعامة األمن الووالداخلية والوحدات المحلية والشرطة الوطنية واإلدارة ال

 الشعبي الوطني.



 إختراق األفارقة للفضاء الحدودي الجزائري حالة الهجرة غير شرعية عبورا         د.كيم صبيحة

 124      2021 سبتمبر، 20العدد برلين،  -ي العربي ألمانياالمركز الديمقراط –مجلة العلوم االجتماعية 

 

 لحدود: وذلك من خالل إنشاء ونشر الشرطة الوطنية وشرطة االسيطرة على التدفقات

توقيف ية الالمكلفة بالسيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر إقليم الوطن، من خالل عمل

 راضيعلى األوالسجن والطرد، حيث يتم إرجاع األفارقة بسبب اإلقامة غير الشرعية 

 ة.متنوع بتهم الجزائرية إّما يقادون إلى الحدود أو يدخلون إلى السجن بعد الحكم عليهم

تجاه ألسباب متنوعة بدت السلطات الجزائرية رحيمة ومتسامحة ا الحكم المتسامح:

ي لتفادوالوجود المؤقت لبعض فئات األجانب على األراضي الجزائرية، كدافع إنساني 

قبة طرد والسماح بتجميع األشخاص الموقوفين في مواقع تحت المرااللجوء إلى ال

 بمراكز لالجئين.

ئر، لجزامن بين تدابير مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تتخذها دول عبور شمال إفريقي كا

ية لمدة انونقللسعي نحو الحد من دخول المهاجرين غير الشرعيين للتراب الوطني واإلقامة الغير 

 يترتب عنه عواقب سلبية وهي تتمثل في ما يلي: طويلة، مما

رطة شيها هي من العمليات الرقابة التي تلجأ إل رفض الدخول إلى اإلقليم الوطني:

تلف الحدود إلبعاد الراغبين بدخول التراب الوطني بطريق غير شرعية ، من مخ

ي ائرزنقاط العبور أو مناطق أخرى، وهم ال تتوفر بهم شروط الدخول إلقليم الج

سفره  سبب لعدم حوزتهم لوثائق السفر كجواز السفر،  تأشيرة السفر، أو وثائق تثبت

 ..الخ.، في إطار عمل، سياحة، زيارة عائلية، عالج، تظاهرة ثقافية أو رياضية.

دود لى حتتم مرافقة المهاجرين غير الشرعيين إ الطرد لإلعادة إلى الوطن األصل:

م قليلهم. حيث تتم هذه علمية لكل شخص يدخل اإلدولهم األصلية إلعادتهم وترحي

 وقيفهمتم تالوطني بطريقة غير الشرعية والمقيم بها، وغير حامل لوثائق اإلقامة. و

هم من طرف السلطات المعنية على مستوى الحدود أو بمناطق أخرى أي عند دخول

ين شرعيأو بعد فترة من إقامتهم. وفي بعض الحاالت يتم توقيف المهاجرين غير ال

 بسبب أفعال إجرامية خطيرة والتي تهدد أمن وسالمة المجتمع الجزائري.

في الفترة األخيرة أعادت الدولة فتح ملف الهجرة غير الشرعية للوافدين من الدول اإلفريقية، 

ألف مهاجر إفريقي، كما أشارت  25الرتفاع هذه الظاهرة في الجزائر، حيث تجاوز عددهم 

 Wafi)صها على التعامل مع الظاهرة بما تنص عليه االتفاقيات الدولية السلطات إلى مدى حر

Youcef, 2017, p3) ،"فتعد اتفاقية العودة أو كما يطلق عليها بـ"مساعدة العائدين إلى وطنهم .

تتمثل في مساعدة المهاجرين الراغبين بالعودة إلى وطنهم األصل والتي تتميز باالمتيازات التي 

اغبين بالعودة كمرافقتهم للحدود أو منحهم مبلغ مالي لتغطيت مصاريف السفر تقدم ألولئك الر

 (.102، ص2015نحو بلدانهم األصل  )بطاهر عبد القادر، 
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ات لسلطتفيد هذه اآللية السيطرة على تدفق حركة الهجرة غير الشرعية اإلفريقية من طرف ا

هي ونس. ثل المغرب ونيجيريا وتوالمحلية، والتفاوض مع بعض الدول عبر اتفاقيات ثنائية، م

 ألصلية.هم ارامية إلى تحديد تدابير تنظيمية لإلرجاع وعودة المهاجرين غير الشرعيين إلى دول

، 2015در، ، وقعت دول االستقبال سبعة وعشرون اتفاقية ثنائية )بطاهر عبد القا1994منذ سنة 

الت تصااوكإجراء تم وضع لجنة  (، تتعلق بعودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم،102ص

ات حكومالمجلس والبرلمان األوروبي بشأن الهجرة وسياسة اللجوء، وقد شكلت االتفاقيات ال

 1998نة الدولية في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد مرامي قانون الهجرة الجزائري س

 25لـ  وافقون الهجرة الموتعاون الدولي مع دول المنشأ والعبور، ثم بتفاقم الظاهرة عدل قان

 .2008جوان 

فحال است ما نالحظه أن الهجرة غير الشرعية اإلفريقية تشّكل خطر على الدولة والمجتمع، من

ة ارجيالجريمة والتهريب وانحرافات أخرى بمناطق تواجدهم. وفي هذا السياق أكد وزير الخ

ى مل علالوطن وأن الدولة تعمشيرا إلى تهديد المهاجرين األفارقة غير الشرعيين على أمن 

عصابات  ؤ معمحاربة الشبكات اإلجرامية الدولية التي تعمل على إدخال هؤالء األفارقة بالتواط

 جزائرية. 

ساحل ل اللذا عملت الجزائر على إعادة النظر بسياستها للهجرة غير الشرعية للوافدين من دو

فأقرت  لبشران باستفحال الجريمة وتهريب اإلفريقيي، والتي تعتبرها مهددة ألمن واستقرار الوط

عمل ي الفكحل لذلك ترحيل هؤالء األفارقة إلى وطنهم األصل لحمايتهم من احتمال استغاللهم 

ث الجنسي أو العمل غير المرخص. حيث قدرت المصالح األمنية أنها استطاعت خالل الثال

 عرضون إلى االستغاللألف امرأة وطفل كانوا يت 24سنوات األخيرة فك حصار أكثر من 

 والتعذيب في أعمال ال أخالقية من طرف شبكات اإلجرام.

ة مشكلة محليوال نتوقف عند هذا، بل تعتبر الهجرة غير الشرعية اإلفريقية بالنسبة للسلطات ال

 حقيقية وعبئ كبير تعجز على تحمل عواقبه، خاصة فيما يخص حماية الحقوق اإلنسانية

ة لألمم لعاماوالتي تتمثل بالوضعية االجتماعية والصحية لهم)الجمعية  للمهاجرين غير الشرعيين

 ( وهي:2010المتحدة، 

 أطفال المهاجرين غير الشرعيين. لجميع التعليم في الحق-

 الحق بالرعاية الصحة والتداوي للمهاجرين غير الشرعيين.-

 .زامي، القسريحماية األطفال والنساء من االستغالل في العمل غير الرسمي أو اإلل-
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 التوظيف.     وأحكام األخرى العمل وشروط األجر حيث من المعاملة في مساواة-

 ألساسيةا والحريات اإلنسان حقوق تحمي أن شأنها من وتدابير تشريعات اتخاذ البد على الدول

 الدخولب المتعلقة واألنظمة القوانين وضع في سلطتها عند ممارسة للمهاجرين غير الشرعيين،

اإلنسان، وبما  قلحقو الدولي بالقانون ذلك في حدودها، والتقيد بما أمن وكذا إقليمها في اإلقامةو

نحو  زمةاإلجراءات الال اتخاذ ضرورة على المتحدة لألمم العامة  الجمعية قرارات توصي به

 ،2013،  المهاجرين مهما كانت صفتهم،  وأينما وجدوا)المنظمة الدولية للهجرة حقوق احترام

 ( .08ص 

كات الجسدية باالنتها المتعلق اإلنسان لحقوق الدولي بالقانون كما يجب على دول العبور التقيد

هم الهجرة شرعية أو غير شرعية، لضمان سالمت حيث من وضعهم عن النظر والنفسية، بصرف

نساء لل وابفترة إقامتهم وحمايتهم من أي ضرر محتمل، خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة كاألطفا

 والمسنين. 

 خاتمـة

 ى عنيبقى موضوع الهجرة يشكل هاجسا لدى شباب دول الساحل، ونجد أن الجزائر ليست بمنأ

وروبا ة ألهذا الهاجس، خاصة وأنها تعتبر بوابة إفريقيا ألوروبا، بحيث أصبحت هجرة األفارق

ني ألمستقرار افي تزايد ملحوظ خاصة مع تطور األزمات داخل هذه البلدان منها إنعدام اإل

مل لعواوضعف الجانب االقتصادي وغياب إستراتيجية تنموية واضحة . لكن ال يمكن عزل هذه ا

ضاء عن العامل التاريخي للمنطقة وللجزائر وصحرائها خاصة، حيث عرفت منذ زمن قديم كف

محت س التيللعبور وترحال القوافل والمسارات التجارية المعروفة بتعاقب الدول والحضارات، و

مسارات ه التنقل الكثير من األفارقة نحو شمال إفريقيا ووصوال إلى أوروبا. فأصبحت اليوم هذ

قية من فرييتعاقبها المهاجرين عليها بالعصر الحديث، وتتبع خطوات القدماء لحراك الهجرة اإل

 دول ساحل اإلفريقي عبورا بالجزائر. 

لشباب هم ارة غير الشرعية لسكان الساحل منليس هذا فقط بل أيضا تم إنتشار فكرة ورغبة الهج

هايته نبهم والنساء وظهور شبكات الممررين عبر البحر للمغامرة بأرواح الشباب، حيث القى أغل

ف ثون  ألوثال بصحراء الجزائر أو غرقا في البحر، حيث أقرت المنظمة الدولية للهجرةّ، أن ثالثة

ون أو ، أو يتواجدون بالسج2000سط منذ سنة مهاجر غير شرعي توفي في البحر األبيض المتو

 روبا.ى أوبمراكز حجز المهاجرين غير الشرعيين أو التشرد في بدول العبور أو عند وصولهم إل

فرغم كل جهود المبذولة من طرف سلطات الدولة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين 

لمنطقة الصحراوية، ووضع إجراءات األفارقة، بتضييق الحصار عليهم بنقاط العبور الحدودية ل

قانونية صارمة، إال أننا نلحظ بتزايد مستمر لتواجدهم عبر مناطق مختلفة من الجزائر، وهدر 

حقوقهم  في تزايد أيضا وهذا عن طريق استغاللهم في التجارة المتعلقة بالسوق السوداء مما يؤثر 
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لجريمة بأنواعها )السرقة وتزوير العملة سلبا على البلد المستقطب لهذه الفئات من حيث انتشار ا

الصعبة، العمل بالجنس...الخ(، مما انجر عنه ظهور شبكات إجرامية جد خطيرة مختصة 

مليون  765بالتجارة بالبشر وتهريبهم إلى الدول األوروبية حيث قدرت قيمة هذه التجارة بـ  

 دوالر سنويا لطريق العبور الساحل الصحراوي فقط. 

ير ما ذكر سابقا، نشهد اصطدام ثقافي بين كل من الجزائريين والمهاجرين غوعلى غرار 

قاطنين وال الشرعيين األفارقة، والوقوع بصراع رمزي وعرقي بين سكان المناطق المحلية للبالد

شكل قل بفي البالد بصفة غير شرعية، ويغذي باستمرار العنصرية ضد المهاجر اإلفريقي، ويعر

 م وانصهارهم بالمجتمع الجزائري بغية االستقرار بالبلد.مباشر عملية اندماجه

 التوصيات والمقترحات:

إلجرام ات اانجر عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية العديد من التهديدات األمنية الرتباطها بشبك

المنظمة للتجارة بالبشر والسالح والمخدرات، واإلرهاب، حيث أصبحت الجزائر تكثف 

قترح ، فندي هذه الظاهرة الخطيرة المهددة لالستقرار  وأمن مجتمعهامجهوداتها لمكافحة وتص

 بعض التوصيات التي تعمل على مواجهة الهجرة غير الشرعية بالجزائر:

ا رونيإنشاء مركز إلحصاء المهاجرين غير الشرعيين والتعرف على هوياتهم وتخزينها إلكت-

 للتعرف على المشتبه بهم.

ار في ستثمغير الشرعيين الذين يريدون اإلقامة بطريقة شرعية واالمساعدة إدماج المهاجرين  -

 الجزائر لكي نفتح آفاق جديدة لسياسة هجرة وافدة واضحة ورسمية.

ل تفعيوتحسيس المجتمع المدني من آثار الهجرة غير الشرعية السلبية عبر حمالت توعية،  -

ن رعييرسها المهاجرين غير الشمشاركة السكان للتبليغ عن السلوكيات اإلجرامية التي يما

 )الشعوذة، تبييض األموال، التسول، السرقة، العمل بالجنس ...(.

لى مل عإنشاء مراكز إيواء للنساء واألطفال لحمايتهم من عنف الجماعات اإلجرامية والع -

 إرجاعهم لبلدهم األصل. 

عن  اقبةمتطور كالمر تكثيف دورات مراقبة الحدود الصحراء الجزائرية، واستعمال لوجستيك -

 بعد بفضل الكاميرات.

 .إعطاء حق اللجوء لطالبيه خاصة التي تتوفر فيهم الشروط لذلك-
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 اسات: حاولت من خالل هذا المقال أن أبين مفهوم "الثقافة" كمفهوم مركزي في الدرملخص

ط ز نقاخاصة، كما حرصت عل إبرااالنتروبولوجية  عامة وفي حقل األنتروبولوجيا الثقافية 

 مانية مناأللااللتقاء واالختالف بين مفهومي "الثقافة" و"الحضارة" من زاويتي نظر مختلفتين )

 ذات جهة واالنجلوسكسونية من جهة ثانية(، كما عملت أيضا على شرح العديد من المفاهيم

 ةفهذه الدراس ئفها في المجتمع.العالقة الوثيقة بمفهوم الثقافة، كما بينت خصائص الثقافة ووظا

زم يل التأسيسية تنظيرية وليست ميدانية، وأعتقد أن اإلحاطة بجميع هذه المفاهيم والتفاص

 وضروري لجميع الباحثين المشتغلين على قضايا الثقافة والمجتمع والشخصية.

قافية، ثالتوجهات ال قف،ثا: الثقافة، الثقافات التحتية، الثقافة المضادة، التثقيف، التالكلمات المفاتيح

 المساحة الثقافية.

Culture: its concept, components, characteristics and functions in 

society. 

Khalifa Adalet, University of Sfax, Tunisia 

ABSTRACT : In this article, I attempted to illustrate the concept of 

"culture" as a central concept in anthropological studies in general and in 

the field of cultural anthropology in particular. It also emphasized the 

points of convergence between the concepts of "culture" and 

"civilization" from two viewpoints (German on the one hand and Anglo-

saxon in the Second), I also explained many concepts that are closely 

related to the concept of culture, as well as the characteristics and 

functions of culture in society. This study is theoretical rather than field-

based, and I think that briefing all these concepts and details is necessary 

for all researchers working on issues of culture, society and personality. 

KEYWORD : culture, subculture , counter-culture,  acculturation, 

occulturation, culural alternatives,  cultural space. 
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 مقدمة:

ذ بداية ن منأحيانا بأنه "حيوان مثقف" وهذا يعني أن الثقافة قد صاحبت اإلنسا يعّرف اإلنسان

 جوده، أووحفظ وجوده في هذا العالم، فكل ما يضيفه اإلنسان لطبيعته وجميع ما يصنعه أو ينتجه ل

ة. ى الثقافسمّ م  لتحقيق تأقلمه مع البيئة التي يعيش فيها، أو ليحقق سعادته ورفاهته، يندرج ضمن 

أحياء،  بشر لثقافة شيء متحرك، ومتغير باستمرار، ألن الذين ينتجونها ويتفاعلون من خاللهاوا

يتغيرون ويتحولون ويتطورون بدورهم، لذلك ال عجب أن تمر الثقافات والشعوب ببعض 

بير ب تعالتحوالت العميقة، أو تتعرض لبعض االهتزازات وحتى لبعض "الحوادث الثقافية" بحس

عنها،  دافعتناسة، لكن الثقافات تدافع عن نفسها وتملك أجهزتها المناعية التي بعض علماء اإل

ن تحول دو ، أووتجعلها ترفض وتدفع عنها جميع األجسام الغريبة، التي قد تفتك بتناغمها الداخلي

ما قافية، كالث اشتغالها. وفي هذا العمل، سنشرح جملة من المفاهيم ذات العالقة باالنتروبولوجيا

 مل على إبراز مكونات الثقافة وخصائصها ودورها في حياة الفرد والمجتمع.سنع

  : مفهوم الثقافة:1

 غنى سيا والللثقافة مرجعا أساادوارد تيلور يعد التعريف الذي وضعه عالم اإلناسة االنجليزي 

به تاي كف" الثقافةعنه بالنسبة للباحثين المنتمين لحقل البحوث األنتروبولوجية. فقد عرف "

األخالق ون و"الثقافة البدائية" بأنها " ذلك الكل المركب الذي يشمل المعارف والعقائد والفن

. مجتمعي الفوالقوانين والعادات وجميع القدرات والعادات التي يكتسبها الفرد باعتباره عضوا 

ادات الع أما فرانس بواز فقد عرفها بأنها "كل مظاهر (.1، ص1، المجلد1920ادوارد تايلر، )

يها وكل فعيش ياالجتماعية في جماعة ما، وكل ردود أفعال الفرد المتأثرة بعادات المجموعة التي 

. )35، ص1983سامية حسن الساعاتي،   (منتجات األنشطة اإلنسانية التي تتحدد بتلك العادات" .

 أما ميلفيل هيرسكوفيتش، فقد عرفها بأنها: "كل شيء يكون في المجال ويكون من صنع

 (52، ص1950اإلنسان")ميلفيل هيرسكوفيتش،

ت التي نتجاما نستخلصه من هذه التعريفات الثالثة هو أن مفهوم "الثقافة" يحيل على جملة الم

ي تلعب ، وهتكون من صنع اإلنسان وقابلة لالكتساب واالشتراك والتبادل والتناقل من جيل آلخر

ن الفرد م تمكنالمجتمع الواحد، ومن خاللها ي دورا كبيرا في ضمان التوافق واالنسجام بين أفراد

 التأقلم مع محيطه البشري والطبيعي.  

 laلكن يجب القول بأن هناك مفاهيم مجاورة لمفهوم "الثقافة" مثل مفهوم "الحضارة" 

civilisation "ومفهوم "التقاليد ،les coutumes فهذه المفاهيم يستعملها بعض علماء اإلناسة ،

يسوي لحد كبير  ادوارد تايلورايز بينها البعض اآلخر. فاألنتروبولوجي األنجليزي كمترادفات ويم

بين مفهومي الثقافة والحضارة وهذا واضح من خالل التعريف الذي صاغه لمفهوم الثقافة والذي 

في مفهومها االتنوجرافي الواسع هي ذلك الكل   الثقافة أو الحضارةبدأه بالعبارة التالية " 

 Culture or civilization , taken in its wide » )…." )إلى آخر التعريف( المرّكب..

ethnographic sense is that complex whole which includes knowledge, 

belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habits 

acquired by man as a member of society ». 
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نسية تحت " لروث بيندكت إلى الفرpatterns of cultureإن ترجمة كتاب أنماط الثقافة"كذلك ف

ان يدل على أن المفهوم échantillons de civilisationsعنوان " "نماذج من الحضارات"

  يبا.يستعمالن في المدرستين االنتروبولوجيتين األمريكية والفرنسية بنفس الداللة تقر

حضارة ل الية فإنها تميز بين الثقافة والحضارة تمييزا واضحا، فهي تجعأما المدرسة األلمان

ة ختلفمللمنتجات البشرية ذات الطابع المادي خاصة والتي يمكن أن تكون مشتركة بين شعوب 

لرقي لم اسكبعض األدوات والتقنيات وغيرها من المنجزات التي تعطي لمجتمع ما تموقعا ما في 

عبا يز شفهي تحيل في الغالب على ما هو روحي ووجداني وفكري ويم المادي، بخالف "الثقافة"

في إحدى مقاالته المنشورة في مجلة Thomas Mannما عن بقية الشعوب األخرى. يقول 

la Neue Rundschau ها، :" ال أحد يعترض على أن المكسيك تمتلك ثقافة منذ لحظة اكتشاف

ي الذ ين الشعوب القديمة فان الشعب الوحيدولكن ال أحد يزعم أنها كانت متحضرة...ومن ب

نة يستحق ان يوصف ب"المتحضر" هو الشعب الصيني" )بيير كفمان، موسوعة اينيفرسليس لس

2002( 

ما هي بفة" فالمدرسة األلمانية حريصة على التمييز بين "الحضارة" بما هي تقدم مادي و"الثقا

اء هوم البنو مفمفهوم مجاور لمفهوم الثقافة ه تقدم روحي وعقلي وانساني. لذلك تطور عند األلمان

ع رين على صن، باعتبار أن األفراد المثقفين والمبنيين جيدا هم القادla « bildungوالتكوين "

 الحضارة الحقيقية التي يتكامل فيها البناء المادي مع البناء الروحي.

 في األنتروبولوجيا الثقافية: أساسية مفاهيم -2

 لفرعية أو التحتية:: الثقافة ا2-1

إن تأكيد علماء اإلناسة بأن الثقافة تحيل على ما هو عام ومشترك ومتقاسم بين أفراد الجماعة 

البشرية الواحدة، لم يمنعهم من اإلقرار بإمكانية أن تتواجد داخل الثقافة الواحدة بعض الثقافات 

ب درجة بساطة أو تعقد ، يقل عددها أو يزداد حسDes sous culturesالفرعية أو التحتية 

المجتمع، فداخل بعض المجتمعات الغربية مثل الواليات المتحدة األمريكية، تتعدد التشّكالت 

 leثقافية، إلى الدرجة التي ابتدع فيها بعض علماء اإلناسة مفهوم "الفيدرالية الثقافية" -السوسيو

fédéralisme culturel. . 

ة طبقية تماعيبحسب ما يشتمل عليه من انقسامات وتفرعات اجتتعدد الثقافات التحتية في المجتمع 

جنسية ية أو اللعمرمثال أو عرقية أو دينية، كذلك فإن االختالف في المواقع االجتماعية أو الفئات ا

ت، لذلك لفئاا)النوعية( يترتب عنه وفي حدود قد تختلف من مجتمع آلخر تمايزات ثقافية بين هذه 

ماذج ، وتحدث رالف لنتن عن النculture de classeقافة الطبقة" عن "ث كارل ماركستحدث 

 وكذلك عن ثقافات.(122-121، ص1945)رالف لنتن، les modèles culturellesالثقافية 

ل الثقافة إن صح التعبير، وهي كلها تشكل "ثقافات فرعية"داخ les Cultures du statutالموقع

 رعية مماعات فالمركبة يكون المجتمع دائما مركبا من جمااألم. يقول رالف لنتن:"داخل الثقافات 

 .(28.ص1945)رالف لنتن،يؤدي بشكل مواز لوجود ثقافات فرعية داخل الثقافة الكلية.

 acculturation et enculturation :  التثاقف والتثقيف: 2-2
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تلفين، مخ عنيين"التثاقف" و"التثقيف" مفهومان متداوالن لدى علماء اإلناسة لكنهما يفيدان م

تبادل  نم حبهفاألول يستعمل للتعبير عن التفاعل الحاصل بين ثقافتين أو أكثر وما يمكن أن يصط

ف بأنه: لتثاقفي أحد أعمالهم المشتركة حيث عرفوا النتن  أو تغير ثقافي، وهذا ما ذهب إليه كل

ختلفة ت ماملة لثقافا"جملة الظواهر التي تنتج عن التماّس المباشر والمتواصل بين جماعات ح

نتن ها)لوتكون مصحوبة بشكل مواز بتغيرات في النمط الثقافي األصلي لجماعة منها أو لجميع

 (.149، ص1936وآخرون، 

الجتماعية، ا، يفيد تقريبا نفس معنى التنشئة l’enculturationمفهوم التثقيفوفي المقابل فإن 

لها خال لتي تحدث داخل المجتمع ويراد منفهو يحيل على تلك العمليات المنظمة والمقصودة ا

 تأسيس وتكريس ثقافة المجتمع لدى الناشئة.

 .l’aire culturelle: مفهوم المساحة الثقافية:2-3

ني من القرن خالل النصف الثا KulturKreisنشأ مفهوم "المساحة الثقافية" أو "المدى الثقافي" 

ر تدريجيا واشته  Adolf Bastianلف باستيان  التاسع عشر على يد االنتروبولوجي األلماني أدو

ل من أمثا افيةمع انتروبولوجيين ألمان آخرين يعتبرون من الرواد األوائل لالنتروبولوجيا الجغر

( وفريتز 1873-1938) Leo Frobinius( وليو فروبينيوس 1904-1844فريدريك راتزل)

" قولهم بمبدأ "االنتشارية(. ما يميّز هؤالء هو 1877-1934)Fritz Graebnerقرايبنر

لى لها األوأصو وإقرارهم بأن العديد من الثقافات حتى وان بدت لنا اليوم مختلفة، فإنها تعود في

ظر نفي  إلى جذر ثقافي مشترك يطلقون عليه اسم"مركز اإلشعاع الثقافي". وتقوم هذه الفكرة

ها من ت جميعي ثقافاتها قد نهلأوالهما أن الشعوب المتشابهة ف أساسيتين أصحابها على دعامتين

و أل اللغة ة مثنفس المنابع الثقافية، لذلك فإنه من الطبيعّي أن تشترك في بعض العناصر الثقافي

 ويضعف ويفتر الدين أو العادات أو القيم، وهذا االشتراك يكون واضحا كلما اقتربنا من المركز،

بأشكال  ما بينهاعل فيبأن الشعوب المتجاورة تتفا فهي اإلقرار الدعامة الثانيةكلما ابتعدنا عنه. أما 

جعل ة، مما يقافيمختلفة، فينتج عن ذلك التقاؤها واشتراكها في العديد من الجزئيات والتفاصيل الث

 .امعةمن الممكن تجميع هذه الثقافات المتشابهة في إطار "مساحات" أو "أمداد" ثقافية ج

سة األوربيين واألمريكيين وأصبح من األدوات التحليلية انتقل هذا المفهوم إلى بعض علماء اإلنا

عندهم، وقد استعملوه لفهم مظاهر التشابه بين بعض الثقافات، لذلك نجدهم يقسمون العالم إلى 

 voir par ex :Damien Erhard, et مساحات ثقافية حدودها في الغالب دينية أو لغوية)

autres, Quelques réflexions sur les notions d’aires et d’espaces culturelles, 

dans les régions anglophone, francophone et germanophone. Journée 

d’étude organisée par l’institut des Amériques, université de Versailles,  

décembre 2013. ،  وليست جغرافية، ويمكن ان تختلف معايير التقسيم من باحث آلخر

ختلف بموجب ذلك الحدود الخاصة بكل مدى ثقافي. وسنبين في الخريطة التالية المدى الثقافي فت

 اإلسالمي والحدود الجغرافية التي يمتد إليها حسب ما وضعه الباحثان "شالياند" و"راغو".  
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Ref :Google image, répartition des aires culturelles (retiré le 18-6-2016) 

 .les tendances culturellesاالتجاهات الثقافية: : مفهوم2-4

قرار (من اال254)مصدر سابق، ص، ينبع هذا المفهوم كما أشار إلى ذلك ميلفيل هيرسكوفيتش

لتراكم تكرار وال البأن الثقافة مجال لخلق التوافقات المختلفة في مجال العقائد وأنماط السلوك وبفع

تحول في ت يدة ات تنشأ اتجاهات جديدة أو توجهات ثقافية جدوالتعميم التدريجي لبعض تلك التوافق

ة الثقافي جهاتبعض الحاالت لثقافات فرعية أو تحتية. وسنعتمد هذا المفهوم لفهم كيف تكونت التو

 للجماعات السلفية وكيف صارت تمثل ثقافات فرعية داخل الثقافة التونسية.

 : مكونات الثقافة:3

ن ممتعددة  شكالة جدلية، فبقدر قدرته على الـتأثير في هذه البيئة بأعالقة اإلنسان ببيئته عالق

ه فرضه عليما تبالتدخل والتحكم واالستغالل والتغيير والتوظيف واالستعمال، نجده مستعدا للتأثر 

نات هذه البيئة من ضرورات وتحديات وإكراهات، وإذا كان اإلنسان يلتقي مع سائر الكائ

 عه، فإنهمقلم ه للتفاعل مع محيطه الطبيعي وايجاد السبل المناسبة للتأالعضوية من جهة استعداد

ادات ن وعيتميز عنها جميعا، بما استطاع أن ينتجه ويراكمه ويستعمله ويورثه من قيم وقواني

ج نتا وتقاليد ومعايير أخالقية ومعتقدات ولغات ولهجات وخبرات عملية ومعارف وأدوات هي

البشرية وادية والمتواصلة مع البيئة التي ينتمي إليها بمكوناتها المطبيعي لتفاعالته اليومية 

وجيا وبولوالرمزية، وبغض النظر عن مدى تطور أو تخلف هذه المنتجات فقد اتفق علماء األنتر

 على أن يطلقوا عليها مصطلح "الثقافة".

دها مشتقة من لفظ في اللغتين الفرنسية واالنجليزية نج cultureحين نعود إلى أصل كلمة ثقافة 

cultura  التي تدور في أصولها الالتينية حول معاني الفالحة والعمل الفالحي والعمل المنتج
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عموما، فهي تعبّر عن للمنتجات البشرية ذات الطابع المادي باألساس، ثم وقع التوسع في دالالت 

الالته اللغوية الفرنسية هذه الكلمة لتشمل المنتجات الرمزية أيضا، لذلك يحيل هذا المفهوم في د

واالنجلوسكسونية على كل ما ينتجه اإلنسان من منتجات مادية ورمزية على حد السواء، وبالتالي 

فال عجب أن يستعمل هذان المفهوم في إطار هذه المدرسة بنفس المعنى ونفس الداللة تقريبا التي 

التي تحيل civisلالتينية المشتق من اللفظة اcivilisation يعبر عنها مفهوم "الحضارة" 

علىمعنى المدينة وكل ما ينتجه ساكنو المدينة من منتجات مادية ومؤسساتية وتقنية وقانونية وفنية 

ال تتوفر لدى   civilisationوالحضارة civilitéوغيرها، تجعلهم يعيشون حالة من المدنية  

 سكان األرياف والمجتمعات المترّحلة.

تكون لثقافة تأن اعريفات الخاصة بمفهوم "الثقافة" تجعلنا أقرب لإلقرار بإن العودة إلى مختلف الت

 من مكونين أساسيين ومتمايزين وهما:

ء ويشمل كل األشيا : culture matérielle : المكون المادي أو الثقافة المادية.3-1

 ،رهضوالعناصر المادية التي تحتوي عليها ثقافة شعب ما بغض النظر عن مستوى تقدمه وتح

سهام ل الوتندرج في هذا السياق تلك األدوات التي يستعملها األفراد في الصيد أو الحرب مث

ي، مثل منزلوالرماح والبنادق أو يستعملونها في الطبخ مثل األواني أو تستعمل في التأثيث ال

زل المنا يةلمادااألسّرة واألفرشة، أو في اللباس، أو النقل، كما تدخل في هذا القسم من الثقافة 

حضور  ا لهموالطرقات والمواد الغذائية والمنتجات الفالحية والحرفية والصناعية عموما، وكل 

ن طة أفيزيائي أي مادي ملموس بغض النظر عن شكله ووظيفته والمادة التي صنع منها،  شري

 يكون من صنع اإلنسان.

فيما  خاصةودها والكشف عنها إن ما يميز العناصر الثقافية ذات الطابع المادي هو سهولة تحدي

ب قة  يتطللدقييتعلق بالثقافات الحديثة المعاصرة، وهذا ال ينفي أن االطالع على بعض العناصر ا

يومية شطتها الي أنأحيانا التواجد لمدة طويلة داخل الشعوب التي نقوم بدراسة ثقافاتها واالنخراط ف

بحث في ندما أن األمر يكون أكثر صعوبة عن المختلفة، وهذا يتطلب بعض الجهد من الباحثين، إال

ت الحفريا د منثقافات الشعوب البدائية، أو ثقافات الشعوب المنقرضة، فهذا يتطلب القيام بالعدي

لها هو كلية للكشف عن مخلفاتها الثقافية والحضارية، ونشير في هذا السياق أن األصعب في العم

و الرمح أ مثل صر الثقافية المادية، فالعنصر الواحدتحديد الوظائف التي تستخدم فيها تلك العنا

جل خر ألآالخنجر أو اآلنية أو قطعة الحلي، قد توّظف في مجتمع ما ألجل القتل، وفي مجتمع 

لبحوث اجال مالزينة أو دفع األرواح الشريرة أو لجلب الحظ، لذلك فإن الباحثين المتخصصين في 

وصفهم  يكونلتعمق في دراسة الثقافات التي يدرسونها لاإلتنولوجية واألنتروبولوجية مدعوون ل

 لها دقيقا ولتكون االستنتاجات التي ينتهون إليها واقعية وعلمية لحد كبير.

يشمل هذا  non matérielle : culture : المكون الالمادي للثقافة أو الثقافة الالمادية.3-2

بشرية من لغات ولهجات ورموز تعتمد الجانب كل ما تبتكره الشعوب والمجتمعات والجماعات ال

في التواصل، كما تشمل مخزونها من القيم والمعايير والقوانين والعادات والتقاليد والنظم وكل ما 

تضعه هذه المجتمعات لضبط سلوك األفراد وتنظيم مختلف المعامالت والتفاعالت التي تقع بينهم، 

الشعوب من خبرات عملية وفنية وأفكار  كذلك تشمل الثفافة الالمادية  ما يتجمع لدى هذه
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وتصورات ومعتقدات، وما شابه ذلك من عناصر غير مادية تعتمد في تنظيم عالقة اإلنسان مع 

 الطبيعة وتحديد موقعه  فيها وتقديم تصور شامل للوجود اإلنساني وللعالم بأكمله.

عتباطي يم اوال هي ترك، يةليست الثقافة مجرد تجميع عشوائي لجملة من العناصر المادية والرمز

، وإنما ات...الخلخبرلكّم كبير أو صغير من العادات والتقاليد والنظم والمعايير والقيم والقوانين وا

 الدراسة حتّمتهي بناء أو نسق مكون من عدة عناصر مترابطة متكاملة ومتناغمة فيما بينها، لذلك 

ي نسق مكونات فك الة والطريقة التي تنتظم بها تلالعلمية للثقافة تحليل مكوناتها البنائية من ناحي

ي،  فاالمركب الثق متكامل. ويجدر بنا في هذا السياق أن نميز بين أمور ثالثة وهي: السمة الثقافية،

 والنمط الثقافي.

ة تعددمالثقافة كما اشرنا إلى ذلك سابقا هي نسق مركب من عناصر  أوال: السمة الثقافية:

غر لوجيا اصروبوسقة فيما بينها، وتعتبر السمة الثقافية في نظر علماء األنتومختلفة ولكنها متنا

ن الشيء ق بيوحدة ثقافية يمكن أن يحلل لها النسق الثقافي، ويجب أن نوضح في هذا السياق الفر

ن مادة بما هو مادة طبيعية خام والشيء بما هو "سمة ثقافية" فحجر الصوان هو في األصل م

ل لسمة يتحو عالقة له بثقافات الشعوب، ولكنه حين يستعمل إلشعال النار فإنهمواد الطبيعة ال 

 تلك ثقافية تعبر عن مرحلة حضارية معينة وحاجة بشرية محددة، وطريقة بعينها في تلبية

ي األصل ست فالحاجة،وكذلك األمر بالنسبة للفحم الحجري والحديد أو الصلب، فإن هذه المواد لي

يع تصن تحمل أي داللة ثقافية أو حضارية، ولكنها حين أدمجت في مجال سوى مواد طبيعية ال

ري أو لبخااوتشغيل المحركات البخارية أو الكهربائية، أخذت صفة "السمة الثقافية"، فالمحرك 

 على نمط يحيلالكهربائي أو النفاث، كل منها يعبر عن مرحلة معينة من تطور العبقرية البشرية و

 عية"طلق عليها اليوم اسم "المجتمعات الصناعية"،أو "ما بعد الصناخاص من المجتمعات ي

ا مداخل لوجيفيجوز بسبب ذلك أن نطلق عليها اسم "السمات الثقافية" وهي توفر لعالم األنتروبو

 فية يمكنلثقامهمة لدراسة المجتمعات سواء كانت بدائية أو حديثة. وتجدر المالحظة بأن السمة ا

 ادية مثلير مغة على نحو ما أشرنا له في األمثلة السابقة، ويمكن أن تكون أن تكون بدورها مادي

 فيده بعضتما  العادات السلوكية والمعتقدات والطقوس الدينية وطريقة التسليم أو التقبيل وكذلك

ال تفهم وخر آلفهذه السمات الثقافية تختلف دالالتها أحيانا من مجتمع  ،إشارات اليد من دالالت

 إال بإرجاعها للنسق الثقافي الذي تنتمي له. دالالتها

ي ترتبط دا، فهمن أبرز خصائص السمة الثقافية أنها ال توجد معزولة أبثانيا: المركب الثقافي:  

شيئا  وعهادائما بجملة من السمات األخرى، وجملة السمات المترابطة المتناسقة تكّون في مجم

رتبط تي تافي هو "مجموعة من السمات الثقافية الآخر يسمى "المركب الثقافي"، فالمركب الثق

طة") ألنشفيما بينها ارتباطا عضويا ووظيفيا وذلك بالنسبة لموقف من المواقف أو نشاط من ا

بارها "مركبا (. فالطريقة التي يتم بها الزواج يمكن اعت38، ص 1977السيد، عبد العاطي السيد، 

ألشكال اذلك لخطوبة أو "المواسم" أو عقد القران وكثقافيا" والمراحل التي تسبق الزواج مثل ا

 لمرّكب.ذا اهاالحتفالية التي تصاحب هذا الزواج، تعد من "السمات الثقافية" التي يتشكل منها 

: يتكون النمط الثقافي  من عدة مرّكبات ثقافية مترابطة cultural patternثالثا: النمط الثقافي: 

أبرز من استعمل هذا   روثبيندكتدة األنتروبولوجيا األمريكية ومتناسقة فيما بينها، وتعد رائ
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فالنمط الثقافي في  ،Patterns of culture, (1934)المفهوم وذلك في كتابها " أنماط الثقافة"

نظر هذه الباحثة هو الطابع العام أو السمة العامة التي تميز جماعة بشرية عن غيرها من 

ثة انطالقا من المجتمعات التي درستها)الزوني والبابلو والدوبي  الجماعات، لذلك تحدثت هذه الباح

الموجودة بالجنوب الغربي من القارة األمريكية(. عن نمطين  ثقافيين رئيسيين وهما: "النمط 

األبولوني" حيث تتميز الجماعتان األولى والثانية بالمسالمة والوداعة والتعقل واحترام القيم 

دية والعالقات االجتماعية، و"النمط الديونسيوسي" المميز لجماعة المنظمة للسلوكيات الفر

واستهالك  "الدوبي" حيث يتميز أفراد هذه الجماعة بحبهم المفرط للمتعة واإلقبال على الحياة

. والنمط الثقافي  كما يعرفه عالم األنتروبولوجيا المخدرات والخمور والميل إلى العنف والتخمر

( هو "أسلوب تعميمي للسلوك ينسب إلى المجتمع أكثر مما 1939-1884) ."ادوارد سابير"

(، وتوجد مفاهيم أخرى تؤدي نفس 39، ص 1977السيد عبد العاطي، )نقال عن ينسب للفرد

، le caractère national"   المعنى المضّمن في مفهوم " النمط الثقافي" مثل " الّسمة الوطنية

وهذا المفهوم األخير مستعمل لدى األلمان خاصة.  .esprit de la nationأو "روح األمة" 

وتجب اإلشارة إلى أنه ال يصح تصنيف مجتمع ما، ضمن نمط ثقافي محدد، إال إذا استمر على 

ذلك النمط لمدة زمنية معتبرة، أما الحاالت العابرة أو المتقاسمة بين عدد قليل من األفراد فإنها ال 

 ي الذي يعنيه علماء اإلناسة.تعد أنماطا ثقافية بالمعنى العلم

 : الثقافة وسؤال التنوع داخل الثقافة الواحدة:4

 كتلة ليست -في أي مجتمع من المجتمعات –تكشف الدراسات األنتروبولوجية على أن الثقافة 

قافية،  ثماط واحدة غير قابلة للتجّزؤ، فهي كما اشرنا لذلك سابقا تتكون من سمات ومركبات وأن

األفراد فهم، فراد ال يتفاعلون بنفس الحجم والعمق مع مكونات الثقافة التي تحتضنكذلك فإن األ

 سن أو فيي الفيتفاوتون في هذا التفاعل بسبب ما هو قائم بينهم من تمايز واختالف في الجنس أو 

ك و تلورقيا أ طوراالمهنة أو المكانة االجتماعية، وهذه الحقيقة ثابتة سواء في المجتمعات األكثر ت

ا ي تساعدهالت األكثر بدائية، فالبنت تأخذ من ثقافة مجتمعها كل األدبيات والتطبّعات والخبرات

أن  نتظر منهيلذي اعلى أداء دورها المستقبلي كزوجة أو كأّم، والولد ي نّشأ  وي دّرب  وفقا للدور 

ة أو ن الطفولي سها فيلعبه عندما يكون زوجا أو أبا، كذلك يتعلم األفراد بأن السلوكيات المسموح ب

مهنة  متهنيالشباب، ال تكون كذلك بالضرورة عندما يلتحق هؤالء بمجتمع الكهول، كذلك فإن من 

 غير، فة الما أو حرفة ما، يتعلم من ثقافة المجتمع ما يساعده على أداء تلك المهنة أو الحر

مه ما يتعل اتهحة، ليس هو ذوترشدنا الوقائع وتدلنا على أن ما يتعلمه الفالح ليمارس مهنة الفال

في وجود  ينالالحداد أو النجار أو المعلم أو الطبيب أو القاضي أو رجل الدين، لكن قولنا هذا 

الم ععناصر ثقافية عامة ومشتركة بين جميع األفراد المكونين لذلك المجتمع. وقد قدّم 

ت من ن أربع مستوياتفصيال مهما في هذا الباب عندما تحدث ع رالف لنتناألنتروبولوجيا 

 المشاركة الثقافية وهي التالية:

العموميات الثقافية هي المستوى األول: المشاركة العامة فيما سماه "لنتن" العموميات الثقافية: 

جملة العناصر والمالمح والخصائص األساسية المميزة لثقافة ما والتي يتعين على كافة أفراد 

واالمتثال لها، فهذه العموميات تعد من العناصر الثقافية  الجماعة أو المجتمع التوافق حولها
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الضرورية والرئيسية لحفظ وجود األفراد، وضمان عيشهم المنظم والمستقر داخل الجماعة التي 

ينتمون إليها، فاللغة المعتمدة في التخاطب والتواصل مثال،  والعادات المعتمدة في تناول الطعام 

الخارجين عن القانون...الخ، هي في الغالب من العموميات الثقافية أو في الزواج أو في معاقبة 

المتفق حولها بين أفراد المجتمع الواحد، فاليابانيون متفقون تقريبا على اعتماد تلك "العصيّات" 

في تناول األطعمة المختلفة، وفي مقابل ذلك نجد االيطاليين واألوربيين وغيرهم من المتأثرين 

، يستعملون "الملعقة" أو "الفرشاة" في تناول الطعام. فالعموميات الثقافية وإن كان بالثقافة الغربية

من خصائصها أنها مشتركة بين أفراد المجتمع الواحد، فإنها ليست بالضرورة واحدة لدى كل 

المجتمعات، وهو ما يجعل لكل مجتمع طابعه الخاص. من جهة أخرى فإن عنصرا ثقافيا ما يمكن 

لعموميات الثقافية في مجتمع ما دون أن يكون كذلك في مجتمع آخر، ومثال ذلك أن أن يكون من ا

استعمال الملعقة في تناول الطعام هو من العموميات الثقافية في المجتمعات الغربية، بينما يعد من 

خصوصيات الطبقة المترفّهة فقط في المجتمعات الخليجية، فأغلب األفراد في منطقة الخليج 

ناول الطعام ب " اليد " مباشرة، معتبرين ذلك من السنن الحميدة. وتجدر المالحظة في يفضلون ت

هذا السياق إلى أن بعض العناصر الثقافية تميل ألن تكون عالمية أي حاضرة  لدى كل الشعوب، 

وتندرج في هذا الباب تلك العناصر الثقافية المرتبطة بإشباع االحتياجات البيولوجية والعضوية 

د، كتلك المعارف والخبرات المتعلقة برعاية الطفل الصغير، أو بتنظيف الجسم أو بدفن للفر

 الميت...

ل ثقافة كداخل يتاح لألفراد داخل كل مجتمع والمستوى الثاني: المراوحة بين البدائل الثقافية: 

قبل ت رجةدهامشا ما من حرية االختيار بين بدائل ثقافية متعددة تتساوى فيما بينها من حيث 

 ، وتتوفرريقةطالمجتمع لها، وهذه البدائل تتيح للفرد بأن يتصرف في الوضعية الواحدة بأكثر من 

ق ارف تتعلومع هذه البدائل داخل ثقافة ما بقدر ثراء تلك الثقافة وما تراكم ألفرادها من خبرات

 بية يتاحلعرات ابكيفية االستجابة للتحديات والمثيرات الخارجية المختلفة، فداخل بعض المجتمع

توجد ن، وللفرد أن يتزوج بأكثر من طريقة، فهناك الزواج العصري الذي يشترط فيه عقد القرا

انه ففي مقابله صيغة أخرى للزواج ال يشترط فيها هذا العقد وتسمى "زواج عرفي". كذلك 

ل ذلك ى في مقابيلق بإمكان اإلنسان إذا أراد التنقل أن يركب الحافلة أو القطار أو الطائرة، دون أن

 البدائل ا منمذما أو لوما أو عقوبة. وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن ما يعتبر في ثقافة 

ال لتنقل مثرق االثقافية يمكن أن يكون في مجتمعات أخرى من العموميات الثقافية، ففيما يتعلق بط

اهر تى مظالنقل الحديثة وشيرفض مجتمع "األميش" في الواليات المتحدة األمريكية كل وسائل 

 التحضر، ويتمسك لحد اليوم باعتماد العربات المجرورة بالخيول.

 هل يمكن الحديث عن البدائل الثقافية بالمعنى الراديكالي للكلمة؟

إن مفهوم البديل الثقافي بالمعنى الراديكالي للكلمة ال يصح من وجهة نظر علمية، وذلك ألن 

أو سطحيا وال هي شيء عابر بإمكاننا االستغناء عنه في أي لحظة الثقافة ليست شيئا خارجيا 

نريد، بل هي شيء مدمج في نفوسنا وعقولنا وطريقة تفكيرنا وفي تصوراتنا وطريقة تصرفنا 

والثقافة هي عاداتنا وتقاليدنا وهي أعيادنا الدينية والدنيوية وهي اللغة التي نتكلم بها وهي كذلك 

ضا طرائقنا في اللباس وفي تناول الطعام وفي الجلوس وفي النوم وفي لهجاتنا المحلية وهي أي
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تربية االبناء، فهي إذن معيشنا اليومي الذي ليس بإمكاننا االستغناء عنه، بل ان الشعوب تعتز 

غالبا بثقافاتها وتقر بأهميتها في ضمان وحدتها وتيسير سبل التواصل والتفاعل بين أفرادها 

هم الى غير ذلك من األدوار والوظائف التي تضطلع بها الثقافات عموما واندماجهم في مجتمعات

والتي سنشرحها الحقا بأكثر تفصيل في العنصر الخاص بوظائف الثقافة، وحتى حين نعود الى 

المقاربات السوسيولوجية واألنتروبولوجية المختلفة فإننا نجدها تتحدث عن الثقافات الفرعية، أو 

كذلك نجدها تتحدث عن الصراع الثقافي والتطور الثقافي واالنتشار الثقافي، الثقافات المضادة، و

ولكن ال نجدها تتحدث عن البديل الثقافي بالمعنى الراديكالي واالستئصالي للكلمة، فماركس مثال 

وبالرغم مما تتسم به سوسيولوجية من راديكالية وثورية يقر بأن كل مرحلة من مراحل تطور 

لضرورة بعض ترسبات المرحلة السابقة، فالطبقات المهيمنة نجدها مسكونة المجتمع تحمل با

دائما وأبدا وسواء في المرحلة اإلقطاعية او المرحلة البرجوازية بهاجس االستغالل، أما الطبقات 

المستغلة فإنها مسكونة بهاجس الثورة واالنعتاق. وحين ننظر الى الواقع فإننا نجد هذه النظريات 

طر أحيانا لالستنجاد ببعض مكونات الثقافة القديمة ليكون بإمكانها تنزيل مشروعها الثورية تض

الثقافي والحضاري البديل حيز الواقع، وهنا نستحضر سياسة "الخطوة الى الوراء من أجل 

. اما فيما 1917الخطوتين إلى األمام" التي اعتمدها لينين إلنعاش االقتصاد الروسي عقب ثورة 

كوب الماء الجنسية فقد أكد رموز الماركسية بأنهم لم يبتدعوا شيئا جديدا الن يتصل بنظرية 

اإلباحية الجنسية حاضرة بطبعها في المجتمع البرجوازي اال انها تمارس بطريقة خفية، وأن ما 

سيفعله الماركسيون هو تمكين الناس من ان يعيشوا حياتهم الجنسية بحرية كاملة ودون أن 

فإذا تناولنا الموقف الماركسي الرافض للدين باعتباره "أفيون الشعوب" حسب  يضطروا إلخفائها،

تعبير ماركس نفسه، واستعرضنا كل الجهود التي بذلت عقب الثورة البلشفية إلخفات أصوات 

المؤسسات الدينية، فإننا نتوقع حسب مفهوم البدائل الثقافية، بأن الثقافة المادية الجديدة ستقضي 

نفس دبني مسيحي أو إسالمي في مختلف جمهوريات االتحاد السوفياتي، لكن تلك  تماما على كل

الشعوب أخفت معتقداتها ومارست عباداتها في أقيية المنازل، حتى جاءت مرحلة البريسترويكا 

التي فتحت على مرحلة جديدة تميزت بإعطاء الحرية الدينية، فإذا بالمساجد والكنائس تفتح من 

 اء الدولة الروسية يشاركون المسلمين والمسيحيين احتفاالتهم الدينية. جديد، وإذا برؤس

فإذا نظرنا في بعض الديانات مثل اإلسالم وجدناه يميز بين مرحلة سابقة يصفها بمرحلة الجاهلية 

ومرحلة الحقة تسمى مرحلة اإلسالم، وقد أعلن في العديد من اآليات القرآنية أنه جاء إلخراج 

ات إلى النور ولكنه من ناحية عملية لم يقطع تماما مع المرحلة السابقة الن العرب الناس من الظلم

الذين اعتنقوا اإلسالم حافظوا على طريقة لباسهم ولغتهم العربية ولهجاتهم بل إن القرآن نزل على 

سبعة أحرف مراعيا اللهجات العربية الموجودة زمن التنزيل، كذلك حافظوا على العديد من قيمهم 

لقديمة مثل الكرم واإلجارة وغيرهما،  ونفس األمر بالنسبة للشعوب والعرقيات األخرى التي ا

اعتنقت هذا الدين الجديد فقد حافظ كل شعب على قسم كبير من عاداته وتقاليده وقيمه القديمة لذلك 

سالم فنحن ال نتحدث اليوم عن إسالم واحد بل عن إسالم متعدد: إسالم تونسي، وإسالم سعودي وإ

فارسي وإسالم سني وأخر شيعي الخ...وهذا يعني ان الثقافات ال تمحى وال تستبدل وال تتغير 

بمجرد ثورة مهما كانت هذه الثورة راديكالية، وال بمجرد قرار برلماني حتى وإن حاز على 
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إجماع أعضاء البرلمان، وحتى الوحي المنزل من السماء فإنه يراعي المعطيات الثقافية 

رية القائمة لحظة التنزيل. وبالتالي يمكننا القول بأن لكل ثقافة مناعتها ودفاعاتها الحيوية والحضا

 الذاتية التي تتصدى بها لكل أشكال التعسف والتلفيق والتهجين القهري.

ا بعض ت بهإن أشكال الصدّ التي واجهت بها مجتمعاتنا العربية  محاوالت "األدلجة" التي قام

ي تونس زي فلك محاوالت التغريب التي بذلها االستعمار الفرنسي أو االنجليالنخب الفكرية وكذ

كالي راديأو في الجزائر أو في مصر مثال، دليل على أن مفهوم "البديل الثقافي" بالمعنى ال

عرقية  صفيةواألصولي لهذا المفهوم ال يملك أي سند علمي أو واقعي، إال أن يقوم على عملية ت

افة يزول هذا الشعب وتزول ثقافته معه ليحل مكانه شعب آخر يحمل ثقلشعب من الشعوب، ف

 عين.مأخرى، عندها يصح حديثنا عن البديل الثقافي لرقعة جغرافية معينة ولكن ليس لشعب 

ع ن جميإن اإلقرار بوجود عناصر ثقافية مشتركة بيالمستوى الثالث: الخصوصيات الثقافية: 

لمجتمع خل اصر ثقافية أخرى تخص فئات اجتماعية بعينها، فداأفراد المجتمع، ال ينفي وجود عنا

 مصالحها ة فيالواحد يمكن أن تتواجد المجموعات العرقية والدينية المتعددة والطبقات المتناقض

عمل، م الوأشكال أخرى متعددة من التقسيم االجتماعي المبني على أساس توزيع األدوار وتقسي

ي ه، les personnalités statutairesلشخصيات الموقعيةألجل هذا تحدث رالف لنتون عن ا

كانت  إذا شخصيات متباينة فيما تظهره من تمظهرات سلوكية إلى درجة تسمح لنا "بالتساؤل عما

، 1936 نتن،هذه الشخصيات تحمل نفس األنسقة القيمية التي تحملها الشخصية القاعدية أم ال")ل

 (126ص

من  آخر االختالف بين الشخصيات حسب "النوع" أو"الموقع" أو "الوظيفة" يترجم لنا نوعا إن

لبنت اى عليها ربّ االختالف يتصل بالقيم والمعايير وأنماط السلوك الخاصة بكل موقع، فالقيم التي ت  

لك كذ هما،ليست هي ذات القيم التي يربى عليها الشاب وذلك لخصوصية الدور الذي ينتظر كل من

ئد قاه القايتل فإن التدريب الذي يتلقاه شخص ما ليكون إماما في مسجد، ليس هو ذات التدريب الذي

 ارفا بماعما  العسكري أو المسؤول السياسي، وهذا ال ينفي طبعا إمكانية أن يكون الفرد في موقع

بين  الفختيتدرب عليه اآلخرون ويتطبعون عليه بحكم انتمائهم لمواقعهم الخاصة بهم. إن اال

   les réponses spécifiquesبـ "االستجابات الخاصة أو المميزة" لنتناألفراد فيما سماه 

التي  لفعللمقتضيات الحياة االجتماعية، ال يكون في مستوى المعارف بقدر ما يكون في ردود ا

أن  عاميجيفرضها الموقع تجاه مقتضيات الحياة اليومية، فرجال األمن مثال واللصوص يعرفون 

لمقابل في االسرقة تعد من األفعال المذمومة والمجرمة، لكن اللصوص ال يتوقفون عن السرقة، و

 ال يتوقف رجال األمن عن مطاردتهم.

الثقافات الفرعية هي مثل : : les sous culturesالمستوى الرابع: الثقافات الفرعية 

كيبة ثقافة ما، إال أن الثقافات الخصوصيات الثقافية من الوحدات التي يمكن أن تدخل في تر

الفرعية لها من مظاهر التمايز والخصوصية واالستقاللية ما يجعل كل واحدة منها تظهر وكأنها 

مستقلة بذاتها وفريدة من نوعها، ويحضر هذا النوع من الثقافات الفرعية في المجتمعات الكبيرة 

  les Amishنا سابقا لمجتمع "األميش"والمعقدة والمتضمنة إلثنيّات وعرقيات مختلفة، فقد أشر

ألف نسمة موزعة في ثمان وعشرين والية أمريكية من أبرزها بنسلفانيا،  250الذي يع دّ حوالي 
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 ، Ordnungويعيش هؤالء حياة خاصة بهم باالستناد لقانون خاص بهم يسمى "األوردنانغ"

العيش الذي اختاروه والقائم على مستمد من فهمهم الخاص لتعاليم اإلنجيل، وهم يختلفون في نمط 

التقليد والمحافظة والزهد ورفض كل أشكال التحضر وكل ما هو مشترك ومتعارف عليه بين 

األمريكيين، لذلك يمكن اعتبار ثقافة شعب "األميش" من الثقافات الفرعية داخل الثقافة األمريكية 

 األم.

ثال من ة جربة ممدينبة الخاصة باليهود القاطنين إذا عدنا إلى المثال التونسي، يمكننا اعتبار الثقاف

باتهم ية ومناستعبدالثقافات الفرعية ولكن في حدود معينة، فهؤالء لهم عقيدتهم الدينية وشعائرهم ال

هم لم يمنع لكن االحتفالية الخاصة بهم، وكذلك عادات وتقاليد يتفردون بها عن سائر التونسيين، و

 ألم.افة اأخرى من الثقافة التونسية بحكم انتسابهم لهذه الثقذلك من أن ينخرطوا في جوانب 

يجب القول بأن الثقافة الخاصة بأقلية معينة ال تعد ثقافة فرعية داخل الثقافة األم إال إذا حظيت 

بقدر مهم من التميز واالنتشار واالعتراف بها في آن واحد على نحو ما أشرنا له في المثالين 

لخاصة بالعصابات ال يمكن اعتبارها من الثقافات الفرعية ألنها تفتقر لشرط السابقين، فالثقافة ا

االعتراف المجتمعي بها، وألنها تمثل خطرا على حياة األفراد وتهديدا الستقرار المجتمع 

 Paul Gaultier,les maladiesواشتغاله، وبالتالي فهي أقرب للظواهر االجتماعية المرضية )

sociales, 1913)، هة ثانية فإن انفراد عدد قليل من األفراد ببعض الممارسات الثقافية ال من ج

يجعل منها ثقافة فرعية، فإذا كانت هذه الممارسات متناقضة مع ما هو سائد ورافضة له وتعمل 

 . les contres culturesعلى تغييره، جاز إدخالها ضمن ما يسمى بـ "الثقافات المضادة"

 : خصائص الثقافة: 5

فة. الثقافي مختلف بحوثه على أن يميز تمييزا واضحا بين الفرد والمجتمع  و لنتنالف حرص ر

تجابات من اس هو جماعة منتظمة من األفراد، بينما الثقافة طائفة منتظمة -في نظره –"فالمجتمع 

 ور بذاتهالشعومكتسبة يتميز بها مجتمع معين، أما الفرد فهو كائن حي قادر على التفكير والفعل 

عبد ،سيدولكن استجاباته هذه تتشكل إلى حد كبير في ضوء احتكاكه بالمجتمع والثقافة".) ال

افة ط الثق.( وعلى الرغم من تأكيد الدراسات االنتروبولوجية على مدى ارتبا7، ص1977العاطي،

البشرية بوجود البشر ومدى اندماجها وانصهارها في تصوراتهم وعواطفهم وتطبعاتهم 

 ل بذاته،مستقإن ذلك ال يمنع في نظرهم اإلقرار بأن  للثقافة وجودها الخارجي الوسلوكياتهم، ف

نعمل سذلك مما يسمح بأن تكون "الثقافة" موضوعا للدراسات السوسيولوجية واألنتروبولوجية، ل

 في هذا الباب على ابراز اهم الخصائص والسمات التي تتسم بها الثقافات عموما.

الثقافة هي جملة من المكتسبات "الفوق عضوية" يكتسبها علم واالكتساب: : قابلية الثقافة للت5-1

الفرد من خالل تفاعالته اليومية مع محيطيه االجتماعي والطبيعي، فهي إذن ليست معطى طبيعيا 

يولد مع اإلنسان، وال هي شيئا غريزيا أو فطريا يمرره اآلباء ألبنائهم من خالل جيناتهم الوراثية. 

هجة والعادات والتقاليد والمعتقدات والتصورات وأنماط السلوك وغيرها من العناصر فاللغة والل

المكونة لثقافة مجتمع ما، يكتسبها األفراد اكتسابا من خالل عمليات مكثفة ومتواصلة من التربية 

ال والتعليم والتنشئة االجتماعية ينجزها المجتمع من خالل مؤسساته التربوية والتعليمية القائمة أص

لهذا الغرض. ولن نكون مبالغين إذا قلنا بأن كل التعريفات التي وضعها علماء األنتروبولوجيا 
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)انظر المفهوم  الثقافية لمفهوم الثقافة قد اتفقت على اإلشارة إلى هذه الخاصية ولو بصيغ مختلفة.

"االكتساب" كما نجدهم يؤكدون في دراساتهم على أن خاصية   الذي صاغه تايلور للثقافة مثال(

هي المعيار األساسي الذي بمقتضاه يقع التمييز بين ما هو ثقافي ويتصل بالتالي بمجال بحثهم، 

في مؤلفها  روث بيندكتوما هو طبيعي أو غريزي وينتمي لحقول بحثية أخرى. وقد أوردت 

عدة أمثلة لتشرح كيف تخلى  échantillons de civilisationالموسوم "أنماط الثقافة" 

مريكان السود من ذوي األصول اإلفريقية عن ثقافاتهم األصلية "ليقتربوا تدريجيا وحتى في األ

( وهذا ال يعني أن األفراد مجرد 10، ص1934أدق الجزئيات من ثقافة البيض" )روث بيندكت، 

يقدم إليهم بل هم شركاء فاعلين في هذه العملية من جهة كونهم يفاوضون tمتلقين أو مستهلكين لما 

في عديد األشياء التي يقدمها لهم المجتمع فيقبلون بعضها ويردون بعضها اآلخر ويضيفون لثقافة 

مجتمعهم أفكارا وخبرات وتوجهات جديدة، بل إن أصحاب بعض اإليديولوجيات استطاعوا أن 

يحدثوا تغيرات كبرى في ثقافة مجتمعاتهم مثل ما هو الشأن بالنسبة لإليديولوجيا الماركسية وما 

أحدثته من تحوالت في المجتمعات التي اعتنقت هذه االيديولوجيا، أو ما أحدثه رجال اإلصالح 

 الديني في أوربا بإحداثهم لرؤية دينية مسيحية جديدة تمثلت في المذهب البروتستانتي. 

حيانا دة أيولد المولود إذن صفحة بيضاء، فيتعلم بالتدريج وبصورة مقصودة أحيانا وغير مقصو

ائالت الث عثقافة المجتمع الذي ينشأ فيه، فلو أخذنا ثالثة مواليد جدد ووزعناهم على ثأخرى 

وجدنا لنة، سمختلفة من مجتمعات مختلفة فرنسية مثال وألمانية وأمريكية وعدنا لهم بعد عشرين 

ليد لتقاكل واحد منهم يتكلم بلغة مجتمعه الذي نشأ فيه، ولوجدناه يتصرف وفقا للعادات وا

محيطه  و منأانين والقيم السائدة التي تعلمها سواء من محيطه الضيق المتمثل في األسرة والقو

 األوسع المتمثل في المجتمع. 

ا ملم حسب التع بالرغم من أن الحيوانات جميعا مؤهلة وقادرة على : قابلية الثقافة لالنتشار:5-2

ا ل ونشر مى نقالبشري هو قدرته عل أثبتته الدراسات والتجارب والوقائع، إال أن ما يميز الكائن

 اكتسبه وتعلمه من خبرات ومعارف وطرق عيش وأفكار ومعارف وأنماط سلوك لآلخرين من

 بني نوعه من البشر، وهذا النقل أو النشر يتم في إتجاهين إثنين:

احد لولجيل ااراد : ونعني بذلك انتشار العناصر الثقافية بين أفاالتجاه األول: اتجاه أفقي تزامني

ات ديانمثلما يحدث عند بروز دين جديد أو نظرية أو فلسفة أو موضة جديدة، فأصحاب هذه ال

عتقدات ئ وموالفلسفات يبدؤون في البداية فرادى، ولكنهم ينشرون ما جاؤوا به من أفكار ومباد

 في المحيطين بهم ممن عاصروهم وعايشوهم، فتنتشر ويصبح لها أتباع وأنصار ومريدون

لثقافة شر ان، كذلك فإن ما تقوم به المدارس في مجتمع ما وفي مرحلة تاريخية محددة هو كثيرون

الضطالع ة واالرسمية لذلك المجتمع بين الناشئة مما يمكنهم من االندماج في بيئتهم االجتماعي

 امة.عباألدوار التي يقع إعدادهم للنهوض بها سواء داخل العائلة أو في المجتمع بصورة 

ونقصد بذلك ما تقوم به المؤسسات المختلفة المنخرطة في الثاني: اتجاه خطي تعاقبي:  االتجاه

عملية التنشئة االجتماعية من دور في حفظ ونقل ثقافة المجتمع من جيل لجيل، فاآلباء مثال ينقلون 

ما توارثوه عن آبائهم إلى أبنائهم، والمجتمع يوجد المؤسسات التعليمية الالزمة لنقل ونشر 

لمعارف الموروثة عن القدماء إلى األجيال الراهنة، وتتواصل عملية النقل والتناقل هذه دون ا
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توقف عبر األجيال المتعاقبة، بل إن الشعوب تتعاون وتتكامل في حفظ التراث اإلنساني عبر 

يوم العصور ولوال هذا التعاون لما وصلت إلينا الفلسفة اإلغريقية القديمة، ولما أمكن للمسلمين ال

أو المسيحيين أو الهندوس أن يعتنقوا معتقدات أو يمارسوا طقوسا تعبدية مرت عليها عشرات 

 القرون.

ة في نظر الثقاف (:62)رالف لنتن المصدر السابق ص: قابلية الثقافة للتقاسم واالشتراك: 5-3

زولين فراد معة أليرواد األنتروبولوجيا االجتماعية أو الثقافية ليست عادات أو قيما أو أفكارا فرد

بيئة ون لعن بعضهم البعض، بقدر ما هي عادات وقيما وأفكارا يتقاسمها عدد من األفراد ينتم

مفهوم ها لاجتماعية مشتركة، لذلك نجد هذا المعنى حاضرا في العديد من تعريفاتهم التي صاغو

يومية اعالت اللتفلبيعية الثقافة وكذلك في تحليالتهم، ويعتبر االنتروبولوجيون هذا التقاسم نتيجة ط

ة والتنشئ عليمالتلقائية الحاصلة بين أفراد المجتمع الواحد ولما تقوم به مؤسسات التربية والت

تقليد"  "ال االجتماعية من دور في اتجاه حفظ الثقافات وتمريرها من جيل آلخر، كذلك فإن آلية

م ولكن تقاسا أقرب لالشتراك والتلعب دورا مهما في تعميم العديد من العناصر الثقافية وجعله

همية ة وأبتفاوت بين عنصر وآخر، وذلك حسب ما يعطيه المجتمع والوعي العام المشترك من قيم

 العائلة نحو لهذا العنصر الثقافي أو ذاك. وهذا التقاسم يكون أكثر وضوحا وكثافة كلما اتجهنا

لضمور ء واة، ويكون أقرب لالختفاوالمجتمعات البدائية والوحدات االجتماعية الضيقة والمغلق

قاسم يا. إن تولوجكلما اتجهنا نحو المجتمعات المفتوحة، ولكنه حقيقة ثابتة في نظر علماء األنتروب

ا فة طابعهلثقالأفراد المجتمع الواحد لجملة من العناصر الثقافية واشتراكهم فيها هو الذي يعطي 

و أكثر ين أالثقافية نجدها مشتركة بين مجتمع الجماعي واالجتماعي، بل إن العديد من العناصر

أصحابه  عند مما يعطي للثقافة في نظر البعض طابعا انتشاريا وإنسانيا وعالميا، وهو رأي مبرر

 االتباعتبار أن المجتمعات البشرية بأسرها قد تفرعت عن أصول مشتركة من جهة، ومرت بح

 لعب تطور، ويسم العديد من العناصر الثقافيةمن االحتكاك والتماس الثقافي جعلها تتبادل وتتقا

ك شتراوسائل اإلعالم واالتصال في عصرنا الراهن دورا كبيرا في جعل حقيقة التقاسم واال

 الثقافيين أكثر اتساعا وشمولية.

نزوع  عن كل وبعيدا -يؤكد علماء األنتروبولوجيا : الطابع اإلكراهي أو اإللزامي للثقافة: 5-4

لمجتمع ها اقافة سلطة على األفراد ومختلف الفئات االجتماعية  التي يتكون منأن للث -ثقافوي

ات ن والعادوانيالحامل لتلك الثقافة،  فالثقافة كما أشرنا في سياقات سابقة هي جملة القيم والق

اعية، ة االجتمتنشئوالتقاليد والخبرات واألنماط السلوكية التي يتعلمها ويستبطنها األفراد بفعل ال

 تصبح جزء من طباعهم وشخصياتهم التي ترافقهم باستمرار حيثما كانوا وعلى أساسهاف

 يتصرفون في كل شيء بما في ذلك الجزئيات األكثر دقة وخصوصية، وحتى حين يقرر بعض

ذلك بريح األفراد التمرد على بعض القيم أو العادات الموروثة، فإنهم يجدون صعوبة في التص

جة تفاوت در. وتا لوما أو إقصاء أو عقوبة من قبل المجتمع الذي ينتمون لهألنهم يتوقعون أن يلقو

 إلزامية الثقافة أو العنصر الثقافي حسب اعتبارات متعددة نذكر منها:
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، له وني مثاللقانا: طبيعة العنصر الثقافي وموقعه داخل البناء الثقافي، فالمبدأ الدستوري أو أوال

تها العديد ي إلزاميوق فو التقليد، كذلك فإن الطقوس الدينية التعبدية تفإلزامية تفوق إلزامية العادة أ

 من الطقوس األخرى مثل طقوس الزواج وغيرها.

هو و -"ألميش"اع : إن إلزامية الثقافة تتفاوت من مجتمع آلخر، فقد أشرنا سابقا إلى أن مجتمثانيا

ضوعا بدي خيثقافته المحلية، فهو يتعامل بصرامة كبيرة مع  -جزء من المجتمع األمريكي الراهن

 والتغير فتاحكبيرا لعاداته وتقاليده وطريقة عيش األجداد إلى درجة جعلته يرفض كل مظاهر االن

 والتحول التي نجدها عند بقية مكونات المجتمع األمريكي. 

تها قافا: إن درجة االنفتاح تتحدد حسب العصر، فالشعوب القديمة كانت أكثر تمسكا بثثالثا

 وأحرص على المحافظة عليها، وهي حين تأخذ عنصرا ثقافيا من ثقافة أخرى تصهره ضمن

بب معمق، بسوكثف بناها الثقافية الذاتية، أما الشعوب المعاصرة، فإنها تتثاقف فيما بينها بشكل م

لفرد و"ا تطور وسائل اإلعالم واإلتصال حتى أصبح البعض يتحدث اليوم عن "المجتمع المعولم"

لى سقوط رة إبعاد المتعددة" و"المواطن الكوني" و"العالم القرية البلورية" وذلك لإلشاذي األ

 الحدود بين الثقافات.

ي شيء هر بل : الثقافة ليست شيئا ثابتا ال يتغي: قابلية الثقافة للتجدد والتحول والتغير5-5

 متحرك ومتحول باستمرار، ويعود ذلك لعوامل مختلفة منها:

ل آلخر ها من جيوريثثقافة كما محددا تحديدا نهائيا من العناصر الثقافية يقع نقلها وتليست ال أوال:

ات كبعض العاد -دون زيادة فيها أو إنقاص منها، بل هي جسم حّي تموت فيه بعض العناصر

أخرى  ناصرع، وتنشأ وتتولد فيه -والتقاليد التي تجاوزها الزمن وصارت ال وظيفية في المجتمع

ة من وجودرف أو الخبرات التي ينتجها مجتمع ما استجابة لتحديات جديدة لم تكن مكبعض المعا

لها  ة أي ليسلميتقبل، فالثقافة جسم حي متحرك والثقافات الثابتة المتجمدة هي فقط تلك الثقافات ا

 تششعب يمارسها وينظم حياته على أساسها. وقد خصص عالم اإلناسة األمريكي هيرزيكوفي

ميكية" دينامن كتابه " قواعد االنتروبولوجيا الثقافية، للحديث عن خاصية " ال القسم الثالث

 .(Melville Herskovits( 1950),  p142 كخاصية مالزمة لكل الثقافات البشرية.

ها، مجاورة لت الال توجد ثقافة بمنأى عن التفاعل مع الثقافات األخرى وخاصة منها الثقافا -ثانيا

ت، قافاب والمجتمعات والجماعات ينتج عنه بصورة آلية تفاعل بين الثفكل تفاعل بين الشعو

عمق هذا دة وحفيحدث تبعا لذلك نوع من التثاقف، أي تبادل لجملة من العناصر الثقافية، وتزداد 

ثقافة ي الفالتثاقف بحسب مدة وعمق التفاعل الذي يحدث بين الشعوب والمجتمعات، فإذا تأملنا 

ة ية وعربيطاجندنا أنها قد نهلت وأخذت من منابع ثقافية متعددة بربرية وقرالتونسية الراهنة وج

،  ا وتأثراأثيروأندلسية وعثمانية وفرنسية وغيرها، وهي ال تزال تتفاعل مع الثقافات المعاصرة ت

 شأنها في ذلك شأن أغلب الثقافات إذا لم نقل كلها. 

معات قابلة بطبيعتها لالنقسام والتجزئة سواء ألن المجت : قابلية الثقافة للتجزؤ واالنقسام:5-6

على أساس طبقي أو عرقي أو جغرافي أو ديني أو على أساس النوع أو السن أو العمل أو المكانة 

أن تنشأ داخل الثقافة األّم بعض التفرعات الثقافية  -تبعا لذلك  -االجتماعية، فإنه من الطبيعي 

Des sous cultures لجماعات أو الطبقات أو االثنيّات. فداخل الثقافة تكون مرتبطة بتلك ا
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التونسية يمكن الحديث عن ثقافة ذكورية في مقابل ثقافة نسائية وثقافة جنوبية مقابل أخرى ساحلية 

أو وسط غربية، كما يمكن الحديث عن ثقافة خاصة باألقلية اليهودية وأخرى خاصة باألقلية 

 االجتماعية األخرى. المسيحية وهكذا بالنسبة لبقية الشرائح

 :  وظائف الثقافة:6

ياة زة للحأشرنا فيما سبق إلى أن الثقافة سمة من السمات المميأ: الثقافة سمة بشرية: -6-1

يّات كيف لحد األقصى فيا البشرية، فإذا كان أفراد النوع الواحد من الحيوان يتماثلون إلى

عضاء فإن أ-،ة مثالجنسيّة والغذائيّة والدفاعيّ ال -استجابتهم الحتياجاتهم الفيزيولوجية الضرورية 

 افإذا انتقلن الجماعة البشرية، يوجد بينهم اختالف كبير في كيفية االستجابة لهذه االحتياجات،

ال مبتكرا وال وللحديث عن االحتياجات التكميلية التي ابتدعها اإلنسان باعتباره كائنا حرا وعاق

منتجات ن السين هذا البقاء، يتجلى لنا ذلك الكم الهائل ميسعى لمجرد البقاء بل يعمل على تح

 " كخاصيةقافةالمادية والرمزية التي أنتجها اإلنسان لتلبية تلك االحتياجات، وتتجلى لنا "الث

 .ة األخرىوانيبشرية، وعنصرا أساسيا من العناصر المحددة لهوية اإلنسان مقارنة بالكائنات الحي

تثبت البحوث االنتروبولوجية وجود اختالفات مع هويته الخاصة: : الثقافة تعطي لكل مجت6-2

كثيرة بين الشعوب والمجتمعات في كل ما يمكن ادراجه تحت عنوان "الثقافة"، وهذه االختالفات 

هي التي تعطي لكل مجتمع هويته وشخصيته الخاصة به مثلما ما ان االختالفات القائمة بين 

خصية الخاصة به، وألجل هذا تعاطى علماء النفس وعلماء األفراد تعطي لكل فرد هويته الش

االجتماع و رواد علم النفس االجتماعي واألنتروبولوجيون، مع الثقافة كأداة تحليلية ومدخل 

ضروري لفهم الشخصيات الفردية والجماعية، فابتكروا مصطلحات مثل "الشخصية الفردية" 

"الهوية الثقافية" و"الهوية الوطنية أو و"الشخصية المجتمعية" و"الشخصية الجماعية" و

القومية"، مما يبين لنا الدور الذي تلعبه كل ثقافة في تحديد هوية المجتمع الذي يتبنى تلك الثقافة، 

فحين نتحدث عن المجتمعات الفرنكوفونية فإن أذهاننا تتجه مباشرة إلى الشعب الفرنسي وبقية 

رسمية في التواصل بين أفرادها، وكذلك حين نتحدث عن الشعوب التي تعتمد اللغة الفرنسية كلغة 

المجتمعات العربية فإن أذهاننا تتجه نحو هذه المجتمعات الناطقة بالعربية، وكذلك حين نشير إلى 

تتحدد في أذهاننا وأذهان من يسمعنا صورة واضحة عن المجتمعات  ،المجتمعات المسيحية

ين بالمسيحية، ويحصل نفس الشيء حين نشير إلى المقصودة،وهي بالتأكيد المجتمعات التي تد

المجتمعات اإلسالمية، وداخل كل مجتمع توجد تفرعات عرقية أو دينية أو قبلية، والمحدد 

األساسي لهذه التنوعات هو الثقافة التي يعتنقها كل فرع من هذه التفرعات، فالعرب أو األكراد أو 

م والحدود الفاصلة بينهم على أساس ما يوجد بين التركمان داخل المجتمع العراقي تحدد هوياته

هذه العرقيات من تمايز ثقافي، وكذلك حين نتحدث عن كاثوليك وبروتستانت في إطار الديانة 

المسيحية، أو شيعة وسنة في إطار الديانة اإلسالمية،  فإن ما يفرق بين طائفة وأخرى هنا أو 

والممارسات التعبدية وتمايزات أخرى على هناك هو الفوارق بينها في التصورات العقدية 

مستوى القيم واألنماط السلوكية المعتمدة داخل هذه الطائفة أو تلك. كذلك فإن المجتمعات تتمايز 

فيما بينها على أساس ما نبغت وتفوقت فيه في أي مجال من مجاالت اإلبداع،  فالموسيقى هي 

ر الرسم من مميزات الثقافة االيطالية، أما العالمة المميزة في ثقافة األلمان، في حين يعتب
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الفرنسيين فكان تفوقهم في مجال اإلبداع األدبي، لذلك فحين تذكر أمامنا هذه المجاالت اإلبداعية 

 تحضر في أذهاننا المجتمعات التي تميزت وتفوقت فيها. 

ال من ل سؤحو بعيدا عن الجدل القائم : الثقافة تضبط السلوك وتنظم العالقات االجتماعية:6-3

ي فيجد  -عاة طبفي الظروف العادي -األسبق: الفرد أم المجتمع؟ نقول بأن الفرد ومنذ لحظة والدته

من قيم  ة بهانتظاره عائلة تقوم برعايته وتعليمه وتنشئته حسب ما تتوفر عليه الثقافة المحيط

أن  -ط وسائكل هذه ال بفضل -ومعايير وقوانين وأنماط سلوكية وعادات وتقاليد، فيكون بمقدوره 

 المجتمع عدهيتأقلم مع محيطه الطبيعي واالجتماعي، وأن ينخرط في جل األنشطة واألدوار التي أ  

امل ضو كلالنخراط فيها، فالفرد يتمكن من خالل عملية  "التثقيف" هذه، من اكتساب صفته كع

 العضوية في المجتمع الذي ينتمي إليه.

ن مراد ي الضبط االجتماعي من خالل ما تكرسه في نفوس األفتلعب الثقافة إذن دورا هاما ف

ن مراد حدود بين األفعال المقبولة واألفعال المرفوضة وكذلك بواسطة ما  تفرضه على األف

ين ية كبيرتلزامضوابط متفاوتة في صرامتها والزاميتها، فالقوانين الرسمية تحظى غالبا بعلوية وإ

 . و تحمىدونهبالجتماعي ال يمكن أن تستقيم الحياة االجتماعية باعتبارها تضمن قدرا من الضبط ا

، وفي لها هذه القوانين بمنظومة من العقوبات ومؤسسات رقابية وتنفيذية تلزم الناس بالخضوع

الطقوس، ات ومستوى ثان تتدخل منظومات أخرى من القيم األخالقية والعادات والتقاليد والمعتقد

من  لنوعاعي إلى حدوده القصوى الممكنة، إال أن الخضوع لهذا الترفّع مستوى الضبط االجتم

ا ي هذفالضوابط يقترن بنوع من المرونة، وتجدر المالحظة بأن المجتمعات البشرية تتفاوت 

جعلها تلتي االجانب حسب نمط العيش الذي تختاره والحدود التي ترسمها لحرية الفرد، والقوائم 

رق كبير د فاستهجنة. ففي مجال الطقوس التعبدية اإلسالمية يوجلألعمال المقبولة واألعمال الم

هة جمن  في درجة اإللزام بين الفرائض والواجبات الدينية من جهة، وبين السنن والمستحبات

لعبادات اب ابثانية، فاألولى ملزمة وعدم القيام بها يعد معصية وإثما، أما الثانية فتدخل في 

 قائم بها يثاب وتاركها ال يعاقب.االختيارية، وهذا يعني أن ال

قافة ي أن الثيعن إن اإلقرار بدور الثقافة في ضبط السلوك الفردي وتنظيم العالقات االجتماعية، ال

م ية، يساهلدينتهدد حرية اإلنسان أو تتعارض معها، بل إن وجود الضوابط القانونية والقيميّة وا

 رياتححدود التي تحول دون االعتداء على في ضمان التمتع بالحريات المختلفة ولكن في ال

اقد  من التع وكذلك فالسفة ،منتسكيواآلخرين، وهذه الحقيقة يقر بها فالسفة القانون من أمثال 

 ، وغيرهم من علماء التشريع، فهؤالء يؤكدون بأن وجود الضوابطجون جاك روسوأمثال 

لحّريات اهم لهذه ارستاتهم بقدر ما ينّظم مماألخالقية والقانونية والعرفية ال يجّرد األفراد من حّري

ة ويمنع التصادم بينهم، ومثال ذلك عالمات المرور، فإن وجودها ضروري لتنظيم الحرك

إن فخرى المرورية وبدونها تضطرب هذه الحركة وتصبح متعسرة إذا لم نقل مستحيلة. من جهة أ

غاب، ن الار الفوضى وسيادة قانوغياب الضوابط االجتماعية والمؤسسات التنظيمية يؤدي النتش

 .(Pierre Naville, 1977 أي "حرب الكل ضد الكل" على حد تعبير بيار نافيل")

الثقافة كما أشرنا إلى ذلك سابقا هي جملة من القناعات : الثقافة أداة لضمان وحدة المجتمع:6-4

المشتركة والمتوارثة من والمعتقدات والتصورات والقوانين والقيم والعادات والتقاليد والخبرات 
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جيل آلخر، والمجتمعات تحافظ على ثقافاتها وتؤّسس المؤسسات التي تسهر على نقلها وتعليمها 

شؤون معاشهم  ومماتهم على حد  -ومثل سابقيهم  –للوافدين الجدد، لكي ينظموا على أساسها 

لمنتسبين لنفس المجتمع  قدرا السواء. على هذا األساس يمكن القول  بأن الثقافة تخلق بين األفراد ا

هاما وضروريا من االنسجام والتناغم والقدرة على التفاعل اإليجابي وتبادل مختلف الخدمات 

والمنافع التي ال يقدر الفرد لوحده على توفيرها، فالثقافة هي عبارة عن  قواسم مشتركة تجعل 

في الفعل وردة الفعل، وحتى  ألفراد المجتمع الواحد رؤية متشابهة للعالم، وطريقة متقاربة

العواطف واالنفعاالت وكيفية تلبية االحتياجات اليومية وأشكال االستجابة للمثيرات الخارجية، 

 فإنها تكون متقاربة إذا لم نقل متماثلة تماما.

لحياة للفرد يأتي ا: الثقافة تمكن األفراد من التكيف مع البيئة واالندماج داخل المجتمع: 6-5

ألخرى، ية اتبطا بمحيطه العائلي لوقت أطول مما هو معهود لدى سائر األنواع الحيوانويبقى مر

من  تلفةويعود ذلك في األصل لضعفه الفيزيولوجي وعجزه عن توفير احتياجاته الحيويّة المخ

سه، طعام وشراب ولباس وسكن وحماية. وليتمكن الفرد من التواصل مع اآلخرين من بني جن

 ه األولىفولتحيطه االجتماعي والطبيعي بصورة عامة، فإن األسرة تعلّمه منذ طواالندماج داخل م

لسائدة فة اكّما هائال من الحركات والكلمات وطرق التصرف المحددة دالالتها مسبقا حسب الثقا

رفوضة، الم في المجتمع، كذلك يتعلم الفرد التمييز بين األعمال المقبولة اجتماعيا واألعمال

اليد ات والتقلعادلتعلّم مع التقدّم في السّن ليشمل العديد من الخبرات والمهارات واويستمر هذا ا

ت مركبة ملياوالقيم والطقوس الدينية المعتمدة داخل مجتمع االنتماء، ويتم كل ذلك من خالل "ع

وفتش، هيرسك.ومتواصلة من"التنشئة" والتثقيف" تتواصل مع الفرد من الوالدة وحتى الموت")

 (29، ص1950

ظفه في ويو إن درجة اندماج الفرد داخل مجتمعه تتوافق غالبا مع حجم ما يتعلمه الفرد ويقبله

ما هو وج عحياته اليومية من  قيم وقواعد وأنماط سلوكية تكون مقبولة اجتماعيا، وبقدر الخر

 نا بيممقبول ومشرعن يتعرض الفرد إلى أشكال مختلفة من الرفض والعزل االجتماعي تتراوح 

نها ملبدائية لك امجرد اللوم والسجن المؤبد أو اإلعدام. لذلك فإن كل المجتمعات البشرية بما في ذ

ماج إند تحرص على حفظ ثقافاتها وتوريثها لألجيال الالحقة باعتبارها أدوات ضرورية لضمان

 قل للعيشينت حين -الفرد داخل مجتمعه، ويؤكد علماء االجتماع األنتروبولوجيا بأن الفرد يتعرض 

ماع الجتلحالة من االضطراب واإلحساس بالغربة يسميها عالم ا -في إطار ثقافة أخرى يجهلها

لحالة لدى . وتنتج هذه ا hystérésis de l’habitusالفرنسي بيار بورديو "اضطرابات التطبع" 

يمة ت عدالفرد حين يدرك أن التطبّعات التي تطبّع عليها وما اكتسبه من استعدادات قد صار

لفرد ل اجئ الجدوى ألنها لم تواكب التغيرات الحاصلة في المجتمع األصلي، أو بسبب انتقال مف

اقعه واخل من ثقافة ألخرى. ففي مثل هذه الوضعيات يجد الفرد صعوبة في التأقلم واالندماج د

در بالق  يريتغ الجديد، وليس له سبيل لتجاوز هذه الحالة سوى أن يعدّل من تطّبعاته القديمة وأن

 المطلوب ليتمكن من التأقلم مع واقعه الجديد. 

" تصرف في روما مثل الرومان" هكذا كان يقول الرومان في أمثالهم الشعبية، ولتكون نبيال 

يجب أن تتصرف كالنبالء، وحين يكبر الطفل يقول له والداه:" صرت كبيرا ويجب عليك أن 
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ردّدها ونعلّم بعضها ألطفالنا، وهي كلها تؤكد تتصرف اليوم كالكبار" هذه مقوالت نسمعها ون

مضمونا واحدا وهو أنه إذا أردت االندماج داخل مجتمع أو جماعة ما، وجب عليك أن تتعلّم وتتّبع 

أسلوب العيش المتعارف عليه داخل ذلك المجتمع أو تلك الجماعة، وإال صرت  منبوذا ووصفت 

 السرب. تبعا لذلك بالشاذ أو المارق أو المغرد خارج

ين يستمد ين اللتجعيّت: تمثل الثقافة بالنسبة للفرد إحدى المر:الثقافة تحدد هويّة الفرد وانتماءه6-6

 المقوماتصر ومنهما الفرد هويّته وانتماءه، فهويّة الفرد تتحدّد أوال من خالل جملة من العنا

صابع، األ عينين وبصماتالطبيعية  الفيزيولوجية مثل الجنس ولون البشرة وطول القامة ولون ال

هجة ة أو اللاللغوتستمد في جزئها المتبقي من الثقافة السائدة في المجتمع، فاالسم الذي نحمله، و

لباس نا في الريقتالتي نتكلم بها وكذلك الدين الذي نعتنقه والطقوس التعبدية التي نمارسها وحتى ط

اء، حد السو ة علىلهويتنا الفردية والجماعيأو في تناول الطعام، هي من العناصر الثقافية المحددة 

في  التونسي يلبسفالياباني يتمسك بطريقته التقليدية في تناول الطعام ليقول للناس أنه ياباني، و

نه آلخرين أول لبعض المناسبات والتظاهرات الثقافية الدولية  الجبّة  والشاشيّة التونسيتين ليق

 تونسي.

نا مع، يمكنمجت راد المنتمين لبعض األقليات السوسيوثقافية داخل أيفإذا انتقلنا للحديث عن األف

لخاصة ية االقول بأن الهوية الخاصة لهؤالء األفراد تتحدد أساسا من خالل الخصوصيات الثقاف

ر، و بالبربأود، بهذه األقلية أو تلك، فداخل المجتمع التونسي يمكننا الحديث عن هوية خاصة باليه

للباس افي  فية، وهكذا، وهذه الهوية تتحدد وتكشف عن نفسها بمجرد أن تنظرأو بالجماعات السل

ي تلبسه الذ الذي يلبسه الشخص أو إسمه أو المكان الذي يقصده ألداء طقوسه الدينية، .فالنقاب

 يد الفطرعسبة بعض النساء التونسيات دليل راجح على انتمائهن للجماعة السلفية، واالحتفال بمنا

فرد ن الأليل راجح على أن المحتفل مسلما وليس يهوديا أو مسيحيا،  وهذا يعني أو اإلضحى د

فرد ن هذا الأقول يستمد من ثقافته الفرعية )أو التحتية( بعض العناصر المحددة لهويته الفردية، فن

ات "تونسي مسلم" وذاك "تونسي يهودي" أو "بربري" أو "سلفي" إلى غير ذلك من التصنيف

 الهوياّتية .
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جهة سلطنة ُعمان من و واقع عمل اإلرشاد الطالبي االجتماعي والنفسي بمدارس

 نظر مديري المدارس

-زوىنجامعة ب كلية العلوم واآلداباستاذ مساعد،  ،رضية بنت سليمان الحبسيةد. 

 سلطنة ُعمان

 

طنة لوصف واقع عمل اإلرشاد الطالبي االجتماعي والنفسي بمدارس سلسعت الدراسة : ملخص

مان من وجهة نظر مديري المدارس، والتعرف على التحديات التي تحول دون أداء ع

مستخدمة  ،شوداألخصائيين االجتماعيين واألخصائيين النفسيين لمهامهم الوظيفية على الوجه المن

تي تعيق ت الالمنهج الوصفي. وقد توصلت الدراسة إلى أن الواقع ال يخلو من العديد من التحديا

مع  ألمورقلة التعاون من قبل المعلمين وأولياء اد الطالبي، تمثلت أبرزها في: عمل اإلرشا

ية في لطالبمناسبة عدد األخصائيين مع الكثافة ا األخصائي االجتماعي واألخصائي النفسي، عدم

مجموعة اسة بوقد تقدمت الدرالمدرسة، وقلة امتالك األخصائيين للكفايات والمهارات الوظيفية. 

طنة س سلحات اإلجرائية لتطوير واقع العمل اإلرشادي االجتماعي والنفسي في مدارمن المقتر

 عمان.

ربية ة التوزارالعمل اإلرشادي، األخصائي االجتماعي، األخصائي النفسي، : مفتاحيةالكلمات ال

 والتعليم، الكفايات الوظيفية.

The reality of student social and psychological counseling work in the 

Sultanate of Oman schools from school principals’ point of view 

  Radhiya Sulaiman Alhabsi, College of Arts and Sciences, University 

of Nizwa, Sultanate of Oman 

Abstract: The study sought to describe the reality of the work of social 

and psychological student counseling in schools in the Sultanate of Oman 

from the viewpoint of school principals as well as identifying the 

challenges that prevent social workers and psychologists from performing 

their job duties as intended by using the descriptive approach. The study 

concluded that the reality of the work has many challenges that hinder the 
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work of student counseling. The most notable challenges were lack of 

cooperation by teachers and parents with the social worker and 

psychologist, the number of specialists is not appropriate for the student 

density in the school, and the lack of specialists with competencies and 

job skills. The study presented a set of procedural proposals to develop 

the reality of social and psychological counseling work in schools in the 

Sultanate of Oman. 

Key words: Counseling work, Social worke, Psychologist, Ministry of 

Education, Job Competencies. 

 أوال: اإلطار العام للدراسة

 مقدمة:

يات لمستواتتكامل األدوار التربوية والتعليمية بين كافة منسوبي النظام التربوي سواء على 

ية و إرشادأمية، ليا، الوسطى أو المستويات التنفيذية؛ في تقديم خدمات تربوية، تعلياإلدارية الع

لك إال ذتأتى يوتوجيهية؛ لمساعدة الطلبة على النمو المتكامل، تربويا، اجتماعيا، ونفسيا. وال 

جه وعلى ال لفنيةبامتالك الكوادر المختصة للمهارات والكفايات الالزمة ألداء أدوارها المهنية وا

 المأمول.

ها تأهيلوتضم المدارس العديد من الكوادر الوظيفية التي تقوم بمهام واختصاصات، تتوافق و

اعي األكاديمي ومتطلبات شغل تلك الوظائف، ومن بين تلك االختصاصات: األخصائي االجتم

 رسية،مدئة الواألخصائي النفسي، حيث توكل إليهم مساعدة الطلبة على التكّيف والتأقلم مع البي

ولئك أوتحقيق التوافق النفسي مع أنفسهم وأقرانهم وأساتذتهم داخل المدرسة. ولكي يقوم 

ألدوات توفير اهم؛ واألخصائيون بأدوارهم التربوية، فإنه ال بد من تقديم الرعاية المهنية الكافية ل

 والممكنات المعينة للقيام بدورهم اإلرشادي.

يه ما لد" عالقة طوعية بين شخصين تتسم بالتقبل، أحدهويعرف فاولر اإلرشاد التربوي بأنه:

 اعدة،مشكلة أو مشاكل تتعلق بمصير توازنه، واآلخر هو الشخص الذي يفترض به تقديم المس

ة لعالقوأن يتحلى ببعض السمات والخصائص التي تمكنه من تقديم تلك المساعدة، وأن تكون ا

 عبد هللا)هذا المجال هي المخاطبة والكالم. بصورة مباشرة وجها لوجه والطريقة المتبعة في 

 (12ص 2009الطراونة، 

(، التي 2002ومن الدراسات التي أجريت حول المرشد النفسي المدرسي )مصطفى حجازي، 

ألقيت في اللقاء الثاني لمسؤولي اإلرشاد المدرسي بوزارات التربية والتعليم في دول الخليج 

، رسم فيها خطوًطا عريضة مستقبلية لعدد من القضايا ذات العربية، والذي عقد في سلطنة عمان

 العالقة بالمرشد النفسي المدرسي.
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 ائيينوفي مجال اهتمام وزارة التربية والتعليم بشريحة األخصائيين االجتماعيين واألخص

عي، والنفسي حمل شعار )نحو رؤية أفضل للعمل االجتمام 2013النفسيين، فقد تم تنفيذ ملتقى في 

اسعة كة و. وذلك بمشار؛ للوقوف على واقعهم واحتياجاتهم والتحديات التي يواجهونهادرسي(الم

ين لمعنيمن األخصائيين االجتماعيين والنفسيين من مختلف المحافظات التعليمية، وعدد من ا

صيف دة توبالخدمة االجتماعية والنفسية. وقد خرج الملتقى بالعديد من التوصيات أهمها: إعا

ئحة دار الفي دليل عمل األخصائي االجتماعي، وإص الوظيفية لعمل األخصائي االجتماعيالمهام 

ة في تحدد مهام ودور األخصائي االجتماعي ودوره مع الهيئة اإلدارية والتدريسي منفصلة

مجهز  مكتب المدرسة، تهيئة المكان المناسب لألخصائي للقيام بمهامه الوظيفية من خالل توفير

ي فيد النقاط المشتركة والفاصلة بين عمل األخصائي االجتماعي والنفسي وخاص به، تحد

دارة رات إالمدرسة ووظائف كل منهما الموكلة إليهما، االستمرار في تدريب المعلمين على مها

برامج يف الالسلوك، إيجاد دورات مكثفة لألخصائي االجتماعي والنفسي تعينه ألداء مهامه، تكث

اسية الدر إلحصاء ونشر البحوث المتعلقة بهذا المجال، زيادة عدد المنحالتدريبية في مجال ا

 مشتركة آلية لألخصائيين االجتماعيين والنفسيين الراغبين في استكمال دراستهم العليا، وتحديد

 للعمل بين األخصائي االجتماعي والنفسي والفئات المدرسية األخرى ذات الصلة.

خدمات ير اللتي تبذلها وزارة التربية والتعليم في مجال توفوعلى الرغم من الجهود الكبيرة ا

فضل أرشادية إدمات االجتماعية والنفسية، إاّل أّن األمر يحتاج إلى القيام بدراسات من أجل تقديم خ

لى عتغطي جميع المراحل الدراسية من جهة، وتعمل على التكيّف مع التغيرات التي تطرأ 

ة وظيف لى المجتمع المدرسي بصفة خاصة. وكون الباحثة تشغلالمجتمع العماني بصفة عامة وع

ربع أ( 4رب )ا يقامديرة مساعدة لدائرة البرامج اإلرشادية والتوعوية، وقائمة بعمل مدير الدائرة م

اعي الجتماسنوات، ارتأت الباحثة إجراء دراسة بحثية للوقوف على واقع عمل اإلرشاد الطالبي 

 .والنفسي بمدارس سلطنة عمان

 مشكلة الدراسة:

لطالبي شاد اتبذل وزارة التربية والتعليم جهودًا كبيرة ً في رفع كفاءة خدمات التوجيه واإلر

 إلرشاد؛عية وافي االهتمام بالكوادر البشرية العاملة في مجال التوبالمدارس، كما تسعى جاهدةً 

مة الخد ليمي في مجالباعتبارها أحد أهم العناصر األساسية التي يرتكز عليها النظام التع

 المدرسية.

حلقة النقاشية التي نفذتها دائرة البرامج اإلرشادية والتوعوية في أكدت ال وعلى الرغم من ذلك، فقد

م حول واقع العمل اإلرشادي االجتماعي والنفسي بمدارس سلطنة عمان، التي شارك فيها 2017

ن مشرفين، وأخصائيين. إذ تم رصد عدد من المختصين في مجال اإلرشاد االجتماعي والنفسي م

نقص الكادر التحديات، نشير إلى بعض منها، والتي تتناسب مع أهداف الدراسة الحالية:  عدد من

االشرافي بالمقارنة مع الزيادة السنوية في أعداد المدارس والكثافة الطالبية في بعض المدارس، 

، يق أدائهم لمهام عملهم األساسيةتكليف بعض مديري المدارس لألخصائيين بمهام إدارية تع
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التباين في التأهيل األكاديمي بين األخصائيين، شيوع العديد من السلوكيات الطالبية التي تتطلب 

 كادر ممكن في التعامل معها.

 لطالبيةاية االباحثة من خالل خبرتها العملية في قطاع التوعية والرع وعلى ضوء ما تقدم، فإنّ 

يين االجتماعيين واألخصائن التحديات التي تعيق عمل األخصائيين وجود العديد م تفترض

 ع العملواقر لفي تقديم خدمات إرشادية فاعلة بالمدارس. لذا سعت الباحثة إلى فهم أكبالنفسيين 

س. ، وذلك من وجهة نظر مديري المداراإلرشادي االجتماعي والنفسي بمدارس سلطنة عمان

 اول اإلجابة على األسئلة اآلتية:وعليه فإّن الدراسة الحالية تح

نظر  ما واقع عمل اإلرشاد الطالبي االجتماعي والنفسي في مدارس سلطنة عمان من وجهة -

 مديري المدارس؟

من  ما التحديات التي تواجه عمل األخصائي االجتماعي والنفسي في مدارس سلطنة عمان -

 وجهة نظر مديري المدارس؟

نفسي ئي الطوير الممارسات المهنية لألخصائي االجتماعي واألخصاما اإلجراءات المقترحة لت -

 في البيئة المدرسية؟

 تحقيق جملة من األهداف، أهمها:إلى  الدراسة الحالية تسعى أهداف الدراسة:

نظر  فهم واقع عمل اإلرشاد الطالبي االجتماعي والنفسي بمدارس سلطنة عمان من وجهة -

 مديري المدارس.

م مهامهلديات التي تحول دون أداء األخصائيين االجتماعيين والنفسيين التعرف على التح -

 الوظيفية على الوجه المنشود.

دارس اقتراح إجراءات وتوصيات لتطوير وتحسين خدمات اإلرشاد االجتماعي والنفسي بم  -

 السلطنة.

 أهمية الدراسة:

ية في والنفس ماعيةطالبية االجتتنبثق الهمية النظرية للدراسة الحالية من أهمية مجال الرعاية ال-

 تاحة.مدارسنا، في ظل االنفتاح على المجتمعات المختلفة بشتى طرق ووسائل االتصال الم

ا للقائمين على تقديم تلك الرعاية من حيث تطوير البرا دف تي تستهمج الوالذي بدوره يمثل تحديًّ

 مة.وقاية الطالب من العوامل المؤثرة على تنشئتهم التنشئة السلي

تأتي أهمية الدراسة الحالية أيضا، من كونها استجابة لتوصيات العديد من اللقاءات والندوات -

والمؤتمرات والدراسات على المستوى العالمي، والمحلي على حد سواء بضرورة التقييم 

ء المستمر للعملية اإلرشادية المقدمة للطلبة، وبالتالي التخطيط السليم لبرامج التدريب واإلنما

المهني التي تستهدف األخصائيين االجتماعيين واألخصائيين النفسيين بناء على نتائج التقييم 

 الفعلي.
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جتماعي اال تحقق الدراسة الحالية أهمية تطبيقية؛ من خالل دراسة واقع عمل اإلرشاد الطالبي-

متلكها ي يلتوالنفسي بمدارس سلطنة عمان، مما يتيح الفرصة للوقوف على الكفايات والمهارات ا

ه لتي تواجات ااألخصائيين االجتماعيين والنفسيين العاملين في المدارس، والفهم المتعمق للتحدي

خطيط الت أداء عملهم المهني، والذي بدوره سيساعد المختصوين بوزارة التربية والتعليم على

وصيات التوبلية الدقيق لمستقبل العملية اإلرشادية في المدارس؛ من خالل تحديد الرؤى المستق

 التي ستخرج بها الدراسة الحالية.

اقتصرت الدراسة الحالية على الكشف عن واقع عمل اإلرشاد الطالبي  حدود الدراسة:

االجتماعي والنفسي في المدارس بجميع محافظات سلطنة عمان، خالل العام الدراسي 

 م من وجهة نظر مديري المدارس.2018/2019

 مصطلحات الدراسة:

اص ألشخا: هو عملية يقوم بها مهنيون مدربون في مجال اإلرشاد بهدف مساعدة اإلرشادي العمل

لى حرات على تحقيق فهم أفضل لذواتهم، وتحسين قدراتهم على اتخاذ القرارات، واكتسابهم مها

 ( piefrofesa, et, al,1984: p6المشكالت وتحقيق النمو المتكامل. )

صاصات الختإلرشادي في مدارس سلطنة عمان: أنه تلك المهام واوتقصد الدراسة الحالية بالعمل ا

لالئحة ادته التي يقوم بها كل من األخصائي االجتماعي واألخصائي النفسي في المدرسة وفق ما حد

 التنظيمية للوظائف التدريسية والوظائف المرتبطة بها في المدارس.

شخص ال خصائي االجتماعي بأنه: "( األ2014عّرفت )البادية،  تعريف األخصائي االجتماعي:

ً الفني والمهني الذي يمارس عمله مفهوم الخدمة االجتماعية، وعلى أساس فلسفتها ملت ا بمبادئه زما

ً إلى مساعدة التالميذ الذين يتعثرون في تعليمهم، وم ة ة المدرسساعدومعاييرها األخالقية، هادفا

 .أبنائها للمستقبلعلى تحقيق أهدافها التربوية والتعليمية إلعداد 

ي المهنوذلك الشخص الفني وعليه يمكن تعريف األخصائي االجتماعي في المجال المدرسي بأنه: 

تطيع ي ليسمساعدة التالميذ في جميع النواح إلىالمؤهل ليمارس عمله بالمجال المدرسي، هادفا 

 .التكيف والتأقلم مع البيئة المدرسية والبيئة المجتمعية المحيطة به

 لمريضااألخصائي النفسي هو ذلك العنصر الفعال وحلقة الوصل بين  يف األخصائي النفسي:تعر

ل مع تعاموالتشخيص الدقيق، فيجب أن يتحّلى بالصفات االيجابية حتى يكون عنصرا ناجحا في ال

 (39، ص2004األسوياء وغير األسوياء. )رأفت عسكر،

هو فرد متخصص  ليم بسلطنة عمان بأنه"ويقصد باألخصائي النفسي في وزارة التربية والتع

ً لتقديم الخدمات النفسية والوقائية والتوعوية واإلرشادية، ومساعدة الطالب  ً ومهنيا ومؤهل علميا

على اكتشاف امكاناته وطاقاته وتمنية ثقته بنفسه والتمتع بالمرونة الكافية ليصبح قادراً على 
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وزارة صورة فاعلة وبأساليب مالئمة. )مواجهة ما يعترضه من مشكالت شخصية وتربوية ب

 (12، ص 2016، التربية والتعليم

 الدراسات السابقة:

بفاعلية  معرفة بعض سمات الشخصية وعالقتها إلىهدفت هذه الدراسة (: 2014)دراسة البادية، 

( 57)الذات لدى األخصائيين االجتماعين في مدارس سلطنة عمان. تألفت عينة الدراسة من 

ي ( أخصائية اجتماعية من مختلف مدارس سلطنة عمان الحكومية ف127تماعي و)أخصائي اج

اآلتي: أن  وقد أظهرت نتائج الدراسة  .محافظة البريمي، ومحافظة الداخلية، ومحافظة الظاهرة

باط موجب (. وجود ارت%0.86غالبية أفراد عينة الدراسة لديهم درجات فاعلية منخفضة بنسبة )

االندفاعية، ( بدرجة كبيرة بين )سمة التآلف، والذكاء، و0.10توى الدالة )دال إحصائيا عند مس

ت ة الثباين سمبوالمغامرة، والراديكالية( وفاعلية الذات، بينما يوجد ارتباط موجب دال إحصائيا 

حصائيا بين إ( ...كما يوجد ارتباط غير دال 0.05االنفعالي وفاعلية الذات عند مستوى الدالة )

درجة فاعلية الذات إمكانية التنبؤ ب ء، وكفاية الذات، والتنظيم الذاتي( وفاعلية الذات.)سمة الدها

م وعد .لدى األخصائيين االجتماعيين في مدارس سلطنة عمان من خالل بعض سمات الشخصية

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األخصائيات االجتماعيات )اإلناث( واألخصائيين

  .( في مقياس سمات الشخصية ومقياس فاعلية الذاتاالجتماعيين )الذكور

 : هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على وجهات نظر األخصائيين(2010)دراسة الشقصية، 

لتي اعلية االجتماعيين حول المعوقات التي تواجههم في المجال الدراسي. ومعرفة األدوار الف

 منهج الدراسة وصفية، اعتمدت على يمارسها األخصائي االجتماعي في المدرسة. وتعتبر هذه

 قوقد تم تطبي المسح االجتماعي الشامل. وقد استخدمت الباحثة أداتي االستبانة وتحليل المضمون.

 الدراسة على األخصائيين االجتماعيين في مدارس محافظة الداخلية بسلطنة عمان. 

اءت ج، عي في المدرسةأظهرت الدراسة أن المعوقات التي تواجه عمل األخصائي االجتما وقد

ية الماد معوقات خاصة باألسرة والمجتمع، معوقات مرتبطة باإلمكانات وفقا للترتيب التالي:

سة، والبشرية، معوقات مرتبطة بإعداد األخصائي االجتماعي، معوقات خاصة بإدارة المدر

ات عوقمعوقات خاصة بالتدريب واإلشراف. معوقات مرتبطة بشخصية األخصائي االجتماعي، م

حثة مرتبطة بمدى تجاوب الطالب مع األخصائي االجتماعي. وبناء على النتائج قدمت البا

ماعي مجموعة من المقترحات حسب كل محور. تتركز في إبراز الدور المهني لألخصائي االجت

اره ة أدوبالمدرسة، وأهمية توفير االمكانات البشرية والمادية التي تسهم في نجاحه لممارس

 . المهنية

: بعنوان آليات تحقيق التكامل الوظيفي بين األخصائي االجتماعي (2010)دراسة الشعيلية 

والمعلم ودورهما في تنمية القيم االجتماعية لدى الطالب، وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن 

آليات التكامل الوظيفي بين أدوار األخصائي االجتماعي والمعلم والتي تسهم في تحقيق التكامل 
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الوظيفي بين أدوارهما في المجال المدرسي، والوقوف على أهم الجوانب العملية والمهنية التي 

تسهم في تحقيق التكامل الوظيفي بين األخصائي االجتماعي والمعلم في المجال المدرسي 

والتعرف على المعوقات والصعوبات التي تحول دون تحقيق التكامل الوظيفي. وتوصلت هذه 

عدة نتائج منها قصور في تحقيق التكامل الوظيفي بين ادوار األخصائي االجتماعي الدراسة الى 

والمعلم، وتركيز االهتمام في العمل على الخدمات الفردية، باإلضافة الى وجود الكثير من 

المعوقات والصعوبات تحول دون تحقيق التكامل الوظيفي بين أدوار األخصائي االجتماعي 

 مدرسي.والمعلم في المجال ال

لنفسي ا: هدف هده الدراسة إلى الكشف عن واقع اإلرشاد (2010دراسة الحسين وعبد الحميد،)

 لوصفيامن خالل آراء األساتذة، حيث اعتمد المنهج  والتربوي في مؤسسات التعليم الثانوي

ت والية أستاذ وأستاذة ينتمون إلى ثانويا 146التحليلي كمنهج دراسة وشملت عينة الدراسة 

، حصائيةجة اإلمسيلة. واعتمد االستبانة كأداة لجمع البيانات والنسبة المئوية كأسلوب للمعالال

 اما علىبا تمتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أن اإلرشاد النفسي والتربوي يكاد يكون غائ

 ستشارممستوى مؤسسات التعليم الثانوي حسب آراء األساتذة. كما توصلت نتائج الدراسة أن 

ستوى التوجيه المدرسي هو الشخص المخول للقيام بعملية اإلرشاد النفسي والتربوي على م

 .مؤسسة التعليم الثانوي لصالح التالميذ وأن هذا األخير ال يقوم بهذا العمل

ربوي هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع اإلرشاد النفسي والت(: 2002)دراسة القاضي،

لمملكة ارس اية من خالل معرفة ما هو متواجد من خدمات إرشادية في مدبالمملكة العربية السعود

مدارس  4ا مدرسة منه 20وقد اعتمد الباحث على مقاطعة الرياض التعليمية، لذلك قام باختيار 

الثقافية. مدرسة متوسطة للبنين بحيث تمثل معظم المستويات االجتماعية و 16ثانوية للبنين و

ارة المخت استبانة مفتوح مكون من سبعة أسئلة موجهة لمديري المدارسواعتمد في هذه الدراسة 

صائيون ها أخحيث توصلت النتائج إلى أن الخدمات اإلرشادية والتوجيهية المنظمة، والتي يقوم ب

ما  ا إذامؤهلون غير موجودة على مستوى مقاطعة الرياض التعليمية التي تعتبر األكثر تجهيز

بشكل  وجودةلك جاز التعميم بأن الخدمات اإلرشادية والتوجيهية غير مقورنت بباقي المناطق لذ

 (.25، ص2007فعال ومنظم في مدارس المملكة العربية السعودية. )عدنان الفسفوس،

أجرى عقل دراسة تقويمية لإلرشاد في بعض دول الخليج العربية، م(: 2001)دراسة عقل، 

أجريت فيبعض الدول الخليجية، والندوات اعتمد فيها على تحليل مضمون الدراسات التي 

واللقاءات التي عقدت لتقويم العمل اإلرشادي فيهذه الدول. وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج 

التالية: اختالف مسميات القائمين على التوجيه واإلرشاد، وبالتالي اختالف أدوارهم وفقا لهذه 

دين من غير تخصصات اإلرشاد، علًما بأّن اإلرشاد المسميات، أّن هناك تساهاًل في اختيار المرش

يتطلب مهارات فنية عالية أكثر من مجرد تقديم النصح والمشورة، أّن هناك ضعفًا في التأهيل 

العلمي المهني للمرشدين، وندرة في الدورات التدريبية أثناء الخدمة، إّن االختبارات النفسية 

يص غير متوافرة، وإْن توافر بعضها فهو قديم وغير التشخيصية المستخدمة في التقويم والتشخ

مقنن، وإّن المقابلة التشخيصية هي أكثر اآلليات استخداًما، ال يمارس المرشدون في كثير من 
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المدارس المهام المنوطة بهم، وإنما يقومون بأعمال إدارية أو كتابية تحول دون أدائهم لمهامهم 

د والهوية المهنية للمرشدين، وضعف التنسيق بين أقسام على أكمل وجه، مما يهدد مهنة اإلرشا

التوجيه واإلرشاد في دول مجلس التعاون مما أثر سلبا في التعاون وتبادل الخبرات في هذا 

المجال. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات تتعلق باختيار المرشدين، وتأهيلهم علميا 

في التقويم والتشخيص، وطرقه وأساليبه، وفي مجال وفنيا. وتحديد آليات اإلرشاد المستخدمة 

 التعاون والتنسيق بين الدول الخليجية بهدف تفعيل دور اإلرشاد في المدرسة.

 م، هدفت: أجريت ضمن مشروع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(2000)دراسة ساس، 

 ن عليهحيث أهدافه والقائموإلى رصد واقع التوجيه المدرسي والمهني في الوطن العربي من 

لتوجيه لية اواألدوات المستخدمة في اإلرشاد، ومصدر هذه األدوات والجهود المبذولة لتطوير عم

قائمين ات الواإلرشاد المدرسي. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: هناك اختالف في مسمي

 لقائمينبار اتالفات في اسلوب اختعلى التوجيه واإلرشاد المدرسي في األقطار العربية، هناك اخ

تخدمة المس على التوجيه واإلرشاد وإعدادهم وتدريبهم اثناء الخدمة، هناك اختالف في األدوات

عض بفي التقويم والتشخيص، كما ان مصادر هذه األدوات وخاصة االختبارات إما محلي في 

 الدول أو عربي أو أجنبي في دول أخرى.

د ءت هذه الدراسة تحت عنوان "الرضا عن العمل اإلرشادي عنجا(: 2000)دراسة الشهري،

 ضا عنمرشدي المرحلة االبتدائية" وهدفت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على مستوى الر

ة ت عينالعمل اإلرشادي بين مرشدي التعليم االبتدائي المتخصصين وغير المتخصصين ، وتكون

مرشدا غير متخصص بمنطقة مكة  34ا ومرشدا متخصص 34مرشدا منهم  68الدراسة من 

إلضافة ات باالمكرمة، واستعملت استبانة الرضا عن العمل اإلرشادي كأداة من أدوات جمع البيان

اللة إلى مقياس الصفات الشخصية الالزمة للمرشد، وكانت أبرز النتائج وجود فروق ذات د

اضي المتخصصين.)دالل القإحصائية في مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي لصالح المرشدين 

 (35ص، 2002وآخرون، 

 :التعليق على الدراسات السابقة

ول دور حتمن خالل استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة الحالية، نجد أن جميعها 

ي فيتها العمل اإلرشادي في المدارس. كما أن هذه الدراسات أجريت في الوطن العربي، وغالب

 دراسةة على وجه الخصوص. والذي يتيح الفرصة للمقارنة بينها وبين الدول الخليج العربي

يئة في الب لطالبالحالية لتشابه البيئة التي يدرس فيها واقع العمل اإلرشادي والخدمات المقدمة ل

 المدرسية.

كما يالحظ من الدراسات السابقة أن بعضها جاءت لتكشف عن واقع اإلرشاد التربوي )النفسي، 

( ودراسة 2010ي، التوجيه المدرسي والمهني( كدراسة: )الحسين، وعبد الحميد، االجتماع



 سيةواقع عمل اإلرشاد الطالبي االجتماعي والنفسي بمدارس سلطنة عمان     د.رضية بنت سليمان الحب

 159      2021 سبتمبر، 20العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –تماعية مجلة العلوم االج

 

م( تقويمية 2001)عقل، (، في حين جاءت دراسة 2000( ودراسة )ساس، 202)القاضي، 

 لإلرشاد في بعض دول الخليج العربية.

( 2014من المالحظ أن بعض تلك الدراسات اعتمدت على المنهج الوصفي كدراسة )البادية، 

(، 2000(، ودراسة )ساس، 2010( ودراسة )الحسين، وعبد الحميد، 2010ودراسة )الشعيلية، 

( مستخدمة االستبانات، وبعض مقاييس الصفات الشخصية. في حين استخدمت 2001)عقل، 

ية حول ( المنهج الكيفي باستخدام استبانة مفتوحة لتجميع بيانات نوع202دراسة )القاضي، 

 .راسةالظاهرة موضوع الد

ر البا غيدية غجاءت نتائج الدراسات لتشير إلى أن واقع العمل اإلرشادي، وتقديم الخدمات اإلرشا

عبد و)الحسين، يقوم بها أخصائيون مؤهلون غير موجودة. كدراسة موجود، أو غير فعال، أو 

  (.2001)عقل،  ، ودراسة(2010الحميد، 

أن دي، كات التي تعتري واقع العمل اإلرشاأشارت تلك الدراسات إلى وجود العديد من التحدي

، وإّن لخدمةاضعفًا في التأهيل العلمي المهني، وندرة في الدورات التدريبية أثناء  يكون هناك

فهي  وجدت االختبارات النفسية التشخيصية المستخدمة في التقويم والتشخيص غير متوافرة، وإن

م، نوطة بهم الميمارس في كثير من المدارس المها قديمة، وأن القائمون على العملية اإلرشادية ال

)عقل،  دراسةوإنما يقومون بأعمال إدارية أو كتابية تحول دون أدائهم لمهامهم على أكمل وجه ك

رت ( التي صنفت فيها التحديات إلى محاور بحسب ما أشا2010(، ودراسة )الشقصية، 2001

( 2010لية، سهم. باإلضافة غلى دراسة )الشعيإليه نتائج الدراسة من وجهة نظر األخصائيين أنف

 مجتمعحو التحديات التي تعيق آليات التكامل بين األخصائي االجتماعي، والمعلمين في ال

 المدرسي.

ن في مستوى الرضا ع( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 2000أشارت دراسة )الشهري، 

ي ج التلذي يعد نتيجة طبيعية للنتائ، األمر االعمل اإلرشادي لصالح المرشدين المتخصصين

صصات من أّن هناك تساهاًل في اختيار المرشدين من غير تخ( 2001خرجت بها دراسة )عقل، 

ما ومشورة. ح والاإلرشاد، علًما بأّن اإلرشاد يتطلب مهارات فنية عالية أكثر من مجرد تقديم النص

لتوجيه وب اختبار القائمين على ا( بأّن هناك اختالفات في اسل2000خرجت به دراسة )ساس، 

 واإلرشاد وإعدادهم وتدريبهم اثناء الخدمة.

 ث:ومما سبق يمكن اإلشارة إلى الدراسة الحالية استفادت من الدراسات السابقة من حي

 بشكل عمل األخصائيين االجتماعيين واألخصائيين النفسيين، وفهمه أهمية الكشف عن واقع-

 يم المبني على رؤية واضحة للواقع.أعمق؛ ليتسنى التخطيط السل

االستفادة من نتائج تلك الدراسات إلجراء المقارنات العلمية من أوجه االتفاق واالختالف، وذلك -

 في مرحلة تحليل وتفسير النتائج.
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فها، ، وتصنيياناتاالستفادة من الدراسات السابقة في منهجية البحث، وآلية السير فيه، وتحليل الب-

 ابة نتائج ومقترحات البحث التطويرية.انتهاء بكت

ثانيا: اإلطار النظري، وسيتم عرض مهام واختصاصات كل من األخصائي االجتماعي 

 عليم.واألخصائي النفسي، حسب ما جاء في األدلة العملية الصادرةعن وزارة التربية والت

-10، ص2014)وزارة التربية والتعليم،  مهام واختصاصات عمل األخصائي االجتماعي. -

12): 

 مهام تتعلق بالهيئة اإلدارية والتدريسية: -1

ن ها ضمالمشاركة في اقتراح برامج التوعية التربوية وبرامج الرعاية الطالبية إلدراج (1

 الخطة العامة للمدرسة.

شكالت ي المالتعاون والتنسيق مع الهيئة اإلدارية والتدريسية في المدرسة لحصر الطلبة ذو (2

 األسرية(.-الدراسية -)السلوكية 

لمين بحث األسباب ووضع الفرضيات الخاصة بالفئات الطالبية المذكورة أعاله مع المع (3

 واقتراح أساليب الدعم والمساندة الالزمة لرعايتهم األسرية والتربوية.

 تقديم المشورة التوجيهية للمعلمين واإلداريين في مجال عمله. (4

ساليب أوضيح للظواهر الطالبية المختلفة وت تنفيذ محاضرات توعوية للعاملين بالمدرسة وفقا (5

 التعامل مع المشكالت والسلوكيات غير المرغوبة.

وظيفها ها وتالمشاركة في البحوث والدراسات ذات العالقة بمجال عمله، واالستفادة من نتائج (6

 في مجال عمله.

 إعداد تقارير فصلية عن سير عمله ورفعها لمدير المدرسة. (7

 ي:مهام األخصائي النفس -2

عية جتماالمشاركة في دراسة بعض الحاالت الطالبية التي تستدعي دراستها من الجوانب اال (1

 والتربوية للطلبة.

ية التعاون في تنفيذ بعض البرامج اإلرشادية للطلبة من الجوانب التربوية والنفس (2

 واالجتماعية.

سية ة والنفالتعاون في إعداد وتنفيذ الدراسات والبحوث المتعلقة بالجوانب التربوي (3

 واالجتماعية.

 مهام تتعلق بالطلبة: -3

ي قد ل التإعداد وتنفيذ اللقاءات والبرامج اإلرشادية للطلبة لمناقشة الصعوبات والمشاك (1

 يوجهونها، ومساعدتهم على إيجاد الحلول المناسبة لها.

ام مساعدة الطلبة على تكوين اتجاهات إيجابية مع أنفسهم ومحيطهم المدرسي باستخد (2

 اليب اإلرشادية المناسبة.األس

ة في العمل على اكتشاف الفئات الطالبية ذوي المشكالت السلوكية والدراسية واألسري (3

 المدرسة وتكوين افتراضات عن أسباب مشكالتهم وطرق التعامل معها.
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 للفئات طالبيالمشاركة في إعداد وتنفيذ برامج الرعاية الطالبية ذات العالقة باإلرشاد ال  (4

 بالمدرسة وبالتعاون مع الهيئة التدريسية. الطالبية

ستخدام ريق االقيام بإجراء دراسة الحالة الفردية للحاالت الطالبية التي تستدعي ذلك عن ط (5

 استمارة دراسة الحالة المعتمدة من الوزارة.

 مهام تتعلق بأولياء األمور: -4

راسة ة ودمور لمناقشالمشاركة في اللقاءات الجماعية التي تنفذها المدرسة مع أولياء األ (1

 سلوكيات أبنائهم الطلبة ومستوياتهم الدراسية.

بي الطال المشاركة في نشاطات مجالس اآلباء واألمهات المتعلقة بمجال التوجيه واإلرشاد (2

 وبالتنسيق مع إدارة المدرسة.

 .ألموراتقديم المشورة التوجيهية واإلرشادية في المجال االجتماعي والتربوي ألولياء  (3

 ريف أولياء األمور بمهام عمل األخصائي االجتماعي ودوره في المدرسة.تع  (4

 مهام تتعلق بالتنمية المهنية: -5

 طريق المشاركة في تبادل الخبرات مع األخصائيين االجتماعيين بالمدارس المجاورة عن (1

 الزيارات الميدانية أو البريد اإللكتروني أو أي من وسائل التقانة الحديثة.

اعي الجتماليب اإلرشادية والبرامج التربوية التي تثري مجال عمل األخصائي اقتراح األسا (2

 بالمدرسة.

ي من لطالبااالطالع على التجارب والمبادرات التربوية المتعلقة بمجال التوجيه واإلرشاد  (3

 خالل المراجع العلمية أو شبكة المعلومات )االنترنت(.

 تعلقة بعمل األخصائي االجتماعي.المشاركة في البرامج التدريبية والدورات الم (4

 عي.المشاركة في إعداد وتنفيذ أوراق العمل المرتبطة بمجال عمل األخصائي االجتما (5

( 15-13، ص2017)وزارة التربية والتعليم،  مهام واختصاصات عمل األخصائي النفسي. -

 تتلخص مهام عمل األخصائي النفسي في اآلتي:

  مهام متعلقة بالطلبة:  -1

ع تنسيق مة باليذ برامج التوعية واإلرشاد الفردية والجماعية في مجال عمله للطلبإعداد وتنف (1

 . لطلبةلالهيئتين اإلدارية والتدريسية وفقا لخطة عمل معدة مسبقا واالحتياجات الفعلية 

ل قة بمجالمتعلإعداد برامج إنمائية وإثرائية لرعاية الفئات الخاصة من الطلبة في الجوانب ا (2

خ( يا ... الالمتأخرين دراس –المجيدين دراسيا -الموهوبين -االحتياجات الخاصة  عمله ل )ذوي

ريسية ة والتدداريفي المجاالت المتعلقة باإلرشاد النفسي عند الحاجة لذلك بالتنسيق مع الهيئة اإل

 وأولياء األمور. 

ية لمدرسادراسة أبرز المشكالت والظواهر النفسية التي قد يتعرض لها الطلبة في البيئة  (3

رق وط   باألسلوب العلمي   المتعارف عليه، وتحديد اإلجراءات وأساليب اإلرشاد المناسبة

 التعامل والتدخل المالئمة معها وفقا للنتائج المحصلة. 
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ي و التأدراسة الحاالت الفردية التي ترد لمكتب األخصائي النفسي من قبل الطالب نفسه  (4

 ولياءسية أو األخصائي االجتماعي أو المعلمين أو أتحول من جهات أخرى كاإلدارة المدر

 األمور.

 مدرسةالتوصية بتحويل الحاالت النفسية التي تستدعي التحويل للجهات الطبية خارج ال (5

 ذلك. بالتنسيق المباشر مع إدارة المدرسة وولي األمر واستخدام االستمارات الالزمة ل

 مدرسة: مهام تتعلق بالهيئة اإلدارية والتدريسية بال -2

 اقتراح البرامج والمواضيع ذات الصلة بمجال عمله في الخطة العامة للمدرسة. (1

ور والتشا عمله التعاون والتنسيق مع اإلدارة المدرسية والمعلمين في الجوانب المتعلقة بمجال (2

لظواهر أو ا معهم حول الجهود الالزمة للتعامل والتدخل المالئم للتعامل مع الحاالت النفسية

هيئتين ين البوية ذات العالقة بمجال عمله في المدرسة والتأكيد على األدوار المشتركة بالتر

وية الترباإلدارية والتدريسية واألخصائي النفسي في معالجة الظواهر والمشكالت النفسية و

 للطلبة. 

 مهام تتعلق بأولياء أمور الطلبة:  -3

ة خصائي النفسي في المدرستعريف أولياء األمور باختصاصات وأدوار ومهام عمل األ (1

 الموجهة للطلبة وللمجتمع المحلي.

مدرسية ية الإعداد وتنفيذ حلقات نقاشية ألولياء األمور الطالعهم على أهم المشكالت النفس (2

ن مع لتعاوالتي قد يواجهها الطلبة وطرق عالجها ودور أولياء األمور في مساندة أبنائهم با

 اإلدارة المدرسية والمعلمين.

سي النف شاركة في نشاطات وفعاليات مجلس اآلباء / األمهات المتعلقة بمجال اإلرشادالم (3

 بالتنسيق مع إدارة المدرسة. 

 لبة. ئهم الطأبنا تقديم الدعم والتوجيه والمشورة ألولياء األمور في القضايا النفسية التي تهم (4

 مهام تتعلق بالتنمية المهنية الذاتية:  -4

  ل عمله.بمجا دريبية وورش العمل والفعاليات التربوية ذات العالقةالمشاركة في البرامج الت (1

مجال بتعلق إعداد أو تقديم أوراق عمل حول دراسات أو برامج تربوية قام بها في المدرسة ت (2

 مية. عمله في البرامج التدريبية أو الفعاليات التربوية على مستوى المديريات التعلي

 داراتالحرص على تنمية معارفه العلمية والمهنية والفنية من خالل االطالع على اإلص (3

ل ا من قبصي بهالتربوية والنفسية الحديثة التي تخدم مجال عمله المطبوعة أو اإللكترونية المو

 المختصين بالمديريات التعليمية. 

جتماعي واألخصائي تضّمن الفصل الثالث عرًضا لمهام واختصاصات كل من االخصائي اال

النفسي كما ورد في أدلة العمل الخاصة بكل مسمى وظيفي، حيث تتلخص تلك المهام في أدوارهم 

المهنية مع الهيئة اإلدارية والتدريسية، اؤلياء األمور، أدوارهم بالطالب، وأدوارهم في مجال  

عي اشتمل على دور التنمية المهنية الذاتية. ومن المالحظ أن دليل عمل األخصائي االجتما

األخصائي النفسي، والذي يشير إلى تكليف األخصائي االجتماعي للقيام ببعض مهام األخصائي 

النفسي في حال عدم تعيين أخصائي نفسي في المدرسة الواحدة؛ وربما يعزى ذلك إلى توجهات 
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لة عدد الجهة المختصة إلحداث التكامل بين الوظيفتين، باإلضافة على التعامل مع واقع ق

 (.1األخصائيين النفسيين على مستوى السلطنة. )ملحق

ال ة لكومن خالل تحليل تلك المهام، يتضح تشابها كبيًرا من حيث تأطير المهاهم الوظيفي 

سسات ي مؤالتخصصين في البيئة المدرسية، حيث لم يتم مراعاة التخصص األكاديمي والتأهيلي ف

م بمهام لقيااحدث ازدواجية وتداخاًل بين الوظيفيتين في التأهيل التربوي، والذي من شانه أن ي

فق وين، التوجيه واإلرشاد التربوي، وبالتالي غياب الهدف األساس من اعتماد مسميين وظيفي

فسي في الن بطاقة وصف وظيفي مختلفة لكال الوظيفتين؛ سعيًّا للتوسع في تقديم خدمات اإلرشاد

ى إلى حداثة تخصص اإلرشاد النفسي وحداثة مسم المدارس العُمانية. وربما يُعزى ذلك

 /2006األخصائي النفسي بسلطنة عمان مقارنة باألخصائي االجتماعي الذي اعتمد في عام 

قيام ي الفم، باإلضافة إلى التعاون الفعلي بين منسوبي التخصصين على المستمى المركزي 2007

ة ة األنشطدائرع قسم التوعية االجتماعية ببمهامهم الوظيفية، ناهيك أن اإلرشاد النفسي كان يتب

 م.2014 م، قبل إنشاء دائرة البرامج اإلرشادية والتوعوية في عام1994/1995التربوية منذ 

 ثالثا: الدراسة الميدانية وإجراءاتها

من  اليةيتناول هذا الجزء وصف للطريقة واإلجراءات الخاصة بالجانب الميداني للدراسة الح

 كد منالدراسة وعينتها، وكيفية جمع المعلومات المطلوبة للدراسة، والتأحيث وصف مجتمع 

منهج ع المالصدق والثبات، باإلضافة إلى تحديد طريقة تحليل البيانات وتفسيرها بما يتناسب 

حددة لة م، الذي يعتمد على أحد التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكالوصفي

ا نيفهيق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة، وتصوتصويرها كميا، عن طر

 وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة. 

وزارة مديري المدارس الحكومية بتألف مجتمع الدراسة من الدراسة.  وعينة ثانيًا: مجتمع

اسة التي لدر. في حين بلغت عينة ام2019/2020التربية والتعليم في سلطنة عمان للعام الدراسي 

ن م( %88.2( خمس محافظات السلطنة، بنسبة )5( مدير ومديرة من )205استجابت لألداة )

 المجتمع األصلي.

 منهج الدراسة:

 نظم لوصفالم تم تطبيق المنهج الوصفي التحليلي، الذي يعتمد على أحد التحليل والتفسير العلمي

ة ظاهرنات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا، عن طريق جمع بيا

 أو المشكلة، وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة. 

 لتنفيذ الدراسة قامت الباحثة بالخطوات التالية: خطوات الدراسة. 

مية، ها، األههدافتحديد اإلطار العام للدراسة: خلفية الدراسة، مشكلتها، سؤال الدراسة البحثي، أ-

 الدراسة. العينة، وأدوات 
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 الرجوع إلى مهام واختصاصات كل من األخصائي واالجتماعي، باإلضافة إلى الدراسات-

 السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة.

 إعداد أداة الدراسة، تطبيقها، تحليل واستخالص النتائج، وتفسيرها.-

 جمع البيانات.

فتوحين، ين مكما اشتمل على سؤال لجمع البيانات من عينة الدراسة، استخدمت الباحثة االستبانة

مقترحاتك لتطوير ممارسات ، واذكر معوقات تواجه عمل األخصائي في المدرسةهما: 

 خدمة وقد تم تصميم األداة الكترونيا وتعميمها عن طريقاألخصائي المهنية في المدارس. 

د بر عدالواتساب كأحد برامج التواصل االجتماعي الذي يضمن سرعة وصول االستطالع ألك

 (2ممكن من األخصائيين. ملحق )

 ثانيا: الصدق.

ل ي مجافقامت الباحثة بالتأكد من صدق األداة، بعرضها قبل التطبيق على عدد من المختصين 

إلرشاد مجال ا قة فيالتوعية التربوية والرعاية الطالبية بالمديريات التعليمية؛ بحكم خبراتهم الساب

تبرت قد اعصصه؛ للتأكد من أن األداة تخدم أهداف الدراسة. واالجتماعي أو النفسي كل حسب تخ

 قياس مالحة لالباحثة األخذ بمالحظات وأراء المختصين، وإجراء التعديالت على األداة أنّها صا

 طريق وضعت له. هذا باإلضافة إلى االعتماد على دقة البيانات من خالل الحصول عليها عن

ائيين لألخص المدارس باعتبار مدير المدرسة المسؤول المباشرعينة الدراسة الحالية وهم مديري 

 بالمدارس.

 ثالثا: الثبات.

 لدراسة،ينة اعللتأكد من ثبات األداة فقد تم تجميع وتصنيف البيانات التي تم الحصول عليها من 

ل واشية حالنق وبتحليل استجابات عينة الدراسة وجد تطابق بين نتائج األداة وتحليل ملخص الحلقة

ت مفادها م(. وقد تكونت لدى الباحثة افتراضا2017واقع العمل اإلرشادي بمدارس سلطنة عمان)

 ة كوادرنقاشيأن األداة الحالية تقيس الغرض الذي من أجله صمّمت؛ كون المشاركين في الحلقة ال

ف رف، مشمتنوعة من العاملين في مجال التوعية والرعاية الطالبية ممن يحملون مسميات )مشر

 أول، أخصائي، رئيس قسم( من مختلف محافظات السلطنة.  

 المعالجة اإلحصائية.رابعا: 

لعلوم لصائية معالجة البيانات إحصائيا باستخدام الرزمة اإلح تمبعد الحصول على االستبيانات، 

 ( وذلك على النحو اآلتي:SPSSاالجتماعية )

طات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة لإلجابة على السؤال الثاني والثالث تم حساب المتوس

على جميع األسئلة وعلى محاور االستبانة الخمسة وفقرات كل محور من محاور االستبانة مرتبة 
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ترتيبًا تنازليًا. كما تم حساب المتوسطات الحسابية ألسئلة الدراسة بالنسبة للمحافظة، وسنوات 

 الخبرة.

 .رابعًا: نتئاج الدراسة وتفسيراتها

ن ممان عالسؤال األول: ما واقع عمل اإلرشاد الطالبي االجتماعي والنفسي في مدارس سلطنة 

 وجهة نظر مديري المدارس؟

 العبارة األولى: يدرك األخصائي أدواره المهنية والفنية في المجال المدرسي.

هم المهنية ( من األخصائيين يدركون أدوار%53.4تشير نتائج الدراسة الميدانية إلى نسبة ما )

يئة والفنية في المجال المدرسي، والذي يفسر أن دليل عمل األخصائي االجتماعي في الب

ئتين م(، يتضمنان محتويات تساعد كال الف2017م( ودليل األخصائي النفسي)2014المدرسية)

 ةى فاعلية إللمعرفة وفهم أدوراهم المهنية بشكل يحقق أهداف العمل اإلرشادي الطالبي، باإلضاف

ي شهر فوية النشرات التوجيهية السنوية التي تعدها وتعممها دائرة البرامج اإلرشادية والتوع

 . سبتمبر من كل عام في مجالي اإلرشاد االجتماعي، واألخرى في مجال اإلرشاد النفسي

لتي أشارت ا: (2010الحسين وعبد الحميد،)وبهذه النتيجة فالدراسة الحالية تخالف نتائج دراسة 

بوي التروأن مستشار التوجيه المدرسي هو الشخص المخول للقيام بعملية اإلرشاد النفسي  إلى

. كما لعملاعلى مستوى مؤسسة التعليم الثانوي لصالح التالميذ وأن هذا األخير ال يقوم بهذا 

ية غير بأن الخدمات اإلرشادية والتوجيهم( التي أجازت 2002تخالف نتائج دراسة )القاضي، 

اسة نتائج دربشكل فعال ومنظم في مدارس المملكة العربية السعودية. كما تخالف موجودة 

م، نوطة بهال يمارس المرشدون في كثير من المدارس المهام الموالمتمثلة في:  م(2001)عقيل، 

 هدد مهنةما يموإنما يقومون بأعمال إدارية أو كتابية تحول دون أدائهم لمهامهم على أكمل وجه، 

 .شكل صحيحبنية الهوية المهنية للمرشدين. والذي يفسر عدم إدراكهم لمهام المهنية والفاإلرشاد و

دوارهم ون أأما فيما يتعلق باستجابة مديري المدارس حول العبارة ذاتها: أن األخصائيين يدرك

سيره بأن ( ". فيمكن تف%39.7المهنية والفنية في المجال المدرسي بدرجة متوسطة أي بنسبة )

 لوصفاألخصائيين ليست لديهم الرغبة لممارسة أدوارهم الفنية كما نصت عليه بطاقة بعض ا

ة دون وظيفالوظيفي، أو ما ورد في دليل العمل الخاص بهم، أو بأن بعض منهم انتسبوا لهذه ال

ليه رغبة حقيقية لممارسة العمل اإلرشادي في المجال المدرسي. كما تتفق مع ما اشار إ

غبة عدم وجود الروجود معوقات تتعلق باألخصائي االجتماعي تتمثل في: في  (2007)عفيفي،

لة االطالع وق .والميل التلقائي لدى اإلخصائي االمر الذي تنعكس اثاره السيئة على عطائه المهني

ف ن ضععوالقدرة المهنية مما يبعده عن التطور المستمر لمهنة الخدمة االجتماعية. ناهيك 

بية أفراد أن غال (2014)البادية، واره المتواضعة. كما تتفق مع دراسة شخصيته واستسالمه ألد

 (.%0.86عينة الدراسة لديهم درجات فاعلية منخفضة بنسبة )

 العبارة الثانية: يمتلك األخصائي مهارات االتصال والتواصل.
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ل ( من األخصائيين يمتلكون مهارات االتصا%54.9أشارت نتائج الدراسة إلى أن نسبة )

من  لتواصل؛ وهذا يفسر أهمية تدريب األخصائيين على مهارات االتصال والتواصل. وهيوا

تائج نمع  المهارات التي يمكن صقلها لدى الفرد عن طريق التدريب أثناء الخدمة. وبذلك تتفق

كما أشارت   وندرة في الدورات التدريبية أثناء الخدمة.والتي اشارت إلى  م(2001)عقيل،دراسة 

صال ( من األخصائيين الذين يمتلكون مهارات االت%43.7لدراسة إلى وجود نسبة )نتائج ا

ممن  بين والتواصل. وهي نسبة متقاربة مع النسبة في أعاله؛ مما يشير إلى أن التباين قليل

 الحالية راسةيمتلكون تلك المهارات بدرجة كبيرة وممكن يمتلكها بدرجة متوسطة. وبذلك تتفق الد

ر والتي أشارت إلى أن هناك اختالفات في اسلوب اختبا م(2000ساس، سة )مع نتائج درا

 القائمين على التوجيه واإلرشاد وإعدادهم وتدريبهم اثناء الخدمة.

ر البية غيت الطيمتلك األخصائي المهارات العملية للتدخل أثناء حدوث السلوكياالعبارة الثالثة: 

 المرغوبة.

لتدخل أثناء ( من األخصائيين يمتلكون المهارات العملية ل%49.3أشارت نتائج الدراسة إلى أن )

 عدادحدوث المشكالت السلوكية غير المرغوبة. وحيث أن هذه العبارة تشير إلى أهمية اإل

ليه أشارت إ ا مااألكاديمي الجيد قبل الخدمة، إلى جاني تنمية تلك القدرات من خالل التدريب. وهذ

 ي الدوراتفضعفًا في التأهيل العلمي المهني للمرشدين، وندرة  أّن هناك م(2001دراسة )عقل، 

ن هناك التي أكدت أ( 2010دراسة )الشقصية، التدريبية أثناء الخدمة. باإلضافة إلى نتائج 

 معوقات تعيق عمل األخصائي في المجال المدرسي، بعض منها مرتبطة بإعداد األخصائي

ين ف. وقدر يكون عدم توفر األدوات التي تعاالجتماعي، وأخرى خاصة بالتدريب واإلشرا

عدم  ا عناألخصائي على التدخل المناسب في المشكالت السلوكية الطالبية غير المرغوبة ناتج

هذا ة. وامتالكه األدوات والمقاييس العلمية للكشف عن أسباب وتشخيص تلك الحاالت الطالبي

ة التشخيصية االختبارات النفسي ت إلى أنم( التي أشار2001يتفق مع نتائج ذات الدراسة )عقيل، 

يم و قدالمستخدمة في التقويم والتشخيص غير متوافرة لدى األخصائي. وإْن توافر بعضها فه

رب فّسر تقايلحال وذلك بطبيعة اوغير مقنن، وإّن المقابلة التشخيصية هي أكثر اآلليات استخداًما. 

ر ية غيتدخل أثناء حدوث المشكالت السلوكالمهارات العملية للالنسب في امتالك بعض منهم 

المهارات  ( تشير إلى امتالك األخصائيين تلك%46.6بدرجة كبيرة، والنسبة األخرى )المرغوبة 

ي فهناك اختالف م( من أن 2000بدرجة متوسطة. والتي تتفق مع ما جاءت به دراسة )ساس، 

ت إما باراه األدوات وخاصة االختاألدوات المستخدمة في التقويم والتشخيص، كما أن مصادر هذ

ن ط بيمحلي في بعض الدول أو عربي أو أجنبي في دول أخرى. وهو الذي يفسر التباين البسي

 .بيةأعداد من يمتلكون المهارات المذكورة، من عدمه للتدخل المناسب في المشكالت الطال

 لمدرسة.يتناسب عدد األخصائيين مع الكثافة الطالبية في االعبارة الرابعة: 

أشارت الدراسة الحالية إلى أن عينة الدراسة ترى أن عدد األخصائيين يتناسب مع الكثافة 

( وبدرجة %34.2( وبدرجة متوسطة بنسبة)%32.9الطالبية في المدرسة بدرجة كبيرة بنسبة )

ة (، وهي نسبة متقاربة جدا؛ مما يشير إلى أن الموضوع متباين بتباين الكثاف%32.9قليلة بنسبة)
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 بالمدارس والفنية اإلدارية الهيئة وظائف احتساب أسس الطالبية لكل مدرسة، باإلضافة إلى أن

قضت بأن يكون أخصائي اجتماعي واحد لكل مدرسة  م2018/2019 الدراسي للعام الحكومية

( أخصائي اجتماعي لمدرسة عدد طالبها أكثر من 2( طالب، وعدد)700عدد طالبها أقل من )

أما فيما يتعلق باألخصائي النفسي فإّن جميع مدارس الحلقة األولى ال يُعتمد لها ( طالب. 700)

أخصائي نفسي في ظل الظروف الحالية من توقف التعيين ولعدم وجود درجات مالية لفئتي 

 األخصائي االجتماعي واألخصائي النفسي. 

( 2بها عدد ) إنه قد يتوفر( من الحلقة الثانية ف700كما أن واقع المدارس التي يزيد عددها عن )

هذا و(. 12-5( اخصائي نفسي فيما يتعلق بالمدارس التي بها الصفوف )1أخصائي اجتماعي و)

 يفسر أن عدد األخصائيين يتناسب مع الكثافة الطالبية في المدرسة بدرجة كبيرة.

( 1098) ناهيك من أن اإلحصائية األخيرة لعدد األخصائيين االجتماعيين على مستوى السلطنة

(، 288) ( إناثا. في حين يبلغ عدد األخصائيين النفسيين683( ذكورا، و)415أخصائي، منهم )

ين ب( مدرسة على متوزعة 1162( إناثا من إجمال عدد المدارس )198( ذكورا و)90بينهم )

 محافظات السلطنة. 

اد ل اإلرشالعبارة الخامسة: يوجد تعاون بين األخصائي والكادر المدرسي في مجاالت عم

 الطالبي.

ك تعاون ( من مديري المدارس يرون أن هنا%60.3تشير نتائج الدراسة الحالية إلى أن نسبة )

 دوارأبين األخصائي والكادر المدرسي في مجاالت عمل اإلرشاد الطالبي. وهذا يؤكد وضوح 

رد ا ومسب كل من األخصائي االجتماعي واألخصائي النفسي مع الهيئة اإلدارية والتدريسية ح

: (2010ية )الشعيل في أدلة العمل الخاصة بكل فئة. وبذلك تخالف نتائج هذه الدراسة مع دراسة

ائي التي توصلت الى عدة نتائج منها قصور في تحقيق التكامل الوظيفي بين أدوار األخص

ير د الكثجولى واالجتماعي والمعلم، وتركيز االهتمام في العمل على الخدمات الفردية، باإلضافة ا

عي جتمامن المعوقات والصعوبات تحول دون تحقيق التكامل الوظيفي بين أدوار األخصائي اال

سة والمعلم في المجال المدرسي. وهذا يتماشى من رؤية بعض مديري المدارس بحسب الدرا

الجانب  (؛ الذي يشير إلى وجود قصور في هذا%32.9الحالية من أنه يوجد تعاون فقط بنسبة )

 عض المدارس.في ب

 .العبارة السادسة: أعي طبيعة األدوار الفعلية التي يمارسها األخصائي في المدرسة

دور ( من مديري المدارس على وعي بطبيعة ال%74أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى أن )

وصف المطلوب من األخصائيين في البيئة المدرسية؛ والذي يؤكد فاعلية ووضوح بطاقات ال

ئف لوظاافئتي األخصائي االجتماعي واألخصائي النفسي بحسب ما ورد في دليل مهام الوظيفي ل

 م.2015التدريسية واألنصبة المعتمدة لها الصادر في عام 

التي هدفت هذه الدراسة إلى  م(2002دراسة )القاضي، كما نتائج الدراسة الحالية تتفق مع 

العربية السعودية من وجهة نظر مديري الكشف عن واقع اإلرشاد النفسي والتربوي بالمملكة 

المدارس، إذ توصلت إلى أن الخدمات اإلرشادية والتوجيهية المنظمة، والتي يقوم بها أخصائيون 

مؤهلون غير موجودة على مستوى مقاطعة الرياض التعليمية التي تعتبر األكثر تجهيزا إذا ما 
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بيعة وأهمية أدوار المرشدين في قورنت بباقي المناطق مما يؤكد وعي إدارات المدارس بط

 المدارس.

طنة رس سلما التحديات التي تواجه عمل األخصائي االجتماعي والنفسي في مداالسؤال الثاني: 

 عمان من وجهة نظر مديري المدارس؟

( 107 )بعد حصر استجابات أفراد عينة الدراسة وقد بلغت عدد االستجابات على السؤال أوالً 

ا  عبارة، في حين كانت نسبة المئوية عبارة، وقد تم استخراج ال 35االستجابات على السؤال ثانيً

مل جه علعدد تكرارات تلك االستجابات في كال السؤالين. ففيما يتعلق بالتحديات التي توا

ما ( استجابة تكرارا ك5األخصائي االجتماعي والنفسي في المدرسة، فقد تم رصد أعلى )

 تنازليا:( مرتبة 2يوضحها جدول رقم )

 ( استجابة مديري المدارس على السؤال األول من األسئلة المفتوحة مرتبة تنازليا2جدول )

 النسبة المئوية العبارة ت

 %26.5 قلة التعاون من قبل المعلمين وأولياء األمور 1

 %25.3 الكثافة الطالبية 2

 %14.5 قلة امتالك األخصائي للكفايات والمهارات الوظيفية. 3

 %12 لة وعي المجتمع المدرسي والمحيط بأدوار األخصائيق 4

 %0.08 قلة وعي/ إدراك األخصائي بمهامه الوظيفية 5

في قلة يتضح من الجدول في أعاله، أن أكثر االستجابات التي تشير إلى وجود تحديات تتمثل 

وبذلك تجابات. % من إجمالي االس26حيث بلغت نسبة  التعاون من قبل المعلمين وأولياء األمور.

، تحديات خاصة باألسرة والمجتمع( التي أشارت إلى وجود 2010تتفق مع دراسة )الشقصية، 

 تحديات خاصة بإدارة المدرسة، ومعوقات خاصة بتجاوب الطالب مع األخصائي االجتماعي.

ي من عدم تعاون بعض المدرسين مع اإلخصائ (2007ويتفق ذلك مع ما أشار عليه )عفيفي،

ية لعملعي وذلك لعدم وعيهم بأهمية الدور الذي يقوم به االخصائي االجتماعي في ااالجتما

قصور في  التي نتجت عنها وجود( 2010كما تتفق مع دراسة )الشعيلية،  .التربوية والتعليمية

لعمل افي  تحقيق التكامل الوظيفي بين أدوار األخصائي االجتماعي والمعلم، وتركيز االهتمام

يق ن تحقالفردية، باإلضافة إلى وجود الكثير من التحديات والصعوبات تحول دوعلى الخدمات 

 التكامل الوظيفي بين أدوار األخصائي االجتماعي والمعلم في المجال المدرسي.

يأتي في المرتبة الثانية الكثافة الطالبية كأحد التحديات التي تواجه عمل األخصائي االجتماعي 

وفي ذلك تتفق الدراسة الحالية مع نتائج )دراسة  %.25.3بلغت  والنفسي في المدرسة بنسبة

( التي أشارت إلى نقص في الكوادر اإلرشادية، والتي كانت سببا في قلة فعالية 2002القاضي، 
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( من وجود معيقات تتعلق بالجوانب 2010الخدمات اإلرشادية المقدمة، ودراسة )الشقصية، 

أشارت إلى عدم وجود أخصائي م التي 2017ئج الحلقة النقاشية،المادية والبشرية. كما تتفق مع نتا

بأهمية توفير  ( التي أوصت2010نفسي في غالبية المدارس. كما تتفق مع دراسة )الشقصية، 

 االمكانات البشرية التي تسهم في نجاح األخصائي لممارسة أدواره المهنية. 

ها جد بأن عدد المدارس التي ال يو كما أشارت نتائج حصر أعداد األخصائيين النفسيين إلى

( مدرسة حسب آخر إحصائية 1162( مدرسة من إجمالي المدارس )288أخصائي نفسي بلغ )

درسة ( م874م(، مما يشير إلى عدد وجود عدد )2019)دائرة اإلحصاء والخريطة المدرسية، 

 .درسةونوع المعلى اختالف كثافة  بدون وجود متخصص يقدم الخدمات النفسية لطالب المدارس

( 1098)وبالمقابل تشير اإلحصائيات إلى أن عدد األخصائيين االجتماعيين بمدارس السلطنة 

ات ( مدرسة بال أخصائي اجتماعي، لتقديم خدم64أخصائي، بمعنى توجد عدد من المدارس )

 (1العمل اإلرشادي االجتماعي. ملحق )

نسبة لثة برات الوظيفية في المرتبة الثاقلة امتالك األخصائي للكفايات والمها وتأتي عبارة

ه ت إليوذلك يتفق مع ما أشار %( من بين التحديات التي أشار إليها مديري المدارس.14.5)

د واإلرشا هناك اختالفات في اسلوب اختبار القائمين على التوجيه( من أّن 2000دراسة )ساس، 

لتأهيل أّن هناك ضعفًا في اإلى  التي أشارت( 2001وإعدادهم. كما تتفق مع دراسة )عقيل، 

اد، إلرشاالعلمي المهني للمرشدين، وأّن هناك تساهاًل في اختيار المرشدين من غير تخصصات 

  ة.علًما بأّن اإلرشاد يتطلب مهارات فنية عالية أكثر من مجرد تقديم النصح والمشور

تدريب قلة ال ىة إللحلقة النقاشيوفي إطار التحديات المرتبطة بالتدريب أثناء العمل، أشارت نتائج ا

سة درا الفني والتخصصي لألخصائي االجتماعي والنفسي. وذلك يتفق مع ما أشارت إليه نتائج

 سة )ساس،وتتفق مع نتائج درا وندرة في الدورات التدريبية أثناء الخدمة.( من 2001)عقيل، 

يه ر إليتطابق مع ما أشاو تدريب المرشدين اثناء الخدمة. ( من أن هناك اختالفات في2000

(Windfrid ,1986,P225من أنه البد من توفير تكوين صلب في الجانب النظري والمي ) داني

 حتى تتوفر الكفاءة التي هي شرط من شروط الممارسة النفسية.

ئي ( حول المشكالت التي تواجه األخصا684-665، ص1998كما يؤكد ذلك دراسة )بلميهوب، 

بات التي العيادين اعتبروا أن ضعف التكوين في العالج يشكل أهم الصعومن  % 26النفسي بأن 

يثة جية الحدلعالايوجهونها، وأشارت بيانات الدراسة إلى افتقار العيادين إلى التحكم في التقنيات 

 تقدم.عالم المي الالتي ثبتت فعاليتها، وكذا عدم مسايرتهم للتطور الذي يعرفه علم النفس العيادي ف

%. 12سبة قلة وعي المجتمع المدرسي والمحيط بأدوار األخصائي بنفي المرتبة الرابعة وتأتي 

ائي ور االخصة لدقلة وعي الهيئة التدريسي وهي بذلك تتفق مع ما أشارت نتائج الحلقة النقاشية إلى

 االجتماعي والنفسي، وبالتالي تحويلهم لحاالت يمكن للمعلم التعامل معها.
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تماعي اإلجراءات المقترحة لتطوير الممارسات المهنية لألخصائي االجما السؤال الثالث: 

 واألخصائي النفسي في البيئة المدرسية؟

ات مارسمن خالل تحليل استجابة أفراد عينة الدراسة، حول اإلجراءات المقترحة لتطوير الم

( 3م )رق ولالمهنية لألخصائي االجتماعي والنفسي في المدرسة، فقد جاءت النتيجة كالتالي جد

 مرتبة تنازليا:

 ا( استجابة مديري المدارس على السؤال الثاني من األسئلة المفتوحة مرتبة تنازلي3جدول )

 النسبة المئوية المقترح ت

زمة تكثيف البرامج والدورات التدريبة إلكساب األخصائيين المهارات الال 1
 ألداء أدواره الوظيفية

38.6% 

وأخصائي نفسي في كل مدرسة. بحيث يتناسب عدد توفير أخصائي اجتماعي  2
 األخصائيين مع الكثافة الطالبية بكل مدرسة.

12% 

 %4.2 التوعية بدور األخصائي بين منتسبي المدرسة وفي المجتمع المحيط. 3

ات من خالل تحليل استجابات عينة الدراسة على السؤال في أعاله والمتمثل في المقترح

 التدريب هميةألخصائيين المهنية، يتضح اتفاق غالبية عينة الدراسة على أالتطويرية لممارسات ا

جة هذه د حالفئتي األخصائيين االجتماعيين، مع التنويع في مجاالت وأساليب التدريب؛ مما يؤك

 ول.لمأمالفئتين إلى صقل وتنمية قدراتهم المهنية للقيام بأدوارهم الوظيفية على الوجه ا

 سة.خامًسا: نتائج الدرا

 توصلت الدراسة الحالية بعدد من النتائج، أهمها:

 ( من األخصائيين يدركون أدوارهم المهنية والفنية في المجال المدرسي.%53.4ن )أ-

 ( من األخصائيين يمتلكون مهارات االتصال والتواصل.%54.9أن )-

ت مشكال( من األخصائيين يمتلكون المهارات العملية للتدخل أثناء حدوث ال%49.3أن )-

 السلوكية غير المرغوبة.

 رسة.أفادت عينة الدراسة أن عدد األخصائيين ال يتناسب مع الكثافة الطالبية في المد-

لمدرسي ( من مديري المدارس يرون أن هناك تعاون بين األخصائي والكادر ا%60.3أن نسبة )-

 في مجاالت عمل اإلرشاد الطالبي.

بيئة ي بطبيعة الدور المطلوب من األخصائيين في ال( من مديري المدارس على وع%74أن )-

 المدرسية.

تتمثل أبرزها في: في  تواجه عمل األخصائي االجتماعي والنفسي في المدرسة، تحدياتوجود -

% من إجمالي االستجابات، 26قلة التعاون من قبل المعلمين وأولياء األمور،  حيث بلغت نسبة 
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%  قلة امتالك األخصائي للكفايات والمهارات 14.5بنسبة  %، و25.3والكثافة الطالبية بنسبة 

 الوظيفية.

 سادًسا: المقترحات التطويرية.

صائيين األخفيما يلي عدد من المقترحات اإلجرائية لتطوير ممارسات األخصائيين االجتماعيين و

 النفسيين:

بية دريبرامج ت تطوير األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين والنفسيين، من خالل تنفيذ-

ال تخصصية، باستحداث برنامج دبلوم متخصص في المعهد التخصصي لتدريب المعلمين في مج

 التوجيه واالرشاد التربوي واالجتماعي.

سد لك لفتح المجال للتعينات الجديدة لوظيفة األخصائي االجتماعي واألخصائي النفسي، وذ-

سي في مجال االرشاد االجتماعي والنفالعجز في المدارس وضمان استيعاب بعض المخرجات 

 بشكل سنوي.

دمج وظيفتي ألخصائي النفسي واألخصائي االجتماعي في وظيفة واحدة بمسمى )مرشد -

 ثافةكطالبي(، مع إعادة توصيف الوظائف وإعادة توزيع الكوادر مع األخذ بعين االعتبار 

برات وتباين التأهيل والخالمدارس وحجمها؛ وذلك للتغلب على مشكالت العجز في الكوادر 

 الميدانية.

لمثال: يل اإصدار مجلة دورية شهرية في مجاالت اإلرشاد االجتماعي واإلرشاد النفسي: على سب-

ن في ختصي)تجارب، مشاريع، برامج، حاالت نفسية، استشارات( تسهم في تبادل الخبرات بين الم

 هذا المجال.

كشف ي على اللنفسانية والتدريب عليها لتعين االخصائي اتقنين المقاييس النفسية على البيئة العم-

 تدخلالمبكر للحاالت الطالبية المختلفة، وبالتالي تحويل الحاالت إلى ذي االختصاص لل

 التخصصي حسب الحالة قيد الدراسة.

 التوصيات. سابعًا:

اعي جتمالتوصي الدراسة الحالية بإجراء دراسة مستقبلية؛ الستشراف مستقبل تخصص اإلرشاد ا

ين واقع نة بوالنفسي في مسلطنة ُعمان ومنطقة الخليج العربي، باإلضافة إلى إجراء دراسة مقار

 العمل اإلرشادي في دول الخليج العربي والدول الغربية.
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 حق:المال

مان طنة ع( احصائية أعداد االخصائيين االجتماعيين واألخصائيين النفسيين بمدارس سل1)ملحق

 م(2019م)دائرة اإلحصاء والخريطة المدرسية، 2018/2019خالل العام الدراسي 

 المحافظة
 أخصـائي نفســي أخصـائي اجتماعي

 جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر

 41 30 11 142 89 53 محافظه مسقط

 43 27 16 189 128 61 محافظه شمال الباطنة

 31 22 9 123 80 43 محافظه جنوب الباطنة 

 24 18 6 146 95 51 محافظه الداخلية 

 48 38 10 90 52 38 محافظه جنوب الشرقية

 18 14 4 86 54 32 محافظه شمال الشرقية

 16 12 4 86 53 33 محافظه الظاهرة 

 44 25 19 150 81 69 محافظه ظفار 

 8 3 5 36 20 16 محافظه الوسطى 

 4 3 1 18 10 8 محافظه مسندم 

 11 6 5 32 21 11 محافظه البريمي

 288 198 90 1098 683 415 جملة
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اْلَجَماَعاِتُاَلتّواصُ  ُالتًّْربَِوّيَُِوِدينَاِميَّةُ  ُيَّةُِيَِةُاْلَمَهاَراِتُاْلَحيَاتُِتَْنمُِّيُِإِلَىَُداغ وجُِْلبِياِمَنُالتَّأِْسيِسُل 

ُبلمغراُ-األكاديميّةُالجهويّةُللتّربيةُوالتّكوينُبنيُمّّللُخنيفرة،ُد.ُمحّمدُأمحدوك

ُ

رف م بالمعاإللمايس وتنمية المهارات الحياتّية للمتعلّم على اال يقتصر تطوير مهنة التّدر :ملخص

لى مدى أيضاً ع أّسسالمتّصلة بمحتوى الموادّ الدّراسّية والتّكوين البيداغوجّي المالئم فقط، بل يت

داغوجّي اصل البيلتّواالتّمّكن من آليّات تدبير جماعات التاّلميذ المكّونة للفصل، واستثمار مقّومات 

 . الفعّال

ا ماعة وتطبيقاتهمّية الجديناوإذا كانت الدّراسات العلميّة واألدبيّات التّربوّية قد أولت أهّميًة كبيرةً ل

ممارسة ما في الزيلهالعمليّة، وأفاضت في أداتيّة الكفاية التّواصليّة في الوسط المدّرسّي؛ فأّن تن

ً وروتينيّاً. مّما دفعنا إلى مق ديناميّة اغوجّي ولبيدااربة دوري التّواصل الفصليّة ما يزال تقليديّا

ن خالل ميّة الجماعات في عالقتهما بتدبير جماعتي القسم والتّكوين في تنمية المهارات الحيات

 يّة؟ ت الحياتهاراالّسؤال المحورّي: أّي دوٍر لمقّومات التّواصل وديناميّة الجماعة في تنمية الم

كلة لمهيافّي وتحليل المضمون لمسح دالالت المفاهيم وقد استندت الدّراسة إلى المنهج الوص

ميّة ال ودينالفعّ اللموضوع، ورصد التّفاعالت المختلفة بينها، للخلوص إلى أّن التّواصل التّربوّي 

يميّة لدى ّية والقعالمالجماعات أساس بناء المهارات الحياتّية، الستهدافهما األبعاد التّعليميّة واإل

 ورات البيداغوجّية الّتي يشرف عليها المفتّش التّربوّي.المتعلّم، والّسير

ُالمفتاحيّة لتّأسيس اة؛ ّي؛ ديناميّات الجماعات؛ المهارات الحياتيّ: التواصل التّربوالكلمات

 البيداغوجّي؛ جماعة القسم؛ اإلشراف التّربوّي.

Educational communication and group dynamics from pedagogical 

foundation to the development of living skillsُ

Abstract: The development of the teaching profession and the 

development of the learner’s life skills is not limited to knowledge related 

to the content of the study subjects and the appropriate pedagogical 

training only, but is also based on the extent of mastery of the 

mechanisms for managing the groups of students that make up the class, 

and investing in the elements of effective pedagogical communication. 

And if the scientific studies and educational literature have given great 

importance to group dynamism and its practical applications, and have 

enriched the communicative competence tool in the school environment ; 

Their downloading in quarterly practice is still traditional and routine. 

This prompted us to approach the role of pedagogical communication and 
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group dynamics in their relationship to managing the department and 

training groups in developing life skills through the central question: 

What is the role of the ingredients of the pedagogical communication and 

group dynamics in developing life skills? 

The study framed the descriptive approach and content analysis to survey 

the connotations of the structured concepts of the subject, and to monitor 

the various interactions between them, to conclude that effective 

educational communication and group dynamics are the basis for building 

life skills, because they target the educational, media and value 

dimensions of the student, as well as the educational process led by the 

educational supervisor. 

Keywords : educational communication ; Group dynamics ; Life Skills ; 

Pedagogical foundation ; Classroom group ; Educational Supervision.
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 :مقّدمة

واصل كتسي التّ ن، يبالنّظر إلى العالقات المتعدّدة بين العناصر المكّونة لقطاع التّربية والتّكوي

تعلّم، ووضع تيّة للملحيايلعبان دوراً كبيراً في بناء الكفايات ا وديناميّة الجماعة أهّميةً بالغةً، إذ

مظهرها، أصلها و ، فيالبرامج والمناهج التّعليميّة، ودراسة وتحليل العمليّة التّعليميّة الّتي تعدّ 

ً وديناميًّة اجتماعّيةً  ً تواصليّا سانيّة، قات اإلنلعالا. والفصل بين البعد التّواصلّي ومختلف نشاطا

، ألّن العالقة البيداغوجيّة ال تصيبص جعًة إاّل ديًة ونار مجفٍة عاّمٍة، هو فصٌل تعّسفيٌّ واصطناعيٌّ

 لتّربويّ أن ابانخراط كّل األطراف في لقاٍء يكتشف فيه بعضهم بعضاً. بيد أّن المتتبّعين للشّ 

يتّم بشكٍل  ما يزال يّةوينالمغربّي يالحظون أّن العمليّة التّواصلّية وتدبير الجماعات الفصليّة والتّك

ً على األداء التّربوّي والمردوديّة البيداغوجيّة، و ل في إفشا يسهمتقليدّيٍ، مّما ينعكس سلبا

ن للحضارّي اء امخّططات وبرامج التّنمية الوطنيّة، على اعتبار أّن الفرد الّذي سيشارك في البن

 .هذه الدّينامّية الواسعة يتوفّر على المؤّهالت والكفايات الاّلزمة النخراطه في

قط في فكمن توبذلك، فإّن الكثير من األخالل الّتي تشهدها المنظومة التّربوية المغربيّة ال 

ً في غياب ال بوّي صل التّرتّواالّسياسات أو المناهج أو المقّررات الدّراسّية، بقدر ما تبرز أيضا

ن مختلف ميّة وبيعليماعات داخل المؤّسسات التّ البنّاء واالنفتاح اإليجابّي على آليّات ديناميّة الج

البالغة التي  العناية فّسريمكّوناتها، إدارةً وأطراً تربويّةً ومتعلّمين وفاعلين اجتماعيّين...؛ وهذا ما 

 ً يتهما ها بأهمّ  منأضحت توليها البحوث التّربويّة للكفاية التّواصلية وديناميّة الجماعة، اقتناعا

 ّي به فيالرقفي تكوين متعلٍّم دون عوائق أو حواجز فكرّيٍة أو لغويٍّة، و وضرورتهما الملّحة

  مدّرسين. للمدارج التّعبير عّما يخالجه بطالقٍة وانسيابيٍّة، والّرفع من األداء التّعليميّ 

 بالموادّ  صلةٍ وال غرو أّن تطوير مهنة التّدريس ال يقتصر فقط على اإللمام التّاّم بمعارف متّ 

وأدّق  فٍة أوسعمعر ة والتّكوين البيداغوجّي المالئم، بل يتأّسس أيضاً على مدى التّمّكن منالمدّرس

مكانًة  حتلّ بجماعات التاّلميذ وميكانيزمات سيرها. في الوقت الّذي بات فيه مفهوم الجماعة ي

راسة ورة دضر الءٍ بارزةً في الدّراسات االجتماعّية واالقتصادّية والحيوّية... ومن ثّم تتبدّى بج

وقتنا  عة فيال سيّما أّن مشكالت الجما هذا المفهوم وفعاليّته في إطار المجتمعات المعاصرة،

ا حت تعرفهي أضالحاضر هي مشكالت الّساعة. ومردّ ذلك إلى التّحّوالت الجذريّة والمتنّوعة الّت

 ة دوري. وهو األمر الّذي دفع إلى مقارب(102، ص 2020)البرجاوي،  الحياة المعاصرة

ية ، في تنمكوينالتّواصل التّربوّي ودينامّية الجماعة، في عالقتهما بتدبير جماعتي القسم والتّ 

لّسؤال ن خالل ا، مالمهارات الحياتيّة للمتعلّم واآلليّات البيداغوجيّة للمدّرس والمشرف التّربويّ 

 ياتيّة؟ ارات الحلمهفي تنمية ا المحورّي: "أّي دوٍر لمقّومات التّواصل التّربوّي وديناميّة الجماعة

، للموضوع يكلةوقد أّطر الدّراسة المنهج الوصفّي وتحليل المضمون لتحديد دالالت المفاهيم المه

ماعات ميّة الجديناورصد التّفاعالت المحتملة بينها، للخلوص إلى أّن التّواصل التّربوّي الفعّال و

ً إلى تطوير األبعاد الأساس بناء المهارات الحياتيّة، طالما أنّهما  عالميّة ميّة واإلتّعلييسعيان معا

 بوّي.لتّروالقيميّة لدى المتعلّم، والّسيرورات البيداغوجّية الّتي يشرف عليها المفتّش ا

 المفهوميُُّالمدخلُ  -1
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..، كان كتيكيّة.دّيدطالما أّن البحث في هذا الموضوع ينفتح على العديد من القضايا البيداغوجّية وال

ً بنا، لفحص إشكاليّة الدّراسة، التّوقّف عند بعض المفاهيم األساسيّة الّ حريّ  تنير بعضتي سا

جماعة لا ووصواًل إلى غياباتها، انطالقاً من مفهوم المهارات الحياتيّة ومروراً بالتّواصل التّربوّي،

 وديناميّتها.

 مفهوم ُالمهاراتُالحياتيّة: -1-1

ه وتكسبه ارة حياتإلد وعةٌ من المهارات الّتي يحتاجها التّلميذالمهارات الحياتيّة للتاّلميذ "هي مجم

ف مع التّكيّ ه فياالعتماد على النّفس، وقبول اآلراء األخرى، وتحقيق الّرضا النّفسّي له، وتساعد

حّل ، ومتغيّرات العصر الّذي يعيش فيه، مثل مهارات التّواصل والقيادة، والعمل الجماعيّ 

( Jones. وتشمل حسب جونس )(360، ص2006)حجازي،  رار"المشكالت، واتّخاذ الق

دخال دٍّ أو إة تحمجموع العمليّات واإلجراءات الّتي من خاللها يستطيع الفرد حّل مشكلٍة أو مواجه

 .(33، ص 2010)وافي،  تعديالٍت في مجاالت حياته

ي تمّكن يّة الّتدانوالوج تستبطن المهارات الحياتيّة، إذن، مجموعةً من القدرات الفكريّة والمنهجيّة

ن ، في اآلكسبهالمتعلّم من معالجة مختلف المواقف الّتي يمكن أن تعترضه في حياته الفردّية، وت

رجاوي )الب قٍص نّكب ذاته، اآلليّات الاّلزمة لإلقبال على الحياة بكّل روحٍ إيجابّيٍة، ودون أّي مر

 .(168 - 162، ص 2020والعناوي، 

ُتّربوّي:التّواصلُالُمفهومُ  -2-1

لمدّرس ين ايطلق التّواصل التّربوّي على كّل أشكال وسيرورات ومظاهر العالقة التّواصليّة ب

ائل ، والوسفظيّ والمتعلّمين أو بين المتعلّمين أنفسهم، ويتضّمن نمط اإلرسال اللّفظّي وغير اللّ 

ما اقف، مثللموارب واالتّواصليّة والمجال والّزمان، وهو يهدف إلى تبادل أو نقل الخبرات والتّج

خرى، أ. وبصيغٍة (44ص ،1994)الفارابي والغرضاف،  يهدف إلى التّأثير على سلوك المتلقّي

صليٍّة اوتداخل بيئٍة  ينفتح التّواصل التّربوّي على مجموع العالقات الّرابطة بين المدّرس والمتّعلم،

حتجاج رار وااللتّكالّطلب والنّداء وامحدّدةٍ، ويتحقّق إّما بأفعاٍل لفظّيٍة كاألسئلة واألجوبة و

ثّم  س... ومنلجلووالوصف والحكي واألمر...، وإما بأفعاٍل لفظيٍّة كاإلشارة والتّحّية والوقوف وا

 فهو تفاعٌل ثقافيٌّ ومعرفيٌّ بالدّرجة األولى.

تصر، ونق ّي،يفصح هذا التّعريف عن مجموعٍة من المتغيّرات األساسيّة في بنية التّواصل الّصفّ 

 يّة:هنا، على ذكر ثالثٍة منها فقط، باعتبارها مدار التّفاعل في الوضعيّات التّعليم

بين ة بينه وعالق: يمثّل بلغة اإلعالم المرسل أو القائم باالتّصال، وهو المبادر بربط الالمدّرس

 المتعلّم.

مرسٍل  حّول إلىيت نّه قد: هو المتلقّي والمستهدف من العملّية التّواصلّية برّمتها، غير أالمتعلّم

ً أو، ضمويغدو المدّرس متلقّياً، بحسب الّسيرورات الدّيدكتيكيّة وما تّم االتّفاق عليه ،  نيّا صراحةً

 في بنود العقد البيداغوجّي.

ر، ة الحوامادّ  : تشمل المعارف والخبرات والمهارات ومنظومة القيم... وهيالّرسالةُالبيداغوجيّة

 مون التّواصل.وموضوع النّقاش، ومض
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ينها، ل فيما بتفاعإّن ما يميّز التّواصل التّربوّي، إذن، هو كونه يتّم بين مجموعٍة من األشخاص ت

ٍة  ضروريّناتٍ بحيث يكون نشاطها جماعيّاً في مكاٍن وزماٍن محدّدين. ويتأّسس على ركائز أو مكوّ 

لمدّرس اقة ينحصر فقط في عال تتجّسد في المدّرس والمتعلّم والمنهاج الدّراسّي. لكّنه قد ال

ً التّواصل بين المدّرسة ومحيطها الخارجّي، لذلك  وسيع تمكن يبالمتعلّمين، بل قد يشمل أيضا

ى دارة إلن اإلمتعريفه، فيلتقي بأنماٍط تواصليٍّة أخرى، ويصير عملّية نقل األفكار والمعلومات 

أو من  و العكس،أعليا المؤّسسة إلى اإلدارة الالعاملين في المؤّسسة التّعليميّة والتّربويّة، أو من 

 ما يؤدّي؛ ممجموعٍة العاملين إلى مجموعٍة أخرى، وذلك عن طريق األسلوب الكتابّي أو الّشفهيّ 

م، 2014مل، الجو)السيد  إلى وحدة الجهود لتحقيق أهداف ورسالة المؤّسسة التّربويّة والتّعليمّية

 . (156ص

 مفهوم ُديناميّةُالجماعة:ُ -3-1

دى من األج يكونسقبل مقاربة هذا المفهوم المرّكب )دينامّية + الجماعة( وتعريفه بشكٍل شمولّيٍ، 

 تفكيكه والوقوف على مكّونيه األّوليّين:

 مفهوم ُالجماعة: -1-3-1

حديد؛ في التّ  احثٍ تتعدّد تعاريف الجماعة تبعاً الختالف األسس والمعايير الّتي يستند إليها كّل ب

ٌة أو ؤقّتجح أحمد عزت "وجود فردين أو أكثر تجمع بينهم مصالح مشتركةٌ، مفهي تمثّل عند را

ا يؤدّي ...(، ممدّيةمستمّرةٌّ، وسرعان ما تنتهي تلك المصلحة )االجتماعيّة أو النّفسيّة أو االقتصا

 تختلف . وهي عند خليل ميخائيل معوض "تجّمعاٌت بشرّيةٌ (31، ص2010)نبيل،  إلى انتهائها"

في  التقائهمبهم وونوعها وأغراضها، لكنّها تتّفق في كونها تتميّز بتعدّد أفرادها وتقارفي حجمها 

يا إلى . بينما تشير في مجال اإلثنولوج(406، ص 1982)معوض،  شيٍء واحٍد أو عدّة أشياء"

اجٍ. ندمادّي إلى  تؤتجّمع أفراٍد من النّوع نفسه، مبنّيٍ على تفاعٍل متبادٍل، تتأّسس داخله عالقاتٌ 

 هم مثيراً ّيٍ مناالجتماعّي وجود أعضاء يشّكل كّل فعٍل صادٍر عن أ –وتفترض في معناها النّفسّي 

 . (29، ص1999)بلفقيه،  لسلوك عضٍو آخر

ي عات الّتلجمايظهر، إذن، أّن أساس قيام الجماعة هو وجود تفاعالٍت دينامّيٍة بين أفرادها، فا

لتّفاعل ا عالقة فإنّ  ه، قد يكون مآلها االنحالل والتّفّكك. لذلكينخفض فيها التّفاعل إلى أدنى درجات

ت النّظر . وبسبب تباين وجها(Muccheilli, 1989, p73)بدرجة تماسك الجماعة عالقةٌ وثيقةٌ 

وفق  يدهاحول تحديد مفهوم الجماعة، وضع نبيل عبد الهادي تصنيفاٍت متباينٍة تنزع إلى تحد

 :(31-30ص، 2010)نبيل،  ها على الّنحو التّاليمعايير محدّدةٍ، يمكن إجمال

 (: تعريفات الجماعة حسب معايير محدّدةٍ 1الجدول )

 تعريف الجماعة المعايير

باع هم هو إشماعتجمٌع من األفراد يشّكلون في تجّمعهم فائدةً تعود عليهم، والعامل األساس لقيام ج دوافع األفراد

لى محافظة عى للبة التّعليم، ألنّها تعبّر عن مطالبه، وتسعحاجتهم. فالمدّرس، مثالً، ينضّم لنقا
 حقوقه.

األهداف 
 المشتركة

 قمن أجل تحقي وحدةٌ تتكّون من فردين أو أكثر، يتفاعل بعضهم مع بعٍض تفاعالً بنّاءً ذا معنًى،
 جل إحرازمن أ اًء،هدٍف محدٍّد. ففريق كرة القدم، مثالً، يتفاعل أعضاؤه بعضهم مع بعٍض تفاعالً بنّ 

 النّصر.

وحدةٌ اجتماعيّةٌ تتكّون من مجموعٍة من األفراد، يكون فيها لكّلٍ منهم دوٌر معيٌّن. وتقوم هذه الوحدة  التّنظيم
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 بوضع القيم والمعايير الّتي تنّظم سلوك أعضائها، فيما يختّص بشؤون الجماعة على األقّل.

االعتماد 
المتبادل 
 ألفرادها

ن هذا د يكويشتركون في عالقاٍت متبادلٍة تجعل بعضهم يعتمد على بعٍض. وقمجموعةٌ من األفراد 
اون(. ن )التّعخرياالعتماد إيجابيّاً، عندما يؤدّي تحّرك الفرد لتحقيق أهدافه إلى تحقيق أهداف اآل

ين إلى آلخراوقد يكون هذا االعتماد سلبيّاً، عندما يؤدّي تحقيق الفرد لهدفه إلى إعاقة وصول 

 نفسه )التّنافس(.الهدف 

 عات فيمالجماامجموعةٌ من األفراد يتفاعل بعضهم مع بعٍض، وبناء على نمط هذا التّفاعل تتمايز   التّفاعل
 بينها.

وحى، )آيت م وفي مقاٍم آخر،  اقترح الباحثان "أنزيو ومارتان" تصنيفين متمايزين

 (:68-67ص، 2005

ً من الجماعاالتّصنيفُاألّول ً لمعايير متعدّدةٍ، مثل: حج: يقدم  أنماطا مدّة جماعة، وم الت تبعا

ي ل المواللجدوبقائها، ووجود/عدم وجود بنيٍة نفسيٍّة ضمنيٍّة تؤلّف بين أعضائها... ويوّضح ا

 بعضاً منها:

 (68م، ص 2005)آيت موحى،  (: تصنيف الجماعات حسب "أنزيو ومارتان"2لجدول )ا

 المعايير     
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فروٌق 
 ضئيلةٌ 

 
ضعي
 فٌ 

ٌل أفعا
انعزاليّةٌ في 
 وقٍت قصيرٍ 

 
 التّجمع

(Groupemen
t) 

متغيٌّر 
من 

األصغر 
إلى 
 األكبر

من عدّة أسابيع 
 إلى عدّة شهورٍ 

 
 

 متوّسطةٌ 

تغيٌّر بسيٌط، 
صيانة 

االعتقادات 
 والمعايير

 
عالقاٌت 
 ٌ  سطحيّة

فروٌق 
أقّل 
 بروزاً 

متغيٌّر 
من 
ضعي

ٍف إلى 
 متوّسطٍ 

محدودةٌ، 
ظاهرة 
العدوى، 
 خاملةٌ 

 
 

 العصابة
(Bande) 

 
 

قليٌل من 
إلى  4

20 

 
من عدّة أسابيع 
 إلى عدّة أشهرٍ 

 
 

 ضعيفةٌ 

 
تعزيز 

االعتقادات 
 والمعايير

العدوى 
في 

البحث 
عن 
التّشابه 
التّوحيد 
 مع القائد

ضعيفة 
لكن نادرا 

ما 
تحضر 
بوجود 
 القائد

 
 

وعٌي 
 متوّسطٌ 

 
 

تصّرفاٌت 
 ٌ  عشوائيّة

 
 

 الجماعة الثّانوية
(Groupe 

secondaires) 

 
متغيٌّر 
من 

األوسط 

إلى 
 األكبر

 
طويٌل من عدّة 
شهوٍر إلى عدّة 

 عقودٍ 

 
 

 مهّمةٌ جدّاً 

 
معايير 
مصاغةٌ 
بالّضغط 

 المؤّسساتي

 
 

عالقاٌت 
 ٌ  وظيفّة

 
مرتفعةٌ 
جدّاً، 
متدّرجةٌ 

حسب 
 األهمية

متغيٌّر 
جدّاً 
من 
ضعي

ٍف إلى 
 مرتفعٍ 

زيادة 
األفعال، 
تخطيطٌ 
 ، روتينيٌّ

بروز 
بيروقراطال
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ً جماعةً أّوليّةً تضمّ التّصنيفُالثّاني الثة ثاألقّل  على : ينطلق من حجم الجماعة، فيشمل مبدئيّا

قةٌ(، وجماعةٌ ثانويّةً تتألّف من  وّسعةٌ(، أشخاٍص )جماعةٌ م 5إلى  3أشخاٍص )جماعةٌ ضيّ

 وهكذا...

ً مختلفًة من الجماعات تسودها أنماٌط تفاعليٌّة  يبدو من خالل هذين التّصنيفين أّن هناك أنواعا

لى إلجماعات يف اكثيرةٌ، ويتّجه كّل منها إلى تحقيق أهداٍف معيّنٍة. وإضافةً إلى ذلك، يمكن تصن

رسة، مد: كالةانويُّوالجماعاتُالثُّ: كاألسرة والعشيرة واألّمة... الجماعاتُاألّوليّةنوعين رئيسين: 

 (100، ص 2015)حليم،  ومجموعة العمل، والحزب، والجمعّية الثّقافيّة...

عاً مّ من جهٍة، تج من خالل التّعريفات الّسالفة، والتّصنيفات والمعايير المقترحة، تعتبر الجماعة،

ً ووحدةً اجتماعيًّة تتكّون من أكثر من فرٍد، تجمعهم مصالح مشتركةٌ، مؤقّ  ةٌ، رّ أو مستم تةً بشريّا

ً ميشتركون في عالقاٍت تفاعليٍّة متبادلٍة تجعلهم يعتمدون على بعضهم البعض، ونشاط تباداًل ا

هدافها تبعاً ألوعة، تتحدّد على أساسه األدوار والمكانة االجتماعيّة لألفراد وفق معايير وقيم الجما

 المشتركة من جهٍة أخرى.

 مفهوم ُالّديناميّة: -2-3-1

فرٌع من الميكانيكا يدرس حركة األجسام وتأثير القوى الّتي تحدث  (la dynamiqueالدّيناميّة )

 أو القوانين ةً،حركاتها أو غيرها، والقوى المحّركة مهما يكن نوعها، أخالقيّةً كانت أو فيزيائيّ 

في  (. وتعرفstatique. ونقيضها الثّبات والّسكون )(60ص  1999)بلحاج،  المتعلّقة بها

ة، ي الجماعم ف بأنّها مختلف القوى اإليجابّية والّسلبيّة الّتي تتحكّ اجتماعيّ -المجال الّسيكو

رةٌ عن نّها عباما أكوتساعدها على التّوازن والتّطّور واالندماج أو االنكماش والتّشتّت والتّناحر. 

رديّاً صراً فيمّس عن ييرٍ التّفاعالت البنيويّة الوظيفيّة الّتي تتحّكم في نسق الجماعة. إذ يؤثّر كّل تغ

 داخل شبكتها ونسقها البنيوّي على باقي العناصر األخرى، سلباً أو إيجاباً. 

ستمراٍر داخل يدور با لّذياوبالتّالي، يمكن القول إّن الدّينامّية هي ذلك التّفاعل النّفسّي واالجتماعّي 

 .  (90، ص1982)معوض،  الجماعة بين أعضائها بشكٍل بنيوّيٍ ووظيفّيٍ 

 (:Dynamique des groupes)يّةُالجماعاتُمفهوم ُدينام -3-3-1

تطلق دينامّية الجماعات على التّقنية الّتي تستخدم في حقل الّسيكولوجيا لتحديد طبيعة الجماعات 

وتنمية وظائفها. وتهدف إلى مساعدة المشاركين على مسك سيرورات الجماعة، وتطويق 

 يّة

 
 الجماعة األّوليّة

(Groupe 
préliminaire) 

 
 

قليٌل من 
إلى  5

15 

متغيٌر جدّاً من 
عدّة ساعاٍت 
 إلى عدّة سنواتٍ 

 
 

 مرتفعةٌ 

تغيير 
المعايير 

واالعتقادات 
بضغوط غير 

 شكليّةٍ 

تغييٌر 
ممكٌن 
للعالقات 
اإلنسانيّة 
المتّسعة 
 والغنيّة

 
مرتفعةٌ، 
إمكان 
تغيّر 
 األدوار

 
رتفٌع، م

أهداٌف 
مشترك
 ةٌ 

 
طاقةٌ 

إبداعيّةٌ، 
أفعاٌل 
 متجدّدةٌ 
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ل بسلوكهم الّشخصّي. ويفترض الوصول المشكالت المتعلّقة بالعالقة بين األفراد والوعي األفض

إلى األهداف المحدّدة تطبيق مجموعٍة من القواعد الّتي تشّكل موضوع إجماعٍ لدى المشاركين في 

ُديناميّة الجماعة، مثل:

 تعزيز التّركيز على الجماعة في كّليّتها؛-

 جعل الخبرة المعيشة محّركاً يقود خطوات الجماعة؛-

 ّي المباشر في المكان والّزمان؛ضرورة االلتزام العاطف-

 احترام وتقدير كّل ما يرتبط بعمل الجماعة أو يقال عنها؛-

 قيام الجماعة بإعادة تنظيم ما يقال خارجها؛-

 تقدير مختلف األفراد فيما يتعلّق بقدرة تواصل كّل واحٍد منهم؛-

 احترام هيكل الجماعة من قبل أفرادها؛-

 ؛(80، ص 2015)أوزي،  للتّغذية الّراجعةاحترام اإلمكانيّة المستمّرة -

 بعضُمرتكزاتُديناميّةُالجماعات: -4-3-1

قد عالجه ف(، Lewin Kurtعلى الّرغم من ارتباط مفهوم دينامّية الجماعة باسم "كورت لوفين" )

، ماعّية"( بطريقٍة نظريٍّة فيما يسّمى ب "الدّينامية االجتAuguste Comte"أوجست كونت" )

ي بلورة فاهمت الّسكون االجتماعّي. وتعدّدت في هذا الّسياق العوامل الّتي سوقابل بينها وبين 

 "مفهوم دينامّية الجماعة"، لكن مع ذلك يمكن حصرها في عاملين أساسيّين:

كورت  أللمانيّ انّفس استعمل مفهوم ديناميّة الجماعة ألّول مّرٍة على يد عالم الالعاملُالتّاريخّي:ُ

ً من النّ 1944ة ( سنLewin Kurtلوفين ) ازيّة م، عندما هاجر إلى الواليات المتّحدة هربا

ت اهتّم بمشكالفم، فوجد نفسه منبهراً بنشاط وديناميّة الحياة األمريكّية. 1934األلمانيّة سنة 

مفاهيم ل لغًة وستعم"األغلبّية واألقليّة"، و"التّغيّر ومقاومة التّغيير"، و"اتّخاذ القرار"... وا

 (18، ص 1999)غريب، الفيزياء، مثل "دينامّية الجماعات" و"الحقل االجتماعّي" مستمدّةً من

طّور تائج التّ نحدى : شّكلت ديناميّة الجماعات الّصغيرة إالعاملُالمرتبطُبتطّورُالعلومُاإلنسانيّة

علم و جديٍد ه لودٍ الّذي عرفته العلوم اإلنسانيّة نتيجة التقاء علمي النّفس واالجتماع في إطار مو

 ى اكتشافة علالنّفس االجتماعّي... وقد ساعد االهتمام الوافر الّذي حظيت به ديناميّة الجماع

عالقات هتّم بالتي تالغنى النّظرّي والتّطبيقّي لهذا المفهوم وانفتاحه على العديد من الميادين الّ 

ليم، )ح جماعةال ث داخلاإلنسانيّة ومختلف التّفاعالت والظواهر النّفسيّة واالجتماعّية الّتي تحد

 . (103، ص 2015

 وتقوم ديناميّة الجماعات، في هذا اإلطار، على عدّة مرتكزاٍت نجملها في:

ُاالبستمولوجيّة: يمكن حصرها في أبحاث الفالسفة والّسوسيولوجيّين األوروبّيين  المرتكزات

عات كما عند "أوجست كونت"، الّذين اهتّموا بالجماعة اهتماماً كبيراً، وأرسوا أسس ديناميّة الجما

و"إميل دوركايم"، و"جان بول سارتر"، و"شارل فوريي"... كما استفادت هذه الدّيناميّة من 

أبحاث الّطّب النّفسّي وتحليالت "سيغموند فرويد" وغيره... فضاًل عن نظريّات علم النّفس 

و"نعوم تشومسكي"  (Jean Piagetستّينيات القرن الماضي مع "جان بياجي" ) منذ المعرفيّ 

(Noam Chomsky لتنطلق بعد ذلك شرارة األبحاث في علم النّفس االجتماعّي، خاصةً مع ...)
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االجتماعّية في -كورت لوفين، الّذي اهتّم بكيفيٍة تجريبيٍّة وعملّيٍة بدراسة الوضعيّات النّفسيّة

لور مفهوم "ديناميّة الجماعات المحدودة عاّمةً، وفي جماعة القسم خاّصةً، ال سيّما مع تب

 الجماعات".

: تشهد البيداغوجيّات الّتي ارتكزت على ديناميّة الجماعات تنّوعاً المرتكزاتُالبيداغوجيّةُحديثة

كبيراً، غير أنّها تنطلق في عمومها من مبادئ عاّمٍة، من أبرزها: التّشديد على أّن الفرد الّذي 

رنةً مع فرٍد يتعّلم بمفرده، ويكتسب، اعتماداً على يشارك في جماعٍة ما يتعّلم بكيفيٍة أفضل مقا

الحوار وتداول األفكار داخل الجماعة، نمّواً ونضجاً، وتكون مردوديّته التّربوّية والتّعليمّية أعلى 

وأفضل. ولهذا عمل بعض المربّين المهتّمين بالبيداغوجيا الحديثة على إرساء التّعليم على أساس 

 Célestin( و"سليستان فرينيه" )Cousinetجماعّي َك"كوزيني" )فكرة الجماعة والعمل ال

Freinet ) ،(604، ص 1984)عبد الدّائم . 

ن، ع اآلخريماون ومن بين االتّجاهات التّربوّية الحديثة الّتي رّكزت على أهّمية الجماعة والتّع

لت تي حف(، الّ Anton Makarenkoنذكر البيداغوجيا االشتراكيّة مع "أنطون ماكارنكو" )

اً عة تحقيقلجمابتهذيب الجماعة وفق التّفكير االشتراكّي، وتحفيز المتعلّم على االنضباط داخل ا

ماعًي لعمل الجوح ارللمردودّية واالنتاجيّة الفكرّية لصالح تقدّم الوطن وازدهاره. وال ننسى أيضاً 

تبنّى التّسيير ت(، الّتي La pédagogie institutionnelleالّذي أرسته البيداغوجيا المؤّسساتيّة )

وضع (، بحيث تتكفّل بFernand Oury( وأوري )Lapassadeالذّاتّي للجماعة مع الباساد )

 التّواصلوعدة معايير وقواعد تنظيمها الدّاخلّي، ويقتصر دور المدّرس فقط على التّوجيه والمسا

 التّربوّي لبناء المهارات الحياتيّة.

 ءُالمهاراتُالحياتيّةُوبناُالتّواصلُالتّربويُّ -2

بلورة   فيبالّرجوع إلى أنماطه وخصائصه وأهدافه، يكتسي التّواصل التّربوّي أهّميةً بالغةً 

ختلفة لدى ميّة المالقيتطوير األبعاد التّعليميّة واإلعالميّة و المهارات الحياتيّة من خالل استهدافه

 .ّرسيها المدف علغوجيّة الكثيرة الّتي يشرالمتعلّم، وسعيه الدّؤوب إلى تجويد الّسيرورات البيدا

 خصائصهُوأنماطهوُأهدافُالتّواصلُالتّربويُّ-2-1

 عة أصنافٍ أرب يسعى التّواصل التّربوّي إلى تحقيق حزمٍة كبيرٍة من األهداف، يمكن تصنيفها إلى

 :(32 - 31، ص 2014)السيد والجمل، كبرى 

ة، ميّة والتّربويّمثّل في تجويد الّسيرورات التّعلي(: تتObjectifs cognitifsاألهداف المعرفّية )

دة مساعووإدراك األهداف البيداغوجيّة المرسومة، وذلك عبر بّث معلوماٍت ومعارف جديدةٍ؛ 

 المتواصلين على زيادة معارفهم وتوسيع أفقهم.

عمل دف ال(: تتحقّق هذه األهداف عندما يستهObjectifs administratifsاألهداف اإلدارّية )

يع ل بين جمفاعاإلدارّي تجويد سير العمل الدّراسّي، وتحديد المسؤوليّات التّربوّية، ودعم التّ 

 الفاعلين في المؤّسسة التّعليمّية والتّربويّة.

ّلم اتّجاهاٍت (: من خالل الّسعي إلى إكساب المتعObjectifs orientatifsاألهداف التّوجيهيّة )

 ديمٍة، أو تثبيت اتّجاهاٍت قديمٍة مرغوٍب فيها.جديدةٍ أو تعديل اتّجاهاٍت ق
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ّرس من جهٍة، (: عبر إتاحة الفرصة للتّفاعل بين المدObjectifs sociauxاألهداف االجتماعّية )

يّة بين تماعوتالمذته وأولياء األمور، والمشرف التّربوّي من جهٍة أخرى؛ فتقوى الّصالت االج

 مّية التّعلّمّية.جميع المتدّخلين في العملّية التّعلي

ً مختلفًة تسعى إلى الّزيادة في فعاليّة تّعليميّة ملّية الالع وتأخذ خصائص التّواصل التّربوّي أنماطا

 مباشٍر أو لة بشكلٍ متدخّ تتمثّل في مجموعٍة من العمليّات المعقّدة والمرتبطة بالعناصر الالتّعلّميّة. و

 غير مباشٍر بسيرورة التّعليم والتّعّلم:

ُديناميكيّةٌ:التُّ ُعمليّةٌ ُالتّربوّي علومات بادل المها تفهو عمليّة تفاعٍل اجتماعّيٍ يتّم في واصل

 متدّربين...(ميذ، اللتاّلواألفكار بين المدّرس )األستاذ، المعلّم، المرّبي...( والمتعلّمين )الّطلبة، ا

ُمستمّرةٌ: ُالتّربوّيُعمليّةٌ فيما وأنفسهم   معتواصٍل دائمٍ يبقى المدّرس والمتعلّمون في  التّواصل

 بينهم ما دامت الحياة المدّرسيّة مستمّرةً.

ُدائريّةٌ: واحٍد، بل  في خطٍّ  اسيّ ال تسير عملّية التّواصل في الفصل الدّر التّواصلُالتّربوّيُعمليّةٌ

ً تتبادل فيه األدوار واألخذ والعطاء، والتّأثير والتّأثر،  ً تتأخذ شكاًل دائريّا ات كّلٍ من بالستجا بعا

 المدّرس والمتعلّم.

ُزمنيّاً: ُمتغيّرٌة ُعمليّةٌ ُالتّربوّي فئة المستقبلة مكان والوال تتغيّر الّرسالة بتغيّر الّزمان التّواصل

ان، والحياة بر الّزمعّكل والمادّة الدّراسيّة، وذلك نتيجةً لتغيّر شكلها ودالالتها، فالمعاني نفسها تتش

، وكذلك  البرامج التّربوّية والمناهج التّعليمّية. في تغّيٍر مستمّرٍ

ُمعقّدةٌ: ُالتّربوّيُعمليّةٌ ارها لزم اختيٍط يلما تشمله من أشكاٍل وعناصر وأنواعٍ وشرو التّواصل

 بدقٍّة، وإاّل ستفشل سيرورة التّعليم والتّعلم جملًة وتفصياًل.

ومات، لمعلل الّرسائل، واوتشهد المؤّسسات التّربوّية شبكة عالقاٍت واسعٍة تساعد على تباد

 ّسيروراتط الواألوامر، والتّعليمات، واألفكار، واالتّجاهات، والخبرات... ولذلك تتعدّد أنما

 التّواصليّة، ونستعرض منها فيما يلي األكثر انتشاراً وتداواًل:

غاً. ولعّل إبال كثرواأل تواصٌل يقوم على اللّغة واللّسان، ويعتبر األهمّ  التّواصلُالتّربوّيُاللّفظّي:

 وبعٍد ليٍّ ما يميّز اللّسان عن األنساق التّواصليّة األخرى هو توفّره على بعدين؛ بعٍد دال

ة بأبجديّ بيهٌ سيميولوجّيٍ، الشتماله على نسٍق من العالمات المعّبرة عن األفكار. ولذلك فهو ش

صٍر أرقى عن نهأّ ّية... إاّل البكم، والّطقوس الّرمزّية، وأشكال اآلداب واإلشارات العسكر–الّصمّ 

قاطع صواٍت وملى أعداخلها، لألّن باللّسان يتّم التّواصل اللّغوّي في أبدع صوره، معتمداً في ذلك 

 وكلماٍت وجمٍل.

األشكال لّرسوم ودام ايقوم هذا النّمط التّواصلّي على استخالتّواصلُالتّربوّيُالّشكلّيُ)الّصورّي(:ُ

النّماذج ولخرائط، ، واميّة بأنواعها المختلفة )الفوتوغرافيّة، والتّوضيحّيةوالّصور والموادّ التّعلي

 المّجسمة، وأفالم الّصور الثّابتة، ومنتجات البيئة...(

ُالميكانيكّي: ُالتّربوّي  رعة وتركالسّ بيتمثل في األفالم والهاتف والتّلفاز، ويمتاز  التّواصل

 فوّي والكتابّي.مستنداٍت مادّيّة، ويجمع بين التّواصل الشّ 

 تمثل: تعبيرا يعتمد على حركات الجسم واستخدام الّزمان والمكان، التّواصلُالتّربوّيُالحركّي:

 الوجه، واليدين، والجسم، واالستعانة بفراغ الفصل وزمان الدّرس.
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ُاإللكترونّي: ُالتّربوّي ت ياة التّقنواسطبعبارةٌ عن معارف أو معلوماٍت مختلفٍة تتبادل  التّواصل

كن لاكس"... "الفوالحديثة، وتزيد من فعالّية جميع عناصر المثلّث الدّيدكتيكّي، مثل "األنترنيت" 

 ة.قد يشوبها التّشويش، إذا لم تعالج بطريقٍة صحيحٍة وواضحٍة كاالتّصاالت الكتابيّ

احٍد، كما ٍت وي وققة فتواصٌل يستخدم خليطاً متنّوعاً من األنماط الّساب التّواصلُالتّربوّيُالمرّكب:

 البصرّي.-يحدث في التّواصل الّشفوّي أو الكتابّي أو السمعيّ 

ُاللّفظّي: ُغير ُالتّربوّي ت الوجه فتعبيرا اً؛تعدّ مساحة هذا النّمط التّواصلّي واسعةً جدّ  التّواصل

لّطاولة لى اولغة الجسد تعطيان انطباعاٍت متباينةً، فقد يستخدم المدّرس قبضة يده ويضربها ع

يعه، تفه لتشجلى كتّأكيد على جدّية األمر، وابتسامته في وجه أحد المتعلّمين، وقيامه بالّربت علل

 عندما يقوم بعمٍل جّيٍد، تعدٌ جانباً من الجوانب الكثيرة لهذا التّواصل. 

 وألّن امتالك الكفاية التّواصليّة شبيهٌ بامتالك المفتاح الذّهبّي الّذي يمكن لصاحبه أن يلج به إلى

عوالم الّسلوك المدنّي الحسن والقويم، ويفتح مغالق األفكار الهدّامة، فالمدرسة هي أساس 

التّغييرات اإليجابيّة المنشودة الّتي لن تقوم إاّل على لبنات التّواصل الفعّال والوعي بأهّميته 

ة على التّواصل، واحترام قواعده، ألنّه جديٌر بزرع نفٍس جديٍد في مدارسنا؛ على اعتبار أّن التّربي

استراتيجيًّة ( من أبرز مشاريعه التّربويّة، Célestin Freinetالّتي جعلها "سيليستان فريني" )

النفتاح المدرسة على محيطها الخارجّي، وهي الّتي تقود األفراد إلى استثمار التّواصل محوريًّة 

مدرسة سامرهيل  مشروعفي  كما جاء في واقعهم المعيش، وتنّمي لديهم روح المبادرة،

(Summerhill Schoolورائدها "ألكسندر ساذرالند نيل )" (Alexander Sutherland 

Neill).  

ُإجراءاٌتُتواصليّةٌُعمليّةٌُلبناءُالمهاراتُالحياتيّةُ-2-2

ة من تهيئ بدّ  ، اللدى المتعلّمُلتحقيق األهداف المنشودة، وتشكيل المهارات الحياتيّة المختلفة

 - 139 م، ص2017)أمحدوك،  في الكالم والكتابة، فضالً عن شروٍط أخرى ظروٍف خاّصةٍ 

148): 

ُ ُومتناسٍق: ُمتيٍن ُأسلوٍب بقدرة  تبطانعبر اعتماد مبدأي البساطة واإليجاز اللّذين يراستخدام

 المدّرس على التّفاعل أكثر مع المتعلّم. 

ُسليٍم: ُديدكتيكّيٍ معرفيٌّ قافيٌّ وثٌن وبين متعلّميه بو   على المدّرس أن يعرف أّن بينه اعتمادُنقٍل

ضاِء فلة إلى لمفصّ وقيميٌّ شاسٌع، وأن يعمل على تقليصه باالنتقال من فضائه الّذي يمثّل المعرفة ا

معارف ع الالمتعلّم؛ لذلك فإّن أهّم سمٍة في المدّرس الكفء هي قدرته على تمييز، ضمن مجمو

فايته ءاً من كمة جزالّذي يقوم بتدريسه. وتشّكل هذه السّ الّتي تتبادر إلى ذهنه، ما يناسب الموضوع 

ومن  ن نفسه.ي اآلالتّواصليّة الّتي تيّسر له اقتصاد الجهد والزمن، وتحقيق األهداف المدّرسيّة ف

 أن ؛ وال بدّ صرةً ثّمة ينبغي أن تكون الّرسالة الجّيدة كاملةً، وواضحةً، وبسيطةً، وصحيحةً، ومخت

ُلّصفات: اهذه المستخدمة في تبليغها سليمةً ومناسبةً، وفيما يلي توضيٌح ل تكون أيضاً الوسيلة

لفهم امن  : يعني وضوح محتوى الّرسالة البيداغوجيّة، حتى يوفّر للمتعلّم أكبر قدرٍ الوضوح

 والفائدة. 
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و أ أو بياناٍت، : تعني بساطة الّشرح والخلّو من التّعقيد، ليتسّنى للّرسالة )معلوماٍت،البساطة

ونها أو عمل بمضم المهاراٍت، أو قيٍم، أو اتّجاهاٍت...( أن تصل للمتلقّي في أقٍل وقٍت ممكٍن، ويتمّ 

 العلم به دون تشويٍش. 

ُالتّعارض ّي أجود و: يعني التّوافق بين الوسائل المستخدمة في عمليّة التّواصل، وعدم عدم

 تعارٍض من شأنه أن يؤدّي إلى قصوٍر في أدائها.

ره. قّي وفتولمتلاعبر البعد عن اإلطناب واإلسهاب المخلّين بالمعنى والمتسبّبين في ملل  :اإليجاز

 ً ء نساق ورايما  ويالحظ من خالل الممارسة المهنّية، أّن المدّرس المبتدئ، بصفٍة خاّصٍة، غالبا

ً مقتضيات النّقل الدّي راهات ، وإككيّ دكتيالتّراكم المعرفّي، ويتناهى في اإلطناب واإلطالة، ناسيا

يّة ّل العملتُشَ الوقت، وعدم قدرة بعض المتعلّمين على استيعاب وفهم الكّم الهائل من المعارف، ف

 التّواصليّة الّصفّية، وينأى عن تحقيق األهداف التّربوّية المرجّوة.

 : شمول الّرسالة لكافّة جوانب الموضوع المدروس من حيث الّكّم والكيف. التّكامل

 . م..اعاة ظروف التّواصل كزمانه، ومكانه، وآليّات تنفيذه وطبيعة المتعلّ : مرالمّلءمة

يح سّي، ويتلدّراألّن ثماره كثيرةٌ، فهو يضفي الحيوّية والنّشاط في الّصّف انهجُأسلوبُالحوار:ُ

ما لّرأي. كاء االفرصة لجميع المتعلّمين لالنخراط في بناء الدّرس، ويحفّزهم على التّفكير وإبد

ية ى التّغذ علنهم من كسر الحواجز النّفسيّة وتعلّم مهارة اإلنصات. ويمّكن المدّرس، بناءً يمكّ 

  بقة.الّراجعة، من التّعرف على مدى استيعاب المتعلّمين للمضامين البيداغوجّية الّسا

ُ ُمشتركٍة: ُلغٍة الة ون الّرسهي الواجهة األولى الّتي تعّبر عن مضمُاللّغةُأنّ ُطالمااستعمال

اٍت أو حرك بيداغوجيّة، فيجب أن تكون مفهومةً وواضحةً، سواًء كانت مكتوبًة أو صامتةً أوال

 إشاراٍت أو إيماءاٍت أو تلميحاٍت.

مهارات ر ال: تعدّ هذه الخصيصة التّواصليّة من أكثحسنُاإلرسالُواالستقبالُ)مهارةُاإلصغاء(

لحواّس لستمّرين الم تضي التّعلّم والتّدريبفعاليّةً في التّفاعل اللّفظّي داخل الّصّف وخارجه. وتق

ً والدّماغ؛ لذا ينبغي على المدّرس أن يعّود متعلّميه على اإلنصات، باعتباره مقر ء، باإلصغا ونا

ن س مضاميلمدرّ احترازاً من الوقوع في الفوضى، فال يفهم المتعلّم ما يقوله زمالؤه، وال يدرك ا

 رسائل المتعلّمين. 

ن لمدّرس ماصدره يبمعنى ثقة المدّرس بقدرات المتعلّمين، وثقة المتعلّمين بما :ُالثّقةُالمتبادلة

س واثقاً من ان المدرّ ذا كأقواٍل أو أفعاٍل أو تقريراٍت؛ ألّن ذلك يخلق جّواً من االحترام والتّقدير. فإ

ً لمحتوياتها، وك ً بالّرسالة الموّجهة إليه ومدركا جاهاٌت ينهما اتّ بانت قدراته، وكان المتعلّم مؤمنا

ن لمختلف بناء متيوٍل، إيجابيّةٌ نحو عملّية التّدريس، فإّن هناك احتماالً أكبر في تحقيق تواصٍل فعّا

 .(202–201ص ،2003)شرف،  المهارات الحياتيّة

ُ ُالمنطقّي: ُالبناء لمجهول، بناء لوالعبارات الّتي ال تعتمد الُعبر االعتناء بصيغ األمراعتماد

اًل ، فضة المخاطب الجمع "أنتم" أثناء الحوار )عوض المخاطب المفرد: "أنت"(واستعمال صيغ

قبل كّل "ثل: عن إعالن منطق األفكار، وتوظيف العالقات المنطقّية والّروابط الكرونولوجّية، م

 شيٍء"، و"بعد هذا"، و"من أجل ذلك"، و"يتسبّب ذلك في"، و"في هذا الّصدد".
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متعلّم مدّرس/الن اللك امتالك فكٍر سليٍم وواضحٍ، ولغٍة ونطٍق يمّكنّا: يقتضي ذالتّعبيرُعنُالذّات

الذّات  عبير عنالتّ  من إخراج ما هو موجودٌ بالقّوة والكمون إلى الوجود بالفعل والتّحّقق. وال يعني

 ،1999 ل،)أفيال التّكلّم وال إلقاء الخطب، بل الوعي وامتالك المعرفة أو الحّس التّواصليّ 

 . (117 – 114ص

م بالمتعّلم ودعم االهتماُمن خالل(:Teachingُ(ُالُعلىُالتّعليمُ)learningالتّركيزُعلىُالتّعلّمُ)

 وذلك عبر: ة،التّعلّميّ -مشاركاته، واعتبار المدّرس مجّرد موّجٍه ومنظٍم للعملّية التّعليمّية

ُفعّالةٍُ ُتعلميٍّة فّضلة علّم الملتّ اعلى طرق  : من خالل التّعرفتمكينُالمتعلّمينُمنُاستراتيجيّاٍت

ميٍّة الٍت تعلّ محاوبلديهم، والعمل على تطوير مهاراتهم في التّقويم الذّاتّي، ومنحهم الفرص للقيام 

عب (، ولproblem-solvingإجرائّيٍة اعتماداً على طرائق خاّصٍة، مثل: حّل المشكالت )

 لما يطلب  ومنفّذٍ لبّيٍ يعد مجّرد مستقبٍل س األدوار... ألّن المتعلّم، حسب البيداغوجيّات الحديثة، لم

ن، التّماريوى بمنه، وحافٍظ فقط للقواعد الّصوريّة، ولم يعد ينظر إلى دماغه على أّنه عضلٌة تق

ّماٍء تحفظ قواعد ص جّردوإنّما وحدةٌ مركزّيةٌ لمعالجة المعلومات؛ مّما غير الّنظرة إلى التّعلّم من م

فالحفظ  لمتسلسل،اظيم مليًّة ذهنيًّة تقوم على الفهم واالستيعاب، ثم التّنعن ظهر قلٍب إلى اعتباره ع

 المنهجّي. 

 ,don’t teach(: "ال تدّرسهم، اتركهم يتعلّمون" )Clarck)ُوتعضيداً لهذا الّطرح، يقول كالرك

let them learnلحيويّة (؛ وبذلك يخرج المتعلّمون من حلقٍة تعليميٍّة روتينيٍّة إلى فضاٍء مليٍء با

والتّفاعليّة والدّينامّية. فحّل المشكالت، مثال، طريقةٌ تربوّيةٌ تجعل المتعلّم يقف على تفعيل مهاراته 

وقدراته الفكريّة، لحّل مشكلٍة تطبيقيٍّة معيّنٍة، ومن شأن تقنية لعب األدوار الّتي تعتمد على 

التّقليدّية المتكّررة والقاتلة لإلبداع  التّشخيص التّمثيلّي الدّرامّي والحوار الحّي تغيير الّصورة

 والتّجديد.

تعلّم خفاق الملى إ: وذلك بالنّظر إلى الخطأ، ليس باعتباره دلياًل عالتّسامحُمعُهفواتُالمتعلّمين

ّيٍ داّلٍ ما كفعٍل إيجابة، وإنّ ربويّفي تنمية العادات التّعلّميّة الّصحيحة، وال فشالً للعملّية التّعليميّة والتّ 

له ّصواب بدخ اللى أّن المتعّلم في حالة تعلٍّم وتفكيٍر، يجب االنطالق منه قصد تصحيحه، وترسيع

 بطريقٍة بيداغوجيٍّة مقبولٍة.  

استيعابهم وتعلّمين الم هي إخباٌر إرجاعيٌّ منّظٌم يبيّن مدى استقبال االعتمادُعلىُالتّغذيةُالّراجعة:

 الّذي لفعليّ بين الهدف من عملّية اإلرسال، واألثر اللّرسالة. مّما يعين على تصحيح الفوارق 

. وبمعنى آخر، (6–5ص ،2003)المملكة المغربّية، وزارة التّربية الوطنّية، أحدثته لدى المتعلّم 

ة الّراجعة، التّغذي أما إنّها إخباٌر عن اإلخبار؛ أي إّن هناك إخباراً أّوالً مقصوداً يخبر به المرسل؛

 خبار األّول.فهي إخباٌر عن اإل

هارات يم للمهذه الّشروط، هناك شرطان إضافيّان آخران يساهمان في البناء القوكّل وإلى جانب 

 الحياتيّة للمتعلّم، وهما: طوبولوجيّة القسم والوسائل الدّيدكتيكيّة المعتمدة.

ً في التّكوين  بالنّسبة لطوبولوّجية القسم، تلعب البنية المادّيّة لفضاء التّعليم والتّعلّم دوراً  أساسيّا

المتين لمختلف جوانب شخصّية المتعلّم وبلورة مختلف مهاراته الحياتيّة؛ ذلك أّن المناخ الّسائد، 

ً على سيرورة  ً أو إيجابا وتموضع المتعلّمين، والمظهر البنائّي للقاعة، كلّها عوامل تؤثّر سلبا
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اٍء مالئٍم تقّل فيه المشوّشات والعالقات التّعليم والتّعلّم. ولذلك يمكن ترتيب الّصفوف وخلق فض

 :(145-144ص ،2017)أمحدوك،  العدوانيّة بين المتعلّمين، عبر

 ترك مساحٍة كافيٍة بين الّصفوف.-

 وضع المقاعد بعيدةً عن الباب.-

لى لّطريق إةً اترك ما يكفي من المساحة في المناطق الّتي يغلب تردّد المتعلّمين عليها، وخاصّ -

 مدّرس.مكتب ال

 س.لمدرّ التّأّكد من أّنه باإلمكان رؤية جميع المتعلّمين من أّي منطقٍة يتحّرك فيها ا-

 يه.لوصول إلاسهل وضع المعينات التّعليميّة المستعملة وكّل ما قد يحتاجه المتعلّمون في مكاٍن ي-

 ،1989مي، قطا) التّأكد من أّن المتعلّمين يستطيعون مشاهدة كّل ما يعرض أمامهم على الّسبورة-

 .(148ص 

م، ّخر للقسلمتأاالحدّ من مجموعة من الّظواهر الّتي تشّوش على العمليّة التّواصلّية: الدّخول -

مالء أو جوبة الزّ عة أوالتّماطل في إنجاز التّمارين المنزلّية، ونسيان الكّراسات التّعليميّة، ومقاط

 .(190 – 189ص ،1995)غريب ع.،  أسئلتهم، ورفض األجوبة الجماعيّة والفوضويّة...

 ة أو البصريّةالّسمعيّ ة أووبالنّسبة للوسائل التّعليمّية، فيقصد بها، في هذا الّسياق، اآلليّات الكتابيّ 

سالة ضمون الرّ لى معالّتي تنتقل عبرها الّرسالة التّربويّة، ويتّم بها التّواصل. ويعتمد اختيارها 

سالة حتوى الرّ يد مكّونين لجماعة الفصل، ألّن القرار الخاّص بتحدالبيداغوجيّة وطبيعة األفراد الم

تقل لّتي ستنلة االتّواصليّة )المهارة الحياتيّة( ال يمكن فصله عن القرار الخاّص باختيار الوسي

نها، متوقّع موال الّرسالة من خاللها. كما ينبغي أن تكون هذه الوسيلة سليمةً، وتشير إلى المطلوب

 لمتعّلم، حتى ال تفسر بصورٍة خاطئٍة.وفي مستوى ا

 مهاراٌتُتواصليّةٌُخاّصةٌُبالمدّرسُتزيدُمنُفعاليّةُبناءُالمهاراتُالحياتيّةُ -3-2

)أمحدوك،  بيل:يتوقّف بناء المهارات الحياتّية على قدراٍت ومهاراٍت خاّصٍة لدى المدّرس، من ق

 (150-149ص ،2017

ُالكّلم: ربويّة الة التّ لّرسدّقٍة وعنايٍة، واالهتمام بمحتويات ااختيار األلفاظ والعبارات ب مهارة

 ين.علّموالتّعليميّة، إضافًة إلى انتقاء الّزمن المناسب للكالم وترقّب آثاره على المت

 لفة. ها المختنواعتعني الكتابة بخٍط أنيٍق وجذّاٍب، وتجنّب األخطاء اللّغوّية بأ مهارةُالكتابة:

ُالقراءة: ى ركيز علالتّ  ٍب سليٍم ونموذجّيٍ في األنماط المختلفة للقراءة معاعتماد أسلو مهارة

 اإلقراء بهدف الفهم.

ُالتّفكير: أثير ٌة للتّ روريّضمهارةٌ سابقةٌ أو مالزمٌة أو الحقٌة بالتّواصل الّصفّّي، وهي  مهارة

 واإلقناع.

ُالنّظام: ُحفظ لّية التّعليميّة ـــ مهارةٌ يستطيع المدّرس في ضوئها التّحّكم في سير العم مهارة

التّعلميّة. وتتمثّل في ضبط سلوكات المتعلّمين وتوعيتهم بأهّمية النّظام داخل الحجرة الدّراسيّة 

وتدريبهم عليه، كما ترتبط بتوفير المناخ المناسب للتّدريس وتحقيق احتياجات المتعلّم، ألّن المناخ 

نشغال المتعلّم باألنشطة الدّراسيّة. وتتمثّل أيضاً الجيّد داخل الفصل يساعد على التّعلّم، ويزيد من ا

في توفير الجّو الودّّي والعاطفّي، وتقديم حوافز خاّصٍة لألداء المتمّيز؛ إذ كلّما كان الفصل منّظماً، 
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ومرتّباً، ومتوفّراً على الّشروط الّصّحّية الاّلزمة من تهويٍة وإضاءةٍ ورؤيٍة جيّدةٍ، كلّما انجذب 

 للبقاء فيه ألكبر مدّةٍ ممكنٍة. المتعلّمون 

مهم ى شحذ همنه علمهارةٌ تجعل المدّرس في تفاعٍل دائٍم مع المتعلّمين، مّما يعيمهارةُالتّخطيط:ُ

ليميّة، قف التّعلمواوانتباههم وإشغالهم بأنشطة التّعليم والتّعّلم. وتتمثّل في التّحضير اليومّي ل

 شطة الّصفّيّة وغير الّصفّيّة.وتوزيع المهاّم والمسؤوليّات خالل األن

ُ ُالّديدكتيكيّة: مادّة ن إلى العلّمييعمل المدّرس من خالل هذه المهارة على شدّ انتباه المتالمهارة

ّطرائق نيات واللتّقالدّراسيّة، والحدّ من الملل والتّشويشات الخارجيّة. وتتبلور عبر التّمكن من ا

سلسل التّ  حسن استخدام الوسائط التّعليمّية، وضبطواألساليب المتعلّقة بمواضيع الدّروس، و

 المنهجّي في تقديم الموادّ والمكّونات التّربوّية.

ُ ُواإلنسانّي: ُاالجتماعّي ُالتّفاعل لّما يه؛ إذ كتعلّمممهارةٌ أساسيّةٌ يكسب بها المدّرس ثقة مهارة

ً أكثر انضباكانت العالقة حميميًّة بين المدّرس والمتعلّمين، كانت قاعة الدّراسة  . مردودّيةً وطا

ة بين الجماعيّ اشاتوتتمظهر هذه المهارة، خالل األنشطة الّصفّيّة، في اعتماد المدّرس حيويّة النّق

رفان يها الطّ رك فالمتعلّمين، والتّعرف على آرائهم، وتوسيع دائرة األنشطة االجتماعّية الّتي يشا

 خارج الفصل الدّراسّي.

، متعلّمينت التساعد هذه المهارة المدّرس على معرفة سلوكا نُوتتبّعهم:مهارةُمّلحظةُالمتعلّمي

م اته عليهنظر والوقوف على المشكالت الّتي تواجههم، ليعمل على حلّها قبل استفحالها عبر توزيع

داغوجيا م )البيتّعلّ وإشراكهم جميعاً في بناء الدّروس، ومراعاة متطلبّات المتفّوقين منهم وبطيئي ال

 قيّة(.الفار

 ديناميّةُالجماعةُوبناءُالمهاراتُالحياتيّة: -3

وعيّة فّّي ونالصّ  ترتبط ديناميّة الجماعة بطبيعة العالقات التّربويّة والبيداغوجيّة داخل الفضاء

 التّفاعالت الّتي تشهدها جماعة التّكوين البيداغوجّي للمشرف التّربوّي.

 ديناميّةُالجماعةُوجماعةُالقسم:-3-1

ً إّن القسم نجازاٍت تحقيق إ إلى اجتماعيّاً، يتميّز بصفته جماعة عمٍل تهدف–، باعتباره مجااًل نفسيّا

ويٍّة ترب معيّنٍة، وفق شروٍط محدّدةٍ، ويسعى من خالل تنظيمه الدّاخلّي إلى تحقيق أغراٍض 

فق ، ووومعارف مختلفٍة، كاكتساب مهاراٍت وخبراٍت وأساليب تعليميٍّة ضمن شروٍط محدّدةٍ 

ئص ئل وطرٍق واضحٍة. ومن ثّمة ال يمكن استكناه جوهر جماعة الفصل إاّل داخل خصاوسا

 الخصائص بعض الجماعات الّصغيرة، الّتي تعتبر العمل أهم مبدٍإ مشترٍك بين أفرادها، فضاًل عن

 الّتي تمّيز القسم التّعليمّي عن غيره من التّنظيمات االجتماعيّة األخرى.

 ّلقاتُالتّربويّةُوالبيداغوجيّة:جماعةُالقسمُوالع-3-1-1

تكّون من ر أّنه يعتبايشّكل الفصل الدّراسّي وحدةً متجانسةً، ويكتسي بنيًة شكليًّة قانونيّةً، على ا

 حيث طبيعته وخصائصه من مستويين:

ُأّولٍُ ُ) مستوى (: يتّخذ القسم صورة تنظيٍم محكٍم رسميٍّ يشرف على تحديد رسمّيٍُ /شكلّيٍ

يّة للجماعة والّشروط الاّلزمة لتحقيقها، إضافةً إلى تحديد األدوار والمسؤوليّات األهداف الّرسم
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الّتي يجب أن يقوم بها كلٌّ من المدّرس والمتعلّمين، وضبط المهارات الحياتّية والقيم األخالقيّة 

 المنتظر بناؤها.

ً لغيرُرسمّيٍُ) مستوىُثانٍُ -النّفسعاطفّي وال لتّكوين(: يعتبر القسم جماعةً أّولّيةً ومجاالً فسيحا

ً تحكمه قواعد شكلّيةٌ تنشأ تحت تأثير التّفاعال  في لّتي تتمّ ت ااجتماعّي أكثر منه فضاًء عرفيّا

 مّية.ة ــــ التّعلّ لتّعليميّ ة اإطاره. لذلك فهو غنيٌّ بالتّأثير والتّأثّر، ويلعب دوراً حاسماً في سير العمليّ 

في  –ي تتّم الّتالتّفاعالت التي تحدث داخل جماعة التّعلّم، و ويقصد بالعالقة التّربوّية مجموع

مين المتعلّ وبين المدّرس والمتعلّمين، وبين المتعلّمين أنفسهم، وبين المدّرس  –الوقت ذاته 

في سياقه هذه  ذي تحدث الّ التّعلمّية اإلطار العامّ -ومواضيع التّعلّم. بينما تمثّل الوضعيّات التّعليميّة

 ت. التّفاعال

 ويتّم، في هذا الّسياق، التّمييُز بين أربعة أنماٍط من العالقات التّربوّية:

ُاألوتوقراطيّة يم قلمتعلّم اساب : عالقٌة يمثّل فيها المدّرس الفاعل األساس، وقوامها اكتالعّلقة

ديد تّشر والالقهواحترام النّظام، واالمتثال لقواعده، وترتكن في بعض األحيان إلى استعمال العنف 

 في أساليب التّعامل؛

 ليّة؛ة والفعانيّ: عالقٌة تتمحور حول محتويات التّعلّم، وتقوم على العقالالعّلقةُالتّكنوقراطيّة

ُوالفوضويّة ُالّسائبة ع العبث تزر : عالقةٌ ترتكز على فلسفة "دعه يعمل"، مّما يجعلهاالعّلقة

 والاّلمسؤولّية في نفوس المتعلّمين؛

اس ، وتقوم على أسعلّميّةالتّ -: عالقةٌ يشّكل فيها المتعّلم محور العمليّة التّعليميّةقراطيّةالعّلقةُالّديم

 احترام شخصيّته، وإكسابه قيم الحّرّية واالستقالليّة واإلبداعّية.

 جماعةُالقسمُوالبيداغوجياُالتّقليديّة: -2-1-3

ترف اً ال يعّورتّقليديّة تصيدرك المتفّحص لبعض الكتابات والممارسات المتعلّقة بالبيداغوجيا ال

مهيمن لّشخص الاهو  بأّن المتعلّمين المنتسبين إلى قسٍم دراسّيٍ يشّكلون جماعةّ؛ فإذا كان المدّرس

ً بذلك الاّلتوازن والّالتكافؤ األصليّين القائمين لمتعلّمين، ه وبين ابين داخل القسم الدّراسّي مكّرسا

.  جماعاتٍ الداً على أساس التّعامل معهم باعتبارهم أفرا فإّن االستراتيجّية الّتي يعتمدها تقوم

وين ستهدف تكٍة توتدفعه معايير ومبادئ هذه البيداغوجيا للنّظر بعين الّريبة والّشّك ألّي محاول

 ً راٍد ن أفمجماعٍة متماسكٍة. ولذلك، يفترض في الفصل الدّراسّي "الحديث" أن يكون متألّفا

 . (116ص ،2005)آيت موحى، اسطة الحوار البيداغوجّي معزولين، يرتبطون ببعضهم بو

يفيّة كداخله،  يزاتكما قد يسهم شكل التّنظيم المادّّي لفضاء التّعلّم )هندسة القسم، توزيع التّجه

إلى  يعمدوتنظيم مقاعد جلوس المتعلّمين، موقع مكتب المدّرس...( في إقصاء مفهوم الجماعة، 

 ذاب الّتي تنشأ بين أعضائها.  تفكيكها، وإجهاض عالقات االنج

يتحدّد دور المتعلّمين في األنموذج البيداغوجّي المتمركز حول الجماعة في تحّملهم لجزٍء كبيٍر من 

ذي تلقى لوحيد الّ اال مسؤوليّات التّعلّم الذّاتّي/الجماعّي، على اعتبار أّن المدّرس ليس العضو الفعّ 

تي على شغال الّ األ ي النّماذج التّقليديّة؛ ومن ثّم يمكن حصرعليه مسؤوليّة "التّلقين" المعتادة ف

 الجماعة القيام بها في:
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ً في أ- ج نموذاقتراح أو المساهمة في اقتراح القضايا المعروضة على بساط الدّرس، خصوصا

حوافز ت لها الكان البحث االجتماعّي الّذي تنجزه جماعة القسم باقتراحٍ منها، ألّن الجماعة "كلّما

 ماً"كثر تقدّ أعمل الكافية إلى المعرفة، كلّما كان إيقاعها في العمل مرتفعاً، وكانت نتائج ذلك ال

 . (53، ص1999)الّشعبّي، 

ر ة في إطابدايتقويم نتائج أعمالهم في عالقتها بالمرامي واألهداف العاّمة الّتي تصاغ منذ ال-

 الجماعة.

ل: خرين، مثء اآلألّن لكّل فرٍد حقوقاً وواجباٍت إزاالحرص على سيادة االحترام داخل الجماعة،  -

 عة.لجمااحترام قواعد العمل، والحّق في النّقد والنّقد الذّاتّي، وااللتزام بمقّررات ا

ٍط في أوسا لعيشالمشاركة في تداريب جماعيٍّة خارج المدرسة، حتّى يتمّكنوا من التّعّود على ا -

ولكن  حسب،فّن المهّم ليس هو اكتساب المعارف والمهارات أخرى غير المؤّسسة التّعليمّية، أل

 أيضاً نسج عالقاٍت متنّوعٍة مع المحيط الخارجّي.

ل ة والحلوكتسبالدّخول في نقاٍش مفتوحٍ مع الّزمالء واألصدقاء والمدّرسين حول المعلومات الم-

 الّتي يقترحونها للقضايا والمشكالت الّتي يقومون بدراستها. 

 لموجوديناف ااعليّة التّواصل وديناميّة الجماعة شرط االنسجام والتّجانس بين األطروتتطلّب ف

تي ّخالت الّ لتّدفي الوضعيّة التّواصلّية، ألّن ذلك يعين المدّرس على تحديد طبيعة اإلجراءات وا

ً منعزالً، أو يعيش ع ، أّن هناك متعلّما و ألهامش، لى ايجب عليه أن يقوم بها؛ فإذا الحظ مثالً

ل دخّ منبوذاً من طرف البعض، فإنّه يعمل على وضعه في جماعٍة أخرى. وقد يؤدّي هذا التّ 

في  االنخراط بعد ومردوديّته التّربوّية البيداغوجّي إلى تغيّر وضعه، وبالتّالي إلى تغيّر عطائه

قٍة مها بطرينسجااالجماعة الجديدة. إّن المشاعر الحقيقّية بين أعضاء الجماعة هي الّتي تعمل على 

 تلقائيٍّة.

 ديناميّةُالجماعةُوجماعةُالتّكوينُالبيداغوجّيُللمشرفُالتّربوّي: -2-3

مشرف يعمل ال نةٍ بالنّظر إلى خصوصيّة جماعة التّكوين البيداغوجّي، تتّسم ديناميّتها بسماٍت معيّ

شراف ٍة في اإللفختمالتّربوّي استناداً إليها على توظيف أنماٍط تواصلّيٍة مختلفٍة واستثمار طرائق 

 التّربوّي.

ُجماعةُالتّكوينُالبيداغوجّيُفيُاإلشرافُالتّربوّي: -1-2-3

ها المشرف عضواً يضطّر في 24و 14جماعة التّكوين البيداغوجّي جماعٌة ممتدّةٌ تضّم ما بين 

، صغّر...(الم التّربوّي إلى توظيف طرائق مختلفٍة من التّنشيط )االشتغال بالورشات، والتّعليم

مدّرسين ن الهذه الجماعة بكونها ممركزةً على المهّمة، ألّن هدفها هو إشراك مجموعة م وتتّسم

ى لأو الوقوف ع ّية،في إنجاز عمٍل محدٍّد )إنتاج دليٍل عملّيٍ، مثالً(، يساعدهم في الممارسة المهن

 50دهم دعفوق ظاهرةٍ ديدكتيكّيٍة مخصوصٍة. ومقارنةً مع الجماعة الواسعة الّتي تضّم أعضاًء ي

ن مدٍد عفرداً، تبقى الّطريقة الوحيدة في التّكوين البيداغوجّي هي المحاضرة لعرض أكبر 

 المعلومات وفسح المجال لتدّخالت الممارسين التّربويّين.

ً مختلفةً من  وتحدّد بعض األدبيّات التّربويّة الّتي عنيت باإلشراف التّربوّي أشكاالً وأنماطا

التّصحيحّي، الّذي ينسجم مع إحدى وظائف اإلشراف، وهي معالجة اإلشراف، مثل: اإلشراف 
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أخطاء الممارسات التّربويّة والتّعليمّية، واإلشراف الوقائّي، حيث يساعد المشرف التّربوّي من 

يشرف عليهم على التّكيّف مع المواقف العمليّة، ألنّه بخبرته يستطيع التّنبّؤ بما يمكن أن يواجهوه 

. (26ص  ،2015)الخطيب،  اجز، ومن ثّم يستطيع التّصدّي لها وتجاوزهامن معيقاٍت وحو

ً لطرائق التّنشيط المعتمدة في تدبير جماعة التّكوين إلى  ويمكن تقسيم اإلشراف التّربوّي تبعا

 إشراٍف تقليدّيٍ كالسيكّيٍ، وآخر حديٍث متطّوٍر مرٍن يواكب الّنظريّات التّربويّة الحديثة. 

 وّيُوطرائقُتنشيطُجماعةُالتّكوين:اإلشرافُالتّرب -2-2-3

دف ويّة، بهتّرباإلشراف التّربوّي نشاٌط علميٌّ منّظٌم يقوم به المشرف التّربوّي في منطقته ال

يد وكما يروم تج راسّي،التّعلّميّة، ومتابعة تنزيل مفردات المنهاج الدّ  –تحسين العمليّة التّعليمّية 

سيّة طة بتدريمرتبين؛ ومواكبتهم في حّل مختلف اإلشكاالت الآليّات االشتغال الدّيدكتيكّي للمدّرس

ّي التّربو لفعلاالموادّ؛ أو التّدّرب على مواجهة وتجاوز العوائق البيداغوجيّة المتعدّدة داخل 

 بواسطة البحث التّربوّي التّدخلّي.

تابة خطائه وكأياد ترتكز المقاربة التّقليدّية لإلشراف التّربوّي "على التّسلّط على المدّرس واصط

همة في ، دون الّسعي إلى مساعدته وتوجيهه والمسا(81ص  ،1999)تمحّري،  التّقارير حوله"

عض بألمر في صل ايتجويد أدائهم التّدريسّي... مّما يطبع هذه العملّية التّربويّة بالتّشنّج، بل 

ربة ذه المقاي هد التّأّمل فالحاالت إلى الّصدام واالحتجاج على تصّرفات المفتّش التّربوّي. وعن

الّتي  بار،ونتائجها، نجدها ال تستحضر معطيات ونتائج دينامّية الجماعات، خاّصًة جماعة الك

ما أّن  سيّالتتميّز بخصائص سيكولوجّيٍة وسوسيولوجيٍّة مغايرةٍ لجماعة المتعلّمين الّصغار. 

جيا واألندراغو (la pédagogie)الدّراسات التّربويّة الحديثة تمّيز بين البيداغوجيا 

(l’andragogie)  .بناًء على الخصائص الّسيكولوجيّة والّسوسيولوجّية للفئتين 

هاتها من حقل ديناميّة الجمو تبار أّن ، على اعاعاتتستمدّ عملّية اإلشراف التّربوّي بعضاً من ُمَوّجِ

ة ي عدّ فسين يشتركون المشرف التّربوّي يتموقع في وضعيٍّة تواصليٍّة مع جماعة من المدرّ 

ي الحقل فرةٍ معايير، ويقتسمون عدّة هموٍم، ويواجهون إشكاالٍت ديدكتيكيٍّة وبيداغوجّيٍة كثي

مشرف وعمليّة تجاه ال تهاالتّربوّي. فهم يُشّكلون جماعةَ تكويٍن متفاعلٍة بشكٍل كبيٍر جدّاً، لها تمثاّل

ة التّربويّة والعمليّ مادّةأو إيجابّيةً، نحو المهنة والاإلشراف، كما لها مواقف خاّصةٌ، قد تكون سلبيًّة 

 جملًة وتفصياًل.

وبناًء على ذلك، تنادي الدّراسات الحديثة في مجال اإلشراف التّربوّي باعتماد مقاربٍة حديثٍة مرنٍة 

التّربوّي في التّعاطي مع جماعات التّكوين البيداغوجّي. ويسّمى هذا الّنوع من اإلشراف 

(، ألنّه يقوم على التّدّخل المباشر في La supervision cliniqueاف اإلكلينيكّي" )ب"اإلشر

 األحداث المالحظة داخل الفصل الدّراسّي. ويمكن تشريح مقّوماته واستراتيجيّاته الخاّصة حسب

(Acheson, K. A. Damien Gall M., 1993)  من خالل: 

ب تجواد حلوٍل لها، باعتماد تقنيات االستشخيص مشاكل المدّرس والتّدّخل من أجل إيجا -

 والتّسجيالت داخل الفصل الدّراسّي؛
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بغرض  للمدّرسين حول الوضعيّة الّراهنة للتّدريس، وذلك (feed back)تقديم تصحيحاٍت  -

الّذي  ه، األمرّرسودمساعدتهم على إدراك الفارق القائم بين ما يدّرسونه بالفعل، وما يعتقدون أنّهم 

 عمليّة استتباع سيرورة التّكوين الذّاتّي؛ ييسر لهم

وجيّة البيداغ يّاتمساعدة المدّرسين على تطوير استراتيجيّاٍت دائمٍة مالئمٍة للتّدّخل في الوضع -

 عليميّةالتّ  ، وذلك من أجل تمكينهم من تجويد سيروراتهمالمختلفة، وتشجيعهم على تدريٍس ناجعٍ 

 التّعلّميّة؛

 لمهنيّة،هم الى إذكاء وعيهم لبذل مجهوداٍت دائمٍة من أجل تنمية كفاياتمساعدة المدّرسين ع -

 وتحقيق تدريٍس متكامٍل وجيٍّد؛

وير ة تطالعمل على تقويم أداء المدّرسين، حتّى يتمّكنوا على ضوء ذلك من متابعة سيرور -

 . (180ص ،2000)خالف،  مهنتهم

 ن برنامجٍ عارةٌ يضع خّطة عمٍل سنوّيٍة، هي عبولكي يحقّق المّشرف التّربوّي أهدافه، ال بدّ أن 

 لتّالية:المعايير مد اتأطيرّيٍ تكوينّيٍ يستجيب النتظارات المدّرسين، وذلك وفق منهجيٍّة علمّيٍة تعت

ث ا، من حينيفه: بدراسة "جماعة التّكوين"، وتجميع بياناتها وتصتشخيصُحالةُالمنطقةُالتّربويّة

شرف وضعيًّة قدّم للملك يذتّكوينيّة والّشواهد المهنّية والجامعّية...، ألّن الّسّن والجنس والخلفيّة ال

تهم ديد حاجاوتح دقيقةً عن جماعة التّكوين، مّما يساعده على رصد الفروق الفردّية بين المدّرسين

 التّكوينيّة؛

ُ ُالّسابقة: ُالتّفييء ُنتائج ُعلىُضوء ُواضحٍ ُعمٍل ُبرنامج  ماتمن خالل استحضار مقوّ وضع

ئٍم: رٍن ومال مجماعة التّكوين العلميّة والّسوسيولوجيّة والّسيكولوجيّة؛ )إعداد محتوى تكوينّيٍ 

 اعتماد معيار المالءمة(؛

ُالبيداغوجيُّ ُالتّأطير ُبرنامج ُتنفيذ ُقبل ُموّسعٍة ُتواصليٍّة ُلقاءاٍت  للّقاءاتاذه : تؤّسس هعقد

ة" ة الجماعاميّ على ضوء نتائج دراسات "دينلتعاقداٍت بين المفتّش التّربوّي وجماعة التّكوين. و

ٍر، كّل تغييلوئة الكاشفة ألنماط الّشخصيّات المختلفة، يكتشف المشرف التّربوّي الّشخصيّات المنا

 م بإنجازتقو والّرافضة لكّل تجديٍد تربوّيٍ، فيعمل على إدماجها في مشاريع ومجموعات اشتغالٍ 

 اجاٍت، وفرق بحٍث...مهاّمٍ تربويٍّة مختلفٍة: عروٍض، وإنت

تّواصل، عالم والاإل : تستفيد من التّكنولوجيا الحديثة فيتقديمُتكويناٍتُعصريٍّةُمتنّوعٍةُومّلئمةٍُ

تيّة، ات الحيامهاروترتبط في إطار التّكوينات المستمّرة بالمستجدّات التّربويّة، والتّكوين في ال

 شاركيّةٍ ٍة ت، وتتنّوع بين ندواٍت تربويّوتقوم على نتائج الدّراسات التّربويّة األكاديميّة

دوى شعرهم بجيّما مودروس ٍتطبيقيٍّة فصليٍّة وورشاٍت تطبيقيٍة تقدّم منتوجاٍت يعدّها المدّرسون، 

 التّكوين وأهّميته في تطوير أدائهم المهنّي واشتغالهم الدّيدكتيكّي؛

ُحديثةٍُ ُتنشيطيٍّة ُطرائق ختلف مفي  ي إشراك المتكّونين: تنطلق من قاعدةٍ أساسيٍّة هاعتماد

تدريبيٍّة  (، ثم اعتماد تقنياتٍ كالم المدّرسين % 80كالم المشرف، و % 20مجريات التّكوين )

 مخصوصٍة في فنون التّواصل واإللقاء...

ُالتّقويم ُفي ُودقيقٍة ُواضحٍة ُمعايير ُإلى : لتحقيق تكافؤ الفرص بين عناصر جماعة االستناد

إلنصاف والمساواة بين الممارسين التّربويّين )المدّرسين(، يلزم المفتش التّكوين؛ وترسيخ قيم ا



 دوك.محمد أمحدالتواصل التربوي ودينامية الجماعات من التأسيس البيداغوجي إلى تنمية المهارات الحياتية    

 194      2021 سبتمبر، 20العدد برلين،  -ياالمركز الديمقراطي العربي ألمان –مجلة العلوم االجتماعية 

 

التّربوّي اعتماد معايير دقيقٍة في تقويم أعمالهم، حتّى يحافظ على انسجام جماعة التّكوين 

 البيداغوجّي، ويسير بها نحو تحقيق األهداف المتوّخاة.

ُ:خاتمة

 بوّي وديناميّةصل التّرتّواربويّة قد أولت أهّميةً كبيرةً للإذا كانت العديد من الدّراسات العلميّة والتّ 

ّصفّّي ى الالجماعات، وبسطت قدراً كبيراً من تطبيقاتهما العمليّة والتّطبيقيّة على المستو

لقصور، اثيٍر من م بكوالتّكوينّي، فإن تنزيلهما في الممارسة الميدانيّة والبيداغوجيّة ما يزال يتّس

قاربة لى مإتنمية الحّس الجماعّي وبناء المهارات الحياتّية. مّما دفعنا  خصوصاً على مستوى

، التّكوينوقسم مقّومات التّواصل التّربوّي وديناميّة الجماعات في ارتباطهما بتدبير جماعتي ال

ة لمردوديّاسوب فأبرزنا حزمةً متكاملةً من التّطبيقات اإلجرائيّة الّتي من شأنها الّرفع من من

ينعكس الّذي س ألمرويّة والّزيادة من فعاليّة ونجاعة مختلف الّسيرورات البيداغوجيّة، وهو االتّرب

ً على مستوى الفصل الدّراسّي بالنّسبة للمدّرس في الفصل وجماعة التّكوين  يداغوجيّ الب إيجابا

 بالنّسبة للمشرف التّربوّي.

ُقائمةُالمراجع:

ميّة فات العلاالكتشا م الفعّال: نحو بيداغوجيا منفتحٍة علىم(. التّعليم والتّعلّ 2015.أحمد أوزي. )1

 (.39)مجّلة علوم الّتربية الحديثة حول الدّماغ. 

 اصرةٌ، سلسلةاالّتصال الّتربوّي: رؤيٌة معم(. 2014.أسامة محمد السيد، وعباس حلمي الجمل. )2
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 الدراسات السابقة وكيفية عرضها وتوظيفها في البحوث االجتماعية

 علم االجتماع المنظمات والموارد البشرية واالتصال  حليمة سالوي، دكتوراه علوم

 الجزائر  -جامعة أحمد دراية، المدينة: أدرار 

 

في  خطوة من الخطوات المنهجية في البحث العلمي وباألخص تعد الدراسات السابقةملخص: 

إذا ما  ،ضوعالبحوث االجتماعية التي يجب مراعاتها نظراً لدور البالغ األهمية في خدمة أي مو

شرة لمباتم العثور عليها وأحسن توظيفها ومعرفة كيفية االستفادة منها سواًء ذات الصلة ا

حديد ه في تتساعد فهي بمثابة خلفية نظرية أو ميدانية للباحث، إذ بالموضوع أو الغير مباشرة 

رفة وضبط متغيرات الدراسة واستخراج مؤشرات، واألدوات المستخدمة وكيفية توظيفها ومع

صفة ول بمختلف الصعوبات التي تواجه الباحثين من قبله حتى يتم تجنبها، ومن ثمة يمكن الق

 الطبع عنز  بعامة  االستفادة منها في مختلف المراحل البحثية للدراسة، كون هذه الدراسة تتمي

دود حفي  لك الدراسات السابقة، كما يتم عرض هذه الدراسات السابقة التي تم التوصل إليهات

اس ى أساطالع الباحث وفق منهجية علمية موجزة ودقيقة، باإلضافة إلى ذلك يتم تصنيفها عل

ً إلى أوجه االختالف وأوجه التشابه ب لدراسة ين امعيار معين يوضحه الباحث، مع اإلشارة أيضا

ر كيفية  ذكية والدراسات السابقة كما يمكن التعقيب على هذه الدراسات السابقة، وأخيراً الحال

 االستفادة منها.

 .البحث االجتماعي الباحث، الدراسات السابقة، البحث العلمي، الكلمات المفتاحية:

Previous studies and how to present and use them in social research 

Halima slaoui ، Doctor of Science، Sociology of organizations, human 

resources and communication 

University,Ahmed deraya ، City:Adrar -Algeria 

Abstract:Young researchers suffer from many problems that hinder t The 

previous studies are a step of methodological steps in the scientific 

research, especially in social research, which must be taken into account 

due to the extremely important role in serving any topic if it is found, and 

the best use of it and knowing how to benefit from it, whether directly 

related to the topic or indirectly, as it serves as a theoretical or field 

background. For the researcher as it helps him in identifying and 

controlling the variables of the study, extracting indicators, the tools used 

and how to employ them, and knowing the various difficulties that the 

researchers faced before him in order to avoid them. These previous 

studies, which were reached within the limits of the researcher’s 
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knowledge, are presented according to a concise and accurate scientific 

methodology. In addition, they are categorized on the basis of a specific 

criterion indicated by the researcher, with reference also to the differences 

and similarities between the current study and previous studies. It is also 

possible to comment on These previous studies, and finally naming how 

to benefit from them. 

Keywords: researcher, previous studies, scientific research, social 

research. 

 

 مقدمة:

ة إن البحث العلمي هو عبارة عن استقصاء دقيق ومنظم وهادف يسعى لدراسة ظاهرة معين

، كما نهاماالستفادة باعتماد المنهج العلمي بهدف اكتشاف حقائق وقواعد جديدة يمكن التحقق و

الباحثين  المراحل إلعداد أي بحث علمي والتي اختلف من يعتمد هذا البحث العلمي على مجموعة

وجه  على في تحديدها ومن بينها نجد مرحلة اختيار موضوع البحث إذ يعتمد الباحث االجتماعي

قة سابدراسات الوفي مقدمتها ال واألنسب الخصوص فيه على عدة مصادر قصد االختيار األمثل

 سته.باعتبارها مصدر من المصادر المهمة التي ينطلق منها الباحث ويعتمد عليها في درا

 مشكلة الدراسة:

بحوثه  عدادإتعتبر الدراسات السابقة من األسس المنهجية التي يعتمدها باحث علم االجتماع في 

راثاً تديه وه، كونها تكون لاالجتماعية، وذلك من خالل إلطالع على جهود الباحثين الذين سبق

، كرارتنظرياً حول الموضوع المراد دراسته، كما تجعله يبدأ من حيث انتهى اآلخرون بدون 

 ن سبقوه.ها مباإلضافة إلى ذلك تزود الباحث باآلليات المنهجية المناسبة واألساليب التي اتبع

يهم ن لدالطلبة والباحثي غير أنه باالطالع على البحوث وباألخص المذكرات واألطروحات نجد

ضها ة عرنوع من القصور وسوء استخدام هذه الدراسة السابقة سواء من حيث اختيارها أو طريق

ً نجد الكم الهائل من الدراس  لسابقة فياات  وتوظيفها وكذا توضيح أوجه االستفادة منها، فأحيانا

مما يولد  ظيف المناسب لها،البحث لكن من دون جدوى نتيجة سوء االختيار لها وكذا غياب التو

 ذلك الحشو وفقط.

 تتمثل فيمايلي، من التساؤالتانطالقاً من ذلك طرحنا جملة 

 ما المقصود بالدراسات السابقة ؟-

 كيف يتم عرض الدراسات السابقة في البحوث االجتماعية ؟-

 كيف يتم توظيف الدراسات السابقة في البحوث االجتماعية ؟-

 من الدراسات السابقة في البحوث االجتماعية؟كيف يتم االستفادة -

 أهداف الدراسة:
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حديد تعلى  هدفت دراستنا إلى تحقيق هدفين أحدهما علمي والمتمثل في محاولة إلقاء الضوءحيث 

عادة جل إأمفهوم الدراسات السابقة ومعرفة كيفية عرضها وتوظيفها في البحوث االجتماعية من 

هائل الكم ال س فييح والسليم لهذه الدراسات السابقة، ألن العبرة ليالنظر في عملية االختيار الصح

الموضوع ها بمن الدراسات واألبحاث وإنما العبرة  باالختيار المناسب للدراسة التي لها عالقت

 ل فيالمدروس وكيفية عرضها وتوظيفها واالستفادة منها، في حين الهدف اآلخر عملي يتمث

ألمثل ظيف اواالقتراحات التي يمكن أن تساهم  في االستخدام والتوالخروج بجملة من التوصيات 

 والمناسب للدراسات السابقة في البحوث االجتماعية. 

  أهمية الدراسة:

دراسات و التكتسي دراستنا أهمية قصوى كونها تلقي االهتمام والتركيز على هذه العنصر أال وه

ها جد فييالخاص بالبحوث االجتماعية والتي السابقة باعتبارها شيء مهم في اإلطار المنهجي 

يه على فشك الكثير من الطلبة مشكل كبير في كيفية اختيارها واستخدامها مما ينعكس ذلك مما ال

 البحث االجتماعي بالسلب.

 منهج الدراسة:

قة لساباعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي ألنه األنسب لمعالجة الموضوع الدراسات ا

ل ت حوضها وتوظيفها في البحوث االجتماعية، حيث أنه يُمكننا من جمع المعلوماوكيفية عر

 تائجنالموضوع وتشخيصه بل حتى يتجاوز ذلك إلى التحليل والتفسير وبالتالي الوصول إلى 

 وتوصيات. 

 خطة الدراسة:

 تراساحيث اعتمدنا في دراستنا لمعالجة هذا الموضوع على النقاط التالية وهي تعريف الد

 ن خاللهاتم مالسابقة ثم معرفة أهميتها العلمية باإلضافة إلى ذلك حاولنا ذكر المصادر التي ي

ا عند عاتهالباحث االعتماد عليها، كما تطرقنا للحديث عن الضوابط المنهجية التي ينبغي مرا

ه ض هذاختيار الدراسات السابقة ومعايير تصنيفها وأخيراً حاولنا التركيز على كيفية عر

 لدراسات السابقة. ا

احثين ين البلقد اختلف في تحديد مفهوم الدراسات السابقة ب تعريف الدراسات السابقة: أوالً: 

 ويتجلى ذلك فيما يلي:

هي "البحوث والدراسات العلمية التي سبق وإن أجراها باحثون آخرون في مثل هذا الموضوع أو 

  (.100، ب.س، صاس ومهى خالد شهابجمال أحمد عب)الموضوعات القريبة والمشابهة له" 

توصلوا  مما هي "الدراسات التي يرجع إليها الباحث حيث يبدأ من حيث انتهى اآلخرون لالستفادة

 (.37ص ،1998، مهدي زويلف، تحسين الطراونه)إليه ولعدم ضياع الجهود التي ال مبرر لها" .

تاح محمد عبد الف)الباحث" هي "الدراسات واألبحاث التي جرت في المجال الذي يفكر فيه

 (.93، ص2009، الصيرفي

لتي رة اهي كل "الدراسات واألبحاث واألطروحات والرسائل الجامعية التي تناولت نفس الظاه

 (.95، ص2017، بلقاسم سالطنية، حسان الجيالني)يتناولها الباحث" . 
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فان عر محمود)باحث".هي تلك الدراسات التي درست نفس المجال الخاص بالمشكلة الذي يقوم ال

 (.253، ص2015، سرحان

ها ام بقومن خالل هذه التعاريف يتبين لنا أن الدراسات السابقة هي عبارة دراسات وأبحاث 

لباحث ايها باحثون من قبل ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المراد دراسته، يعتمد عل

 في معالجة موضوعه.

ن خلط بييألن هناك من الدراسات السابقة والتراث النظري  تحديد الفرق بينكما أوجب علينا 

ث كل لباحاالمفهومين، حيث يتجلى الفرق بينهما أن التراث النظري عملية شاملة يستعرض فيها 

لب ما كتب عن الموضوع سواء كان في شكل نظريات أو كتب أو مقاالت أو بحوث، بحيث يتط

حوث وقد الب النظريات أو النتيجة الرئيسة لبحث من األمر ذكر فقط الفكرة المحورية لنظرية من

 تعرض في سطر أو في عدة صفحات حسب أهميتها للموضوع وطبيعة الدراسة ومنهجها.

ن ال أإبينما الدراسات السابقة فهي األخرى تدخل ضمن التراث النظري لكن من أوجه كثيرة 

علومات ا المللمصادر التي أخذت منهالمعالجة المنهجية  تختلف كونها تتطلب أكثر من مجرد ذكر 

 ً لعرض لى اعوالبيانات. بمعنى أن كيفية توظيفها تمليها ضرورات منهجية ونظرية مبنية أساسا

 .والتحليل والنقد. 

لبحوث ستوى امتلعب الدراسات السابقة دور بالغ األهمية على أهمية الدراسات السابقة: ثانياً: 

 (.94، ص2009، محمد عبد الفتاح الصيرفي)االجتماعية ويتجسد ذلك فيمايلي: 

 ل بعناصرلشامتساعد الباحث على االختيار السليم في بحثه وتفادي تكرار بحث سابق، واإللمام ا-

 البحث وذلك من خالل القراءة التحليلية لها.

 .الباحث بالصعوبات التي واجهها الباحثون من قبل من أجل تفادي الوقوع فيها تعرف-

 ث باألدوات واإلجراءات التي يمكن أن يستفيد منهاتزود الباح-

 تزود الباحث بمختلف المصادر والمراجع المتوفرة حول الموضوع.-

ية لنظراإعطاء فرصة واسعة للباحث إلغناء بحثه وبيان أصالته عن طريق الرجوع إلى األطر -

وجه ض ألك استعراوالفروض التي اعتمد عليها اآلخرون والنتائج التي أوضحتها دراساتهم وكذ

 االختالف في تلك الدراسات. 

 استفادة من نتائج األبحاث والدراسات في:-

 أ.بناء فروض البحث اعتماداً على النتائج التي توصل إليها اآلخر.

 ب.استكمال الجوانب التي وقفت عندها الدراسات السابقة. 

ه إلي لموضوع وإنما سبقهج.تكوين خلفية نظرية عن الموضوع ألنه ليس الوحيد الذي يدرس ا

، 1995، ميلود سفاري).آخرون وبذلوا فيه جهدهم وأعطوا فيه رأيهم وتحصلوا منه على نتائج

 (.40ص

 توفر على الباحث الجهد في اختيار اإلطار النظري العام للموضوع.-

 تبصر الباحث بأخطاء اآلخرين.-

مل مع لتعاو مادية أو في كيفية اتبصره بالصعوبات التي واجهت من سبقه سواء كانت معرفية أ-

 البحث الميداني.
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سين تعرف الباحث وتطلعه على مجمل المصطلحات والمفردات العلمية الخاصة بدراسته وتح-

 (.84، ص2012)كمال دشلي،  قدرته على التعبير والكتابة بدقة ووضوح.

الي بالتالعلمية وتساعد الباحث في تحديد اإلطار النظري لبحثه وفق المستجدات والتطورات -

مالئمة ة الالتركيز على األبعاد واألفكار الواجب معالجتها وفق المنهجيات واألساليب العلمي

 النجاز دراسته.

ن، يد الضاملحم)منذر عبد ا تجعل عملية تفسير ومناقشة النتائج لدى الباحث أكثر سهولة ويسراً .-

 (.85،87، ص،ص2007

وأن  لنظريات ذات الصلة في وضع أسئلتهم من منظورهم،تساعد الباحثين في الرجوع إلى ا-

 يقرروا ما يضيفه مسعاهم هذا من معرفة لدراسات عدة كون المعرفة تراكمية.

ة ا إلى عدقسيمهلقد تعدد مصادر الدراسات السابقة لهذا يمكن ت مصادر الدراسات السابقة:ثالثاً: 

 (.255،256 ،ص،ص2015، محمود عرفان سرحان) مصادر تكمن فيمايلي:

و تب أ: وهي التي تسجل فيها الموضوعات التي طبعت في الدوريات أو الكالفهارس المرجعية

 الجرائد والمجالت العامة.

لرسائل ب واويقصد بها المراجع العامة التي تفهرس وتلخص المقاالت والكت المصادر التمهيدية:

 العلمية مثل الفهارس الموجودة في المكتبات.

بحوث ر الويقصد بها المراجع التي تحتوي على المقاالت األصلية أو تقاري ولية:المصادر األ

 ولية.ر األوالدراسات التفصيلية، بحيث تعتبر المجالت العلمية المتخصصة أهم مرجع في المصاد

 وهي المراجع التي تلخص أو تراجع ما نشر في المصادر األولية. المصادر الثانوية:

لرسائل اكمة، الدوريات العلمية، األبحاث المح إلىذه الدراسات السابقة كما أن هناك من يقسم ه

حرك مالجامعية، الوثائق واإلحصائيات، باإلضافة إلى ذلك هناك من يضيف مصدرا آخر وهو 

 google shcolarالبحث مثل، 

يجية راتى استإن الباحث االجتماعي يعتمد عل  إستراتيجية البحث عن الدراسات السابقة:اً: رابع

ل الت قبيطرح على نفسه جملة من التساؤقصد البحث عن الدراسات السابقة حيث يلجأ إلى أن  

 ، ب.س،جمال أحمد عباس ومهى خالد شهاب)إدراج هذه الدراسات السابقة وهي كالتالي، 

 (. 103ص

 ما الهدف من إدراج هذه الدراسة؟-

 ما عالقتها بالدراسة التي تقوم بها؟-

 لدراسة أو تعارض ما يتوصل إليه من نتائج؟كيف تدعم هذه ا-

اط ناك ارتبكن هيثم انطالقاً من كل هذه التساؤالت يربطها الباحث بتساؤل البحث الرئيسي فإذا لم 

 .وجب عليه إعادة النظر في هذه الدراسة

حول  وفرهتيتساءل العديد من الباحثين ماهو العدد الالزم من الدراسات السابقة الواجب  كما

 وضوع المدروس؟الم
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قة لساباحيث أوضح علماء المنهجية بأنه ليس هناك إجابات معينة ومحدد توضح عدد الدراسات 

ي ر وهالتي يجب على الباحث مراعاتها، ولكن هناك قواعد عامة يجب أن تأخذ بعين االعتبا

 (.09، ص يوترعة بالل)كالتالي، 

ه صلة ما لمل عليه من الدراسات السابقة أن يجري الباحث مسحاً شامالً عاماً على كل ما تحص-

 بمشكلة بحثه.

 أن يفاضل بين ما تحصل عليه من دراسات من حيث،-

 قربها أو بعدها من المجال الموضوعي لمشكلة البحث.-

 قربها أو بعدها من المجال المكاني لمشكلة البحث.-

 قربها أو بعدها من المجال الزماني لمشكلة البحث.-

 راسات إال للضرورة. حداثة وقدم الد-

 جب تحديدا أوكما أوضح علماء المنهجية أن للدراسات السابقة أهمية في نجاح البحث العلمي، لهذ

يوترعة ) إستراتيجية المناسبة للبحث عن هذه الدراسات السابقة بمختلف أشكالها وتتمثل في:

 (.04، ص بالل

ره أن ن أممهنا يكون الباحث في حيرة وفرة كبيرة للدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع، و -

 يختار في دراسته.

 مشكلة ندرة الدراسات ذات الصلة بالموضوع.      -

صية وفي حالة عدم توفر الدراسات السابقة عن الموضوع المراد دراسته وذلك نظراً لخصو

د جووبعض المواضيع، فعلى الباحث تفادي األحكام المسبقة قدر اإلمكان والمتعلقة بنفي 

 ارى جهدهل قصالدراسات السابقة ألنه قد تنعدم ولكن انعدام نسبي فقط، لهذا وجب على الباحث بذ

 (.08، ص يوترعة بالل) في البحث عن التراكم المعرفي وفي خلفية المشكلة وذلك كالتالي:

ة من قريبحيث يطلع الباحث على الموضوعات ال الخلفية العامة الموضوعية والخلفية النظرية:

 وضوعات بحثه في حدود المجال أو الحقل العام الذي يندرج تحته البحث.م

لتي لزمنية ااترة يتجه الباحث فيها للبحث في حدود األحداث السابقة للف الخلفية العامة الزمانية:

 يريد الباحث دراستها.

مجتمعات الي فوهي التي يتم فيها تكوين فكرة عامة عن تطور المشكلة  الخلفية العامة المكانية:

 المماثلة والقريبة ثم البعيدة عن المجتمع قيد الدراسة.  

ت وجب قبل تصنيف الدراساالضوابط المنهجية للدراسات السابقة وكيفية تصنيفها: اً: خامس

 علينا معرفة أهم الضوابط المنهجية عند اختيار الدراسات السابقة. 

اط النق حيث تتمثل فيلدراسات السابقة  الضوابط المنهجية التي يجب مراعاتها عند اختيار ا

 (.816، ص2020قاسمي صونيا ، ) التالية:

 أن تكون الدراسة السابقة متوفرة فعالً في المكتبات.-

 أن تكون الدراسة السابقة المنقاة تعالج متغيرات الدراسة أو احدها.-

 قة.بد ضبط موضوعهأن يطرح الباحث سؤاالً على نفسه هل استطاع من خالل هذه الدراسة أن ي-
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لعلمية امال اختيار الدراسات العلمية المجازة أكاديميا كبحوث الماجستير فما فوق وحتى األع-

 المنشورة.

ن مود عرفامح) :إذ يتم تصنيف الدراسات السابقة وفقاً لمعايير التاليةتصنيف الدراسات السابقة: 

          (.262،263، ص،ص 2015، سرحان

ع موضوب، بحيث قد تكون هذه الدراسات لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة حسب صلتها بالبحث

 البحث.

 ية.محل حسب طبيعة الدراسة، بحيث يتم تصنيفها إلى دراسات عربية، دراسات أجنبية، دراسات

تقل بحيث تصنف الدراسات إلى دراسات خاصة بالمتغير المس حسب طبيعة متغيرات الدراسة،

 واألخرى خاصة بالمتغير التابع.

 حسب األماكن التي أجريت فيها.

 حسب التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث.

 حسب العنوان أي يتم تصنيف الدراسات السابقة حسب تقارب عناوينها..

ألكثر امن  ة حسب أهمية الدراسة وعالقتها بالبحثحسب األهمية أي يتم تصنيف الدراسات السابق

 (16، ص2021أهمية إلى األقل أهمية. )ابراهيم يحياوي، 

ة سابقحيث يرى بعض الباحثين أن عرض الدراسات ال سادساً: كيفية عرض الدراسات السابقة:

ات معلويتم إما من خالل تقديم بشكل بارز في المقدمة ليوضح أهمية دراسته وعالقتها بالم

 وفي واألحداث الحالية، وإما بشكل تفاعلي ومتكامل من خالل البحث مناقشاته وتحليالته

لدراسة افي  التفسيرات التي يقدمها لنتائجه، بحيث يرون أنه ال يجوز تقديمها بشكل فصل مستقل

 (.195، ص 2002)زوقان عبيدات، سهيلة أبو السميد، "

ول األ إذ يفرد لها عنصر مستقل بذلك ضمن الفصل لكن في البحوث االجتماعية نجد خالف ذلك

 المتعلق باإلطار المنهجي للدراسة يتم معالجة فيه الدراسات السابقة بشكل مفصل.

تي والجملة من االعتبارات الواجب مراعاتها عند عرض الدراسات السابقة،  في حين توجد

 (.273-269، ص2015، محمود عرفان سرحان) يمكن أن نجملها في النقاط التالية:

 حصر جميع الدراسات السابقة.-

 قراءة الدراسات السابقة بدقة وبطريقة ناقدة-

 مناقشة ما يتصل بكل موضوع بشكل مستقل.-

 إلقاء نظرة على نتائج الدراسة المتعارضة في نتائجها.-

 يختصر أبرز نقاط الدراسات السابقة بدون تشويه أو طمس.-

 تائج الدراسة السابقة فقط التي لها صلة بالبحث.يقتصر الباحث في الحديث عن ن-

 تجنب األحكام المسبقة بالنقص أو القصور  من دون تقديم الدليل.-

 ال تتم عملية االستعراض بصورة مقبولة إال بالتحليل.-

من األخطاء الشائعة لدى العديد من الطلبة والباحثين في إجراء البحوث اعتبار الدراسات السابقة 

يمكن أن تمأل في أي وقت من كتابة البحث، كما أن  كثيراً منهم أي الطلبة والباحثين  فقط خانة

يشرعون في قراءة وتلخيص وعرض الدراسات السابقة بعد أن يكونوا قد فرغوا من جمع المادة  
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العلمية عن بحوثهم وعالجوها كمياً ورصدوا نتائجهم وربما كان يختفي وراء مثل هذا السلوك 

ن الدراسات السابقة ال تعد جزءاً متكامالً من عملية البحث إنما هي صفحات تسطر اعتقاد بأ

 لزيادة حجم البحث وفقط وبالتالي تكون مجرد حشو ال غير. 

رضه ند ععأما عرض ملخص الدراسات السابقة فيكون كما ذكرنا آنفاً وفق معيار يحدده الباحث 

 (:80-79، ص2004رشيد زرواتي، لية)ويتم االعتماد في هذا العرض على العناصر التا

 ذكر عنوان الدراسة. -

م هيئة حث أبذكر الجهة التي قامت بالدراسة أو أشرفت عليها سواء كان الباحث شخصاً أم فريق -

 بحث.

 ديثة.الح ذكر زمن الدراسة: أي التاريخ الذي أجريت فيه الدراسة ويفضل أن تراعى الدراسات-

 لذي أجريت فيه الدراسةمكان الدراسة: أي المكان ا-

 هور.شالمدة التي استغرقتها الدراسة، فالدراسة التي تدوم سنوات ليست كالتي تنجز في -

 طبيعة الدراسة: هل هي دراسة نظرية أم ميدانية؟.-

 إشكالية الدراسة: أي ذكر تساؤل الرئيسي للدراسة. -

 ن ذلكاستخدمها، ويدخل ضممنهجية الدراسة:أي ذكر المنهجية التي اعتمدها الباحث وكيف -

 المنهج، الفرضيات، األدوات ومواصفاته العينة.

 ذكر األهداف الرئيسية التي كانت الدراسة ترمي إليها.-

 الخطوات الرئيسة لتسيير الدراسة تكون في شكل عرض شامل ومختصر لخطة البحث.-

حقل  في أو المنهجية عرض أهم نتائج التي توصل لها الباحث والتركيز على اإلضافة العلمية-

 المعرفة أو النظريات التي خرج بها الباحث.

نتائج ، الوهناك بعض الباحثين يرون أنه يمكن تلخيص كل هذه الخطوات في اإلشكالية المنهجية

 أما الباقي فهي حواشي مساعدة فقط  بالرغم من أنها ضرورية. 

ل ى شكل فقرات وليس في شككما يفضل أن يكتب الباحث الدراسات السابقة في دراسته عل

 لك يشترطلى ذعناوين حتى ال يقع االختالط بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة، باإلضافة إ

ن ال عتهميش مرجع الدراسة السابقة مع عدم ذكر الصفحة ألنها هي فقط ملخص الدراسة. ومث

 ذلك من دراستنا.

ثرها على جتماعية والثقافية المحلية وأالقيم االبعنوان،  2009-2008دراسة العقبي األزهر 

) العقبي ..الجزائري نموذًجا بمؤسسة صناعة الكوابل بسكرةالسلوك التنظيمي للعاملين المصنع 

   (.2009األزهر، 

حيث كانت تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف أهمها، تحديد العوامل 

يئتها كل باإلطار المجتمعي الذي يحيط بها ويش والمتغيرات الواقعة خارج المنظمة والتي تعد

 ن البيئةان مالخارجية، تحليل ما تحدثه البيئتان االجتماعية والثقافية بوصفهما بيئتان فرعيت

 به القيمتلع الخارجية للمنظمة من تأثيرات على سلوك العاملين داخل المنظمة، بيان الدور الذي

مة لمنظأنماط معينة من التعاون واإلشراف داخل ا والمعايير االجتماعية المحلية في بروز

 الصناعية الجزائرية.
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ي حين ة، فكما اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج المقارن، واختارت العينة الطبقي

فقد  الدراسة تائجاستعانة بتقنية االستمارة، المقابلة والوثائق واإلحصاءات لجمع البيانات، أما ن

ف إلشراما يحصل من عمليات اجتماعية بين العاملين وخاصة منها ما يتعلق باتوصلت إلى أن 

ً اع ات تباروالضبط  االجتماعي مسائل تحددها عناصر داخلية خاصة ببيئة المصنع ولكن أيضا

ة المتمثل صرهاخارجة عنه مصدرها البيئة االجتماعية والثقافية والمحلية المحيطة به، وأبرز عنا

 صيقةلمعايير االجتماعية بخصائصها ومواصفاتها المميزة وهذه األخيرة في نسق القيم وال

يلتحق  ندماعبتركيبة الفرد العمل وتكوينه الذهبي والعاطفي ولما كان األمر كذلك فإن العامل 

لثقافية ته ابالمصنع مكان عمله ال يتركها في غرف تغيير الثياب وال ينسلخ منها فهي تمثل هوي

 ن قيود. مهما به أينما حل وتملي عليه أفكاره وتوجه سلوكه وتضع له ما يرتبط واالجتماعية ترافق

ا رفة، ماذجل معأوفيه يقوم الباحث بمقارنة الدراسة السابقة ببحثه من  تقييم الدراسة:كما ينبغي 

ي لتالدُرس؟ وماذا لم يدرس بعد، بغية أخذه بالدراسة؟ أو درس وكانت الدراسة ناقصة وبا

ً فالباحث يهد  (.81، ص2004، رشيد زرواتي)ف إلى دراسة ما كان ناقصا

ظرية الن كذلك يتم إبراز مواطن الضعف ومواطن القوة في الدراسة، مع تبيان القيمة العلمية

 والتطبيقية التي توصل إليها الباحث.

قدية سة نومن هذا المنطلق كان على الباحث مراجعة الدراسات السابقة من خالل دراساتها درا

 (:22-21، ص2015، محمود عرفان سرحان)طالقاً مما يليان

 تحديد المشكلة.-

 وضع الدراسة في منظور تاريخي-

 فهم الباحث ما يوجد في المجال من تناقضات-

 تجنب التكرار غير المقصود وغير الضروري-

 المساعدة على معرفة أي مناهج البحث أكثرها فائدة.-

 بقة للمشكلة.التأكد من عدم تطرق الدراسات السا-

 بيان موقع البحث المقترح من الجهود السابقة في مجال البحث-

 المساهمة في توضيح أبعاد مشكلة البحث.-

 تزويد الباحث بأفكار كاملة أو جزئية عن المنهج المناسب.-

 تنبيه الباحث إلى مصادر علمية قد ال يعرفها.-

 تعريف الباحث بطبيعة المادة العلمية الموجودة.-

 ويد الباحث باإلطار النظري.تز-

 تزويد الباحث بخلفية يناقش في ضوئها النتائج. -

 )ابراهيمك فيويتجلى ذل الكيفية المنهجية للتعامل مع الدراسات السابقةكما توجد مدرستان تبين 

 (:331، ص2021يحياوي، 

فق ا ويفهترى بضرورة إجراء تحليل نقدي لهذه الدراسات السابقة بعد تصن المدرسة األولى:

 معيار معين وعرض ملخصاً.
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ن ها مترى بوجوب توظيف الدراسات السابقة في جميع مراحل الدراسة فمن المدرسة الثانية:

ي ولوجيوظف في المقدمة، ومنها من يستدل به في الجانب النظري واآلخر عند تحليل السوسي

ن مع رستيعتماد على المدللبيانات وعند مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها لكن من األفضل اال

 بعض.

ي في أيته وبصفة عامة يمكن القول أن توظيف الدراسات السابقة يكون من بداية البحث إلى نها

 جميع مراحل البحث "من اختيار موضوع البحث إلى غاية مناقشة نتائج الدراسة".

دة منها تفااالس كما ينبغي على الباحث إبراز ما يميز دراسته عن الدراسات السابقة وكذا أوجه

تها عالقمثال عن دراستنا الخاصة بأطروحة دكتوراه  الموسومة ب، القيم السوسيو تنظيمية و

لك  من ذضيح باالستقرار الوظيفي دراسة ميدانية مديرية أمالك الدولة والية أدرار حاولنا  تو

 خالل ما يلي:

جد أنها بقة نلهذه الدراسات السامن خالل تتبعنا  تميز دراستنا الحالية عن الدراسات السابقة:

 توحدت في معالجتها لموضوع القيم وموضوع االستقرار الوظيفي بصفة عامة لكن زاوية

ات ألدوالمعالجة تختلف وخاصة فيما تعلق بموضوع القيم، وكذا مجاالت الدراسة،  وطبيعة ا

 المعتمدة في جمع المعلومات.

من ورى، ية تميزها عن غيرها من الدراسات األخوانطالقاً من ذلك يتبين أن لكل دراسة خصوص

 ثمة تميزت دراستنا هذه بدورها عن الدراسات السابقة في النقاط اآلتية: 

لسائدة ية امن حيث طبيعة الموضوع كون دراستنا حاولت الربط بين القيم االجتماعية والتنظيم-

ة أم الجتماعيالقيم األكثر تأثيراً افي المؤسسة واالستقرار الوظيفي ومعرفة العالقة بينهما وأيهما 

 قة. لعالالتنظيمية، بحيث ال توجد أي دراسة في حدود اطالعنا حاولت البحث في طبيعة هذه ا

ة من حيث المجال الجغرافي فدراستنا انصبت في منطقة أدرار التي تعد منطقة صحراوي-

سيو فهي ذات طابع سوجزائرية تزخر بعادات وتقاليد وقيم خاصة التي هي محور دراستنا، 

 اجتماعي وثقافي ينعكس بدوره على المؤسسة.

خرى، األ من حيث المجال المكاني للدراسة فمؤسسة مديرية أمالك الدولة تختلف عن المؤسسات-

 ا عنكونها ذات طابع خاص مالي أي تابعة لوزارة المالية وبالتالي لها سمة خاصة تميزه

 المؤسسات األخرى.

 2019نوفمبر  23إلى غاية  2017أفريل 25لزماني للدراسة إذ امتدت من من حيث المجال ا-

نصب فهي دراسة حديثة تتساير مع العصرنة التي أصبحت الدراسات الحديثة تعالجها كون ي

 خاصةواهتمامها األكبر بالمورد البشري، وهذا من أجل ضمان سير هذه المؤسسة بشكل سليم 

 الستقرار الوظيفي.عند التركيز على متغيرين القيم وا

- ً ون ، كمجتمع الدراسة كان مختلط كونه شمل المبحوثين العاملين في الريف والمدينة أيضا

، قصورالدراسة تضمنت المؤسسة األم المتواجدة في وسط المدينة وفروعها المتواجدة في ال

 باإلضافة إلى ذلك أن يكون هذا المبحوث قد تجاوز ثالث سنوات عمل. 

ة في المعلومات تم االستعانة في ذلك على المالحظة بالمشاركة؛ كوني موظفمن حيث جمع -

 ميدان الدراسة أي مديرية أمالك الدولة.
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 جوانب االستفادة من الدراسات السابقة:

نا راستوبشكل عام كانت االستفادة من الدراسات السابقة متمثلة في معرفة كيفية معالجة د

ظري ستوى النالم اعية والتنظيمية باالستقرار الوظيفي سواًء علىالموسومة بـ: عالقة القيم االجتم

ً لمنهجية علمية سليمة ومحكمة وذلك من خالل تكوين رصيد معرفي  ول حأو الميداني وفقا

نا، الموضوع وتوضيح بعض االستفسارات وإزالة بعض الغموضات التي كانت عالقة في أذهان

 حديدوالمحكمة لإلشكالية، صياغة الفرضيات ت باإلضافة إلى مساعدة في الصياغة الدقيقة

جمع  ا فيمؤشرات الدراسة، معرفة طبيعة المنهج المعتمد واألدوات المناسبة الواجب اعتماده

معالجة دة لالبيانات، اختيار األنسب لألساليب اإلحصائية، وكذا معرفة طبيعة المراجع المعتم

 الموضوع.

 خاتمة: 

اءات إلجراذات الصلة المباشرة أو الغير مباشرة بالموضوع من  تعتبر الدراسات السابقة سواء

تحقيق  إلى المنهجية التي ينبغي للباحث أن يعتمدها في مساره البحثي االجتماعي بغية الوصول

ً يطلع عليه الباحث ق جراء بل إأهداف الدراسة بطريقة سليمة وصحيحة ألنها تعد إطارا نظريا

لطريق لى الخصبة لدراسته، وتزوده بكثير من معلومات وترشده إدراساته فهي تعد له األرضية ا

 راسةدالمختصر سواء على المستوى النظري أو الميداني، كون هناك جهود باحثين سبقوه في 

 الموضوع كالً من زاويته.

لباحث ها اكما أن الدراسات السابقة ال تعد عرض وحشو  لدراسات وأبحاث وفقط وإنما يستعين ب

ة ليليالنظري، ناهيك عن عرض ملخص لها بعد االطالع عليها وقراءتها قراءة تح في الجانب

نها ية عوتوضيح االختالف بينها وبين الموضوع المدروس وتقييمها، وما يميز الدراسة الحال

 وى تحليلمست وكيف تم االستفادة منها، باإلضافة إلى ذلك يتم توظيفها في الجانب الميداني على

 ن خالل دعم تلك القراءات وكذا مناقشة النتائج دراسة في ضوءها.السوسيولوجي م

ً من ذلك يتبين لنا أهمية الدراسة السابقة على مستوى البحث االجتماعي، لهذا نوصي  وانطالقا

 البحوث  ا فيجميع الطلبة والباحثين  أخذها بعين االعتبار والتقيد بمعايير انتقاءها وتوظيفه

 قيقةمة حتى يتسنى الخروج ببحث اجتماعي مدروس بدراسة علمية دبطرق منهجية صحيحة وسلي

 وضوابط منهجية محكمة.
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 المراكز الحضرية لوزان ودورها في التنمية المحلية

ة تماعيعبد الوهاب الحبيب، باحث في سلك الدكتوراه، كلية العلوم اإلنسانية واالج .أ

 المغرب -جامعة ابن طفيل 

 

صاد تتفاوت أهمية المجال االقتصادي الحضري حسب أهمية المدينة، فمقومات االقتملخص: 

مجال م التاج واالستهالك المحلي ومدى قدرة المدينة على تنظيالحضري تنبني أساسا على اإلن

المدن  شأن الريفي والحضري، فمدينة وزان تعتمد على التبادل كمورد أساسي لها، شأنها في ذلك

تبط الصغيرة في الوسط القروي التي يشكل السوق األسبوعي حدثا مهما داخل األسبوع. تر

خارجي، ا الاألخرى، فلكل مدينة عالقة متنوعة مع عالمه المدينة بالمجال المحيط بها وبالمدن

اع ه قطتعرف بمنطقة النفوذ الحضري التي قد تزداد اتساعا وأهمية حسب الدور الذي يقوم ب

جالها اب مالتجارة والخدمات بالمدينة، فتصبح للمدينة جاذبية قصوى تجعلها قادرة على استقط

 الحضرية راكزلق دينامية مجالية ما بينها وما بين الموفرض إشعاعها داخل منطقتها، وبالتالي خ

 الصاعدة، مما يمكن من بلورة تنمية محلية بمنطقة وزان.

 .يالوسط القرو المراكز الحضرية، التنمية المحلية،  منطقة وزان، المدينة،: الكلمات المفتاحية

Urban Centres and their Role in Local Development in Ouazzane  

Prof.ABDELOUAHAB EL-HABIB 

Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Ibn Tofail, 

Kenitra – Morocco 

Abstract  : The significance of each urban economic sphere hinges 

squarely on the city where it operates since the components of urban 

economy are based on local production and consumption and on the 

extent to which the city can organize its urban and rural areas. Ouazzane’s 

economy depends largely on exchange as a primary source, as do all 

small towns and villages in the rural community where the weekly souk 

(or market) play an important economic role for the rural population. 

Geographically, the city links substantially to the surrounding areas and 

other cities in an urban space where the relationship between cities is 

quite diverse depending on each city’s own sphere of influence in the 

area. Trade and services animate the expansion of the city’s influence, 

whereby the city amasses more attraction in the area which allows it to 
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create a dynamic sphere with emerging urban centers. This dynamic 

sphere, as important as it is, enables local development in Ouazzane 

despite all the challenges.  

Keywords:  Urban centres, local development, Ouazzane, city, rural area. 

 

 مقدمة

 إلى يعتبر التمدين ظاهرة كونية، تطرح مجموعة من المشاكل المعقدة، دفعت بجميع الدول

 عينةملة التحكم فيها، وعليه تمثل المراكز الحضرية كيانات جغرافية تتميز بخصائص محاو

ف وتمارس وظائف متنوعة جعلت منها تنظم المجال الجغرافي، وهذه المراكز صنفت من طر

يير المحددة ، الستيفائها المعام2004مديرية اإلحصاء منذ اإلحصاء العام للسكان والسكنى سنة 

 من لدنها.

ا بين مي مطاقة االستقطاب والتوزيع للمدينة في حركات األشخاص من خالل التراقص اليو تتمثل

و متجهة نحوال سكان اإلقليم، وعاصمته ثم حركات نقل البضائع، وتهم المنتوجات الفالحية لإلقليم

زويد لى تمدينة وزان التي توزعها من جديد؛ سواء داخل تراب اإلقليم أو خارجه، كما تعمل ع

همية ات أجال الريفي بالمنتوجات المصنعة معتمدة في ذلك على شبكة من الطرق والمسالك ذالم

عب دورا ي تلمختلفة وفق مكانة االقتصاد اإلقليمي ونشاط مدينة وزان، أما الحركات الخفية الت

ائيات إلحصمهما في تنظيم المجال الحضري داخل المجال المدروس قد ال تظهر إال عند مراقبة ا

  اصة، ومراجعتها كالمكالمات الهاتفية، والمراسالت البريدية، وحركات األموال.الخ

ينامية دعرف يتتدخل مجموعة من العوامل وراء اختيار منطقة الدراسة، باعتبارها مجاال جغرافيا 

و حضرية قوية، بالرغم من المشاكل التي تعاني منها، سواء على المستوى االقتصادي أ

مية المراكز الحضرية لوزان في التنا اإلطار سوف نحاول تشخيص دور االجتماعي، وفي هذ

 المحلية.

- اإلطار المنهجي للبحث 

   إشكالية البحث: 1-1

ط ن أنماممرحلة حاسمة في أي نمط  تمثل إن اختيار إشكالية البحث عند األستاذ محمد بلفقيه

 ة قدر ماعلميدد أنماط المشاكل الالبحث العلمي. وهي مرحلة تسبق مرحلة تحديد اإلشكالية، وتتع

دراسة  ، أوتتعدد مبررات االهتمام بإيجاد حلول لها. فقد يتعلق األمر بتفسير حدث غير متوقع

أن  ظاهرة بغية معرفة علة وقوعها، أو بالتشكيك في أدلة طرحت إلثبات فرض بعينه. غير

 العلمية خبرةيبقى التمرس وال المنهج العلمي ال يمدنا بأي قواعد للعثور على اإلشكاليات، حيث

 (.550، ص 2002محمد بلفقيه، والنظريات الرائجة المصادر الخصبة لها )
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القةروي  فت العةالمانطالقا من الفكرة السابقة، فالمتتبع لمسار التنمية الفالحيةة والقرويةة التةي اسةتهد

ري العمةةود الفقةة يالحة  أنهةةا ذات طةابع مركةةزي، وبنيةت أساسةةا علةى القطةةاع الفالحةي الةةذي يشةكل

 لالقتصاد الوطني.

الظةةروف بقيةةت سةةاكنة منطقةةة الدراسةةة تعةةاني مةةن قلةةة اإلمكانيةةات والتجهيةةزات والبنيةةات التحتيةةة و

ة السةةكنية غيةةر المالئمةةة ومةةعف المجشةةرات االجتماعيةةة، ممةةا صةةاحبه انتشةةار البطالةةة والهجةةةر

لفقةةةر خةةةراج السةةةاكنة  مةةةن االقرويةةةة نحةةةو المةةةدن. وعليةةةه، تبقةةةى التنميةةةة المحليةةةة عنصةةةرا هامةةةا إل

خلةق فةرص  والتهميش والعزلة واألمية التي يعيشها اإلقليم في ظل غياب برامج تنمويةة قةادرة علةى

ة الشةةغل، وتحسةةين نمةةط العةةيش، والحةةد مةةن ظةةاهرة الهجةةرة التةةي هةةي فةةي تزايةةد مسةةتمر نتيجةةة قلةة

غةةم مةةا يةةر الفالحيةةة رالبنيةات التحتيةةة وهشاشةةتها، وتةةدهور المةةوارد الطبيعيةةة، ومةةعف األنشةةطة غ

 تزخر به المنطقة من موارد ترابية متنوعة.

ي خلةق فةتشةكل المراكةز الحضةرية الصةاعدة أسةاس التنميةة المحليةة بمنطقةة وزان، إذ يعتمةد عليهةا 

يتهةةا الةةرواج االقتصةةادي، لكةةن فةةي المقابةةل تعةةاني مةةن مجموعةةة مةةن اإلكراهةةات التةةي تحةةد مةةن فعال

 وأهميتها.

يق تحق الج إشكالية تتعلق بمدى مساهمة المراكز الحضرية الصاعدة فيوفي هذا اإلطار، سنع

، التنمية ر فيالتنمية المحلية وتحريك عجلة االقتصاد المحلي بمنطقة وزان، لما لها من دور كبي

 وذلك من خالل اإلجابة عن التساؤالت التالية:

 ما دور المراكز الحضرية الصاعدة في تحقيق التنمية المحلية؟ -

 ا المشاكل التي تواجهها؟م-

 هل فعال ساهمت في تغير واقع االقتصاد المحلي؟-

 :أهداف البحث 1-2

محلية ة التسعى هذه الدراسة إلى محاولة الوقوف على مدى مساهمة المراكز الحضرية في التنمي

كز لمراابمنطقة وزان، وإبراز بعض اإلكراهات التي تحول دون تحقيق ما تتمناه الساكنة من 

 حضرية الصاعدة، لذا حاولت هذه الدراسة تحقيق األهداف التالية:ال

 معرفة مكامن الضعف والقوة داخل منطقة الدراسة؛-

 رصد اآلفاق التنموية؛-

 تحديد العوامل المناسبة لزيادة مساهمة المراكز الحضرية في االقتصاد المحلي؛-

 المحلي؛ االقتصاد خصوصيات معرفة-

 .قليمباإل تنموي مشروع صياغة-

  :منهجية البحث 1-3

 لتسهيل عملية إنجاز هذه الدراسة اعتمدنا على مناهج البحث العلمي التالية:

ق ورة حقائصفي  : عبر تجميع األدلة التاريخية وتصنيفيها وترتيبيها وتقديمهاالمقاربة التاريخية

 موثقة.

نات، لبياليل ومعالجة امن خالل استعمال الطرق الريامية والرقمية في تح المنهج اإلحصائي:

 والمعطيات اإلحصائية.
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لمنهج اهنا قمنا بوصف الواقع كما هو وصفا دقيقا وذلك من خالل الكمي:  -المنهج الوصفي 

ل الوصفي، ووصف بعض الظواهر وصفا رقميا بهدف تحديد حجم الظاهرة المدروسة باستعما

 المنهج الكمي.

 االختالف في دراسة مجموعة من الظواهرعبر إبراز أوجه التشابه و المنهج المقارن:

 المدروسة. 

 كما قمنا كذلك باإلعتماد على أدوات البحث الجغرافي التالية:

 العمل البيبليوغرافي؛-

 المصادر الرسمية؛-

 العمل الكرطوغرافي؛-

  العمل الميداني.-

-  اإلطار النظري والميداني   

 أهمية الموقع الجغرافي 2-1

 18تاريخ ب 5744ناء على التقسيم اإلداري الصادر بالجريدة الرسمية عدد أحدث إقليم وزان ب

قليم ل ذلك إلبعدما كان تابعا إلقليم سيدي قاسم، ومن قبله إلقليم القنيطرة وقب م،2009يونيو 

 الرباط.

 الحسيمة، - تطوان - طنجة جهة إلى وينتميإقليم وزان في الجزء الجنوبي من جبال الريف، يقع 

 إقليم الشرق ومن العرائش، إقليم الغربي الشمال ومن شفشاون، إقليم الشرقي الشمالن م ويحده

 وتبلغ ترابية، جماعة 17 اإلقليم يضم والقنيطرة. قاسم سيدي إقليمي الجنوب ومن تاونات،

نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان  298 751ووصل عدد سكانه إلى  ،2كلم 87٫2.038 مساحته

 باالعتماد على موقع المندوبية السامية للتخطيط )م 2014والسكنى لسنة 

/http://rgphentableaux.hcp.ma/Default1  (.2021-4-2)تاريخ الولوج 

 عة في الجهة منالحسيمة، ويحتل المرتبة الراب -تطوان -يعتبر إقليم وزان ثامن إقليم بجهة طنجة 

ن بـ بعد إقليم شفشاو من مساحة الجهة، 15%، أي 2كلم 12460حيث مساحتها التي تصل إلى 

أصيلة -نجة، ثم عمالة ط2كلم 2541، وإقليم تطوان بـ 2كلم 2683، وإقليم العرائش بـ 2كلم 3339

م مربع كل 213الفنيدق بـ -، وعمالة المضيق2كلم 733أنجرة بـ -، وإقليم الفحص2كلم 952بـ 

، 2012ة،  تطوان: النشرة اإلحصائية الجهوي–دوبية السامية للتخطيط، مديرية جهة طنجة )المن

  .وهذا ما يومحه الشكل الموالي (، ثم إقليم الحسيمة29ص

 

 

 

 

 

 

 

http://rgphentableaux.hcp.ma/Default1/
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 الحسيمة -تطوان -: توطين إقليم وزان ممن جهة طنجة1شكل رقم 

 
 %43,40لى جبال التي تستحوذ عتتميز منطقة وزان بتنوع وحداتها التضاريسة التي تتألف من ال

 %نسبة بالسهول ،  و% 49,29من المساحة، تستقر بها مجموعة من الدواوير، ثم التالل بنسبة 

 ها، كمااعي ب، وبالتالي فشدة انحدار سفوحها ال تساعد على إستقرار التربة وقيام نشاط زر7,31

ة ثلجية، أما التساقطات التعرف وجود مناخ متوسطي شبه رطب، حيث وفرة التساقطات المطري

بفعل  ،تهابترأتنوع فال تتلقى المنطقة إال كميات معيفة مع اعتدال درجات الحرارة، إلى جانب 

ال لصلصطبيعة التركيبة الجيولوجية للمنطقة، والتي تتكون من الكوارتز والحجر الرملي وا

ع، ف من حيث النوعلى عدة أنواع التربة، والتي تختل والشيست، وتتوفر منطقة الدراسة

وفر التي تت تربةوالخصائص الفيزيائية، والكيميائية، والبيولوجية، والجدول أسفله يومح أنواع األ

 عليها المنطقة. 
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 : توزيع األتربة بالمجال المدروس1جدول رقم 

 نوع التربة المساحة بالهكتار النسبة المئوية %

 الحمري 9060 14

 الترس 4270 6,60

 الدهس 12080 18,68

 الرمل 14090 21,79

 الطين 25175 38,93

 المجموع 64675 100

وزان –المصدر:  المديرية اإلقليمية للفالحة   

% من 60,72انطالقا من الجدول أعاله يتضح لنا أن تربة الطين والرمل تشكالن ما نسبته 

، بيرة جداكتها ن جزيئامن أسوأ أنواع األتربة؛ ألمجموع المساحة اإلقليم، وتبقى التربة الرملية 

التربة يتعلق ب يماف. أما وال تحتف  بالمياه وال بالمواد الغذائية والتعامل معها والزراعة فيها صعب

اه الطينية فتتكون من جزيئات صغيرة جدا تكون متماسكة مع بعضها البعض، وتحتجز المي

تمنع  ب تماسكها، قدتات؛ ألنها وبسببالتربة الثقيلة لثقلها على النبا داخلها، ويسميها أهل المنطقة

لب يتط الجذور من امتصاص المياه التي تحبسها بين جزيئاتها، كما أن تصريف المياه بداخل

د ها الشديماسكوقتا، مما يجدي إلى سوء التهوية عند امتالء فتحات التربة بالماء، وكذلك يسبب ت

على  تعمل الذبال أو تربة رملية حتىتشققات كبيرة في فترات الجفاف واستصالحها يتم بإمافة 

 25410أما باقي األتربة األخرى،  فال تمثل سوى  تفتيح مسامات للتهوية وتصريف المياه.

وزع بشكل تتمن مجموع مساحة األتربة الموجودة باإلقليم والتي  % 39,28هكتار، أي ما نسبته 

 متفاوت على النحو التالي:

 غنيةمن تراب اإلقليم، وهي تربة سوداء  % 6,60ي هكتارا، أ 4270تشكل  :تربة الترس

ترتبط ة، وبالذبال، والمواد العضوية، والمواد المخصبة، وهي ناتجة عن تفسخ الصخور القاعدي

ة ذات قدر علهابالطين، والبازلت، والدوليريتي، والترياسي، وتبقى بنيتها ثقيلة وسميكة، مما يج

تنتشر بها و(،  159، ص 2004السنة )المختار األكحل،  كبيرة على اختزان الماء لمدة طويلة من

 مجموعة من الزراعات المتنوعة التي تحقق مردودا هاما. 

لون هكتار، وهي تربة سوداء ال12080% من مساحة اإلقليم، أي  18,68تمثل تربة الدهس: 

 وخصبة توجد غالبا بقعور األودية أو على مفافها، وهي تربة سهلة الحرث.

لة، % من مساحة اإلقليم، وهي تربةة متحدسة 14هكتارا، أي  9060ال تغطي سوى  مري:تربة الح

كسةةيد ويتةةأرجح لونهةةا بةةين األحمةةر والبنةةي؛ ألنهةةا تتكةةون أساسةةا مةةن طةةين رملةةي بةةه تركةةز كبيةةر أل

 الحديد والماغنيزيوم، كما أنها غنية باألطيان السليسية، وخاصة السميكتيت. 

 وزان المراكز الحضرية بمنطقة  2-2

شكلت الزاوية الوزانية عنصرا حاسما في ظهور مدينة وزان منذ قدوم  المولى عبد هللا الشريف 

م، والذي عمل على بناء المسجد، وإنشاء الزواية، ومع توالي األيام تحسنت 1596-1678

األوماع، وانتشر األمن بالطرق، فازدهرت مدينة وزان، وعملت على تنظيم مجالها إلى حدود 
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نظام الحماية األجنبية على المغرب، مما شكل بداية تحول مدينة وزان من االنفتاح إلى فرض 

العزلة، وخدمة المستعمر، باعتبارها منطقة تفصل ما بين المستعمر الفرنسي واإلسباني، وتتوفر 

على زاوية تتمتع بإشعاع روحي كبير يمكن استغالله لصالح المعمر الفرنسي، فتراجع النفوذ 

 ي للزاوية الوزانية، وتخلى الفرنسيون عن تنميتها باعتبارها منطقة حدودية.العقار

الئم مغير وتتميز مدينة وزان بموقعها الجغرافي غير المساعد على تحقيق تنمية محلية حقيقية 

ع مللتوسع الحضري، وعزلتها عن المحاور الطرقية والسككية، وهشاشة االقتصاد الحضري 

بها،  المحيطة ابيةية نتيجة الهجرة الريفية القادمة أساسا من الجماعات الترإرتفاع الكثافة السكان

ل يت جوظلت مدينة وزان غائبة عن اهتمامات أصحاب القرارات عكس باقي المدن العتيقة وبق

في  التدخالت مقتصرة فقط على بعض  المجاالت كالقطاع الصحي الذي يعرف تدخالت محدودة

 تكوين مجهودات كبيرة، واقتصاديا تعرفت معفا على مستوىحين عرف قطاع التربية وال

ية لعصرالقاعدة االقتصادية ) نشاط فالحي محدود رغم أهمية شجر الزيتون وغياب الصناعة ا

ة وزان مدينوتعدد اإلكراهات التي تعاني منها الصناعة التقليدية(، وعرف المشهد االقتصادي ب

ذي كان ي الاله من المدينة القديمة إلى المكان الحالتحوال على مستوى التنظيم من خالل إنتق

منة مخصصا للسوق األسبوعي بفعل ازدهار النشاط التجاري، وحضور الخدمات البسيطة، وهي

ية. إن لحضراألنشطة غير المهيكلة التي يصعب رصدها، مما يجدي إلى تدهور المنظومة البيئية ا

ات القطاعات ذات األولوية مع خلق قطاع تأهيل مدينة وزان يفرض مرورة القيام بتحديد

 إقتصادية جديدة وإشراك مختلف الفاعليين. 

مال بالشأمام صعوبة توسع المدينة بسبب موقعها الجغرافي، فجنوبا تعرف وجود جبل بوهالل و

حيث  شرقيالغربي وجود جبل بوعقيقة، بدأت المدينة في التوسع بشكل كبير بالجزء الشمالي ال

اك، ى هنطة ما بين وزان وتطوان مرورا بشفشاون، إذ تم نقل السوق األسبوع إلالطريق الراب

كنة ل ساوأنشئت بعض التجمعات السكانية، لكن وبفعل قلة وسائل النقل، وارتفاع تكاليف تنق

ات اول الجهي تحالمدينة نحو هذه المنطقة مع غياب األمن قد ينذر بفشل جل المشاريع التنموية الت

ورة لمجااقها بمدينة وزان، خصوصا مع تخلي العديد من التجار وأبناء المناطق المختصة تحقي

ت سلطاعن التوجه صوب السوق األسبوعي لمدينة وزان، نتيجة المعاملة التي لجأت إليها ال

سه بهدف تعمير السوق الجديد، وكل من رفض التوجه صوبه يتم مصادرة منتوجاته أو تكدي

ضيق كواجد بقلب المدينة، والذي بدوره يعاني من عدة مشاكل بالسوق البلدي الوحيد المت

 المساحة.

وعليه أصبح العديد من التجار والسكان يفضلون التوجه صوب المراكز الصاعدة التي تعرفا 

توافدا كبيرا من خارج المجال المدروس، وهذا شيء إيجابي يجب تثمينه واالستفادة منه، وتوطيد 

ترتبط المراكز الحضرية الناشئة ت المالية، والعالقات التجارية، والروابط، وتحسين المعامال

ارتباطا وثيقا بعاصمة اإلقليم التي ال تختلف كثيرا عن تلك المراكز سواء من حيث تطور عدد 

السكان أو نوعية النشاط، ويضاف إلى ذلك تواجد مجموعة من التجهيزات بعاصمة اإلقليم 

إلقليمية لألمن الوطني، في المقابل ترتبط مدينة وزان ارتباطا كالمستشفى اإلقليمي والمديرية ا

عرف المجال المدروس تحول العديد من المراكز الترابية إلى قويا بأسواق جماعاتها الترابية، وقد 
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مراكز حضرية؛ إذ صنفت من طرف مديرية اإلحصاء منذ اإلحصاء العام للسكان والسكنى سنة 

لمحدد من لدنها، إن تحول هذه المراكز الترابية إلى حضرية فرمته الستيفائها المعايير ا م2004

 عدة عوامل نذكر منها:

 ارتفاع نسبة التزايد الطبيعي؛-

 الهجرة الترابية؛-

 ارتفاع دخل األسر خاصة بالمجاالت التي تعرف انتشار زراعة القنب الهندي؛ -

 معف البنيات التحتية بجل دواوير المجال المدروس؛-

 المخزون المائي؛تراجع -

 معف اإلنتاجية والمردودية؛-

 مجالي؛-تفاقم مظاهر التهميش االجتماعي ثم التباين السوسيو-

 ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الساكنة النشيطة؛-

 تراجع الموارد الطبيعية؛-

 إحداث مجموعة من التجهيزات والخدمات األساسية.-

قروي إلى مركز حضري، والتي يمكن لها القيام تحول بعض المراكز ال ترتب عن هذه العوامل

بعدة أدوار مختلفة كالحد من الهجرة الريفية، وتقريب نمط العيش الحضري من السكان والرفع 

من كثافة التجمعات البشرية، وتحسين المنظومة البيئية، وتنشيط الحياة االقتصادية، كما تواجه 

اكل واإلكراهات كانتشار السكن العشوائي، هذه المراكز الحضرية الناشئة مجموعة من المش

ونقص البنيات التحتية، ومعف البنيات االقتصادية وهشاشتها، وانتشار الهشاشة االجتماعية من 

، فعملية جمع ونقل النفايات الصلبة أمية وفقر، ثم رتابة النسيج الحضري وتشتته وتدهور مشهده

الي تبقى دون تحقيق الهدف المطلوب، فغالبا ما والسائلة تعاني من غياب التنظيم المحكم، وبالت

تبقى النفايات الصلبة بشتى أنواعها منتشرة في األزقة خصوصا باألحياء الهامشية التي تنعدم فيها 

 مراقبة الجهة المختصة، أما النفايات السائلة فجزء منها يصب في األودية والمجاري المائية.

يتميز اإلنتاج المحلي بعدم االستقرار في حجم معين، مع  نظرا للعادات االجتماعية والثقافية،و

ارتفاع كبير أيام المناسبات الدينية وفترات الراحة األسبوعية، مثال يوم العيد الذي هو يوم الفرحة 

ت النحر تتحول الكبرى، فرحة تنسي الكثيرين واجبا دينيا آخر تجاه البيئة.  فبمجرد انقضاء ساعا

األزقة والشوارع إلى ما يشبه المزبلة. فمن أمعاء الخرفان إلى بقايا "تشويط الريوس والكرعين" 

م تم 2002وفي مطلع سنة إلى مخلفات الخروف والتبن إلى "الهيادار" الملوثة بدماء األمحية، 

مسمى بـ " برنامج تدبير االتفاق بين الحكومتين المغربية واأللمانية على إنجاز مشروع التعاون ال

وحماية البيئة " وتمت هيكلته في ثالثة فروع مندمجة ومتكاملة، ويهدف هذا البرنامج إلى دعم 

المجهودات على المستوى الوطني في مجال التدبير البيئي وخاصة فيما يتعلق بالجوانب 

إلى تحسين إطار العيش المجسساتية والتقنية، ودعم ومواكبة البرامج والمجهودات المحلية الهادفة 

عبر نشاطاته في مجال الحد من التلوث الصناعي، وتشرف كل من الوكالة األلمانية للتعاون 

التقني عن الجانب األلماني والوزارة المكلفة بالبيئة عن الجانب المغربي على تنفيذ هذا البرنامج 

، 2011الوهاب الحبيب،  بشراكة وتنسيق مع السلطات والجماعات المحلية وباقي الفاعلين)عبد
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يم بفعل إلقلاتبقى المراكز الصاعدة غير مستغلة بشكل جيد حتى تصبح قاطرة للتنمية المحلية في 

، بها المشاكل التي تعاني منها، مما يفرض مرورة تضافر جهود جميع الفاعلين قصد النهوض

طور ن ما تعن دوار، ثم سرعا الذي كان في بدايته عبارة عين دريجومن هذه المراكز نجد مركز 

 قه منالجماعة الترابية، وما رافبعد قيام الجهات المختصة ببناء السوق األسبوعي ومقر 

 الية من خاللالخدمات المختلفة؛ كالخدمات المالعديد من ويقدم حاليا م، 1959تجهيزات منذ سنة 

حي، لفاللشعبي، والقرض اتواجد عدة فروع بنكية؛ من قبيل بنك واحد لكل من مجموعة البنك ا

ر، باالمافة إلى تعزيزها بمجسسات القروض الصغرى؛ كفرع مجسسة األمانة لتمويل األصغ

 بريد المغرب.  وفرع مجسسة أرمي للقروض الصغرى، عالوة على توفر المركز على

رك الد مركزو ية،أما الخدمات اإلدارية، فتتجلى في الدور الذي تقوم به القيادة، والجماعة التراب

عفر ية م.م جتدائالمدرسة االبالملكي، والمصلحة البيطرية، والوكالة التجارية للماء والكهرباء، و

دار الطالبة و  ثم لبن عطية، والثانوية اإلعدادية أبي بكر الرازي، والثانوية التأهيلية معاذ بن جب

 الطالب. 

م( 1959دجنبر  2) 1379الصادر في فاتح جمادى الثانية  2.59.1834وبناء على المرسوم رقم 

بإحداث وتعداد الجماعات الحضرية والترابية للمملكة حسبما وقع تغييره وتتميمه، والسيما 

م( تم إحداث 1963شتنبر  12) 1383ربيع الثاني  22المجرخ في  2.63.321رقم المرسوم 

الجماعة الترابية عين دريج أي المجاعرة حاليا التي كانت تدخل ممن النفوذ الترابي للجهة 

الشمالية الغربية، إقليم الرباط دائرة وزان، قيادة تروال، وعندما تم إحداث إقليم القنيطرة أصبحت 

سنة، ثم أصبحت بعد ذلك تابعة إلقليم سيدي قاسم، دائرة وزان،  13بعة له ألزيد من الجماعة تا

 قيادة تروال.

لحجة ذي ا 28الصادر في  2 92 468م وفقا للمرسوم رقم 1992وجاء التقسيم اإلداري لسنة 

 عات الحضريةبتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجما م المتعلق1992يونيو  30الموافق ل  1412

فتم  انة،والترابية بالمملكة ليجعل من عين دريج جماعتين: جماعة عين دريج األم وجماعة ون

ين تغيير إسم جماعة عين دريج بجماعة المجاعرة التي أصبحت تضم ثالث فرق وتسعة وعشر

دة عداث دوارا. وفي إطار التعديالت األخيرة بخصوص إحداث العماالت واألقاليم، فقد ثم إح

ا منه، م، لتصبح جماعة لمجاعرة جزء2010االت جديدة من ممنها إقليم وزان سنة أقاليم وعم

 اسم، جهةقيدي ستتحول إلى قيادة وبعدها إلى دائرة الوحدة، بعدما كان هذا المركز تابعا إلقليم 

 ادية اقتص -بني حسن، ليعرف مجموعة من التحوالت المجالية والسوسيو -الشراردة  -الغرب 

مغربية ار التراجع السكن الريفي لصالح نمط السكن الحضري المعتمد على الدوراء  متتالية كانت

  العصرية، واالعتماد على القطاع الثالث بشكل كبير من الناحية االقتصادية.

عرف المجال المدروس إلى جانب المركز الحضري عين دريج ظهور مركز حضري آخر، 

تقراراً بشرياً منذ القديم، وباعتباره مركزاً لجماعة وهنا يتعلق األمر بمركز زومي الذي عرف اس

قلعة بوقرة،  أبناء من الجماعة الترابية زومي، فقد توافد عليه عدد من أبناء الدواوير المجاورة، ثم

والجماعة الترابية مقريصات، ويرجع هذا التوافد الكبير من المناطق المجاورة صوب المركز 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/liens/128542.htm
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سم بها، والتي جعلته يستحوذ على جل الخدمات اإلدارية، نتيجة الصبغة الحضرية التي يت

والتعليمية، والصحية، والترفيهية، أما بخصوص الجماعة الترابية قلعة بوقرة، فإنها وإلى حدود 

م، فإنها ظلت 1992ظلت جزءا من جماعة زومي بالرغم من استقاللها اإلداري سنة  1992سنة 

و التعليمية أو اإلدارية، وتجدر اإلشارة أن جماعة زومي تابعة له في جل الخدمات سواء الصحة أ

وقلعة بوقرة ينتميان إلى قبيلة بني مسارة العليا. إن أهم ما يميز ساكنة مركز زومي هو فتوتها 

ً بين سنتي  ونسبة عزوبتها المرتفعة، وعرفت الساكنة النشيطة  بمركز زومي تزايداً ملحوظا

%، وهذا التطور شمل الجنسين معا، لكن 44,5% إلى 32,6م، حيث انتقلت من 2004و 1994

تبقى مساهمة المرأة في سوق الشغل بالدواوير مهمة مقارنة بمركز زومي نظرا الشتغالها 

بالقطاع الفالحي، ويأتي النشاط التجاري في مقدمة األنشطة الممارسة داخل مركز زومي، بينما 

 نشاط الممارس بهذا المركز الحضري الصاعد.تحتل الفالحة المرتبة الثانية من حيث نوعية ال

 نها ساهمميبة إن انتشار زراعة القنب الهندي بالجماعة الترابية زومي والجماعات الترابية القر

 يدة خاصةن جدفي تحسين دخل الساكنة المحلية التي استخدمت تلك العائدات المالية في بناء مساك

 لعديداطابعا عشوائيا، ويتوفر مركز زومي على بمركز زومي، مما جعل المشهد الحضري يتخذ 

 لتحديات.امن  من البنيات التحتية لكنها ال تتماشى مع حاجيات الساكنة المحلية، وتواجه مجموعة

ريا م، ومنذ ذلك التاريخ وهي تابعة إدا1959أصبح مركز زومي مقر جماعة زومي منذ سنة 

رة وذلك إلى ة الترابية تابعة إلقليم القنيطم أصبحت هذه الجماع1963إلقليم الرباط ومنذ سنة 

، وفي سنة م وهذه الجماعة الترابية تابعة إداريا إلقليم شفشاون1975م، ومنذ سنة 1974غاية 

 م أصبحت تابعة إلقليم وزان، وقد انفصلت عنها جماعتان ترابيتان هما:2009

 م؛1975جماعة سيدي رموان سنة -

 م.1992جماعة قلعة بوقرة سنة -

لى عابريكشة الذي يواجه بداية متعثرة  ن، إلى جانب مركزي عن دريج وزومي نجد مركزإذ

قريصات، مركز ممستوى البنيات التحتية مقارنة مع باقي المراكز الحضرية الناشئة باإلقليم، أما 

م ليجعل منه 1926فالنواة األولى لظهوره بدأت مع بداية التدخل العسكري الفرنسي للمنطقة سنة 

ح زا عسكريا، وفي إطار التعديالت األخيرة بخصوص إحداث العماالت واألقاليم أصبمرك

لحضرية ااكز خامعا إلقليم وزان بعدما كان تابعا إلقليم شفشاون، وتبقى الومعية العامة بالمر

لى بة إالصاعدة بمنطقة وزان تعرف تأخرا في عمليات التأهيل الحضري، كما هو الحال بالنس

تروال وسيدي رموان وسيدي بوصبر ومصمودة ، وذلك بفعل تراجع في  المركز الحضري

وعد مبنياتها التحتية بالرغم من بروز بعض األشغال بين الفينة واألخرى، خاصة مع قرب 

  االنتخابات التشريعية سواء البرلمانية أو الجماعية.

يست لهي ا الخارجي فترتبط المراكز الحضرية بإقليم وزان بعالقات متعددة ومتنوعة مع عالمه

ا، وهذه ة لهكيانا مستقال بذاته، بل تولد عالقة باألرياف المحيطة بها، وكذا بالمدن المجاور

 وىمست العالقات تتميز بالتفاوت واالختالف حسب األهمية االقتصادية لكل مركز، سواء على

 :اليلشكل التتبضع ساكنة اإلقليم أو الحصول على الخدمات األساسية، وهذا ما يتضح من ا
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 (%: أماكن تمدرس أبناء الدواوير المدروسة )2الشكل رقم 

 
 2021العمل الميداني  المصدر: 

، وفي مقليترتبط المراكز الصاعدة بعالقات قوية سواء مع األرياف المحيطة بها أو بعاصمة اإل

مضادة  جرةعرف همقدمة هذه العالقة نجد الهجرة الترابية، فعكس الدول المتقدمة التي أصبحت ت

لمدن ااخل دمن المدن نحو األرياف نسجل العكس بالدول النامية، مما يطرح العديد من المشاكل 

 لي:بصفة عامة، والمراكز الحضرية الناشئة بصفة خاصة؛ إذ تتمثل هذه المشاكل في ما ي

 تدهور البيئة الحضرية؛-

 عدم كفاية التجهيزات الجماعية؛ -

 ؛ ارتفاع أسعار األرامي-

 عالوة على المشاكل االجتماعية.-

الذي  يوميساهم تطور ظاهرة التمدين في خلق دينامية مجالية مهمة تمثلت في حركة التراقص ال

دينة ين ميربط ما بين المراكز الصاعدة ومختلف دواوير المنطقة المدروسة من جهة وبينها وب

تجاري بالمنطقة، وممان يمكن من إنعاش الحركة االقتصادية وخلق رواج وزان، مما س

س قيقية ليية حالتنافسية والجاذبية الترابية التي تعتبر عنصرا وشرطا أساسيا لتحقيق تنمية محل

 جهاتالشيء الذي يحتم على ال فقط داخل منطقة وزان بل حتى خارج هذه المنطقة الجبلية،

 .المختصة التدخل من أجل خلق برامج قادرة على النهوض بالمسألة الحضرية

 ل منإن التحوالت التي تصاحب الظاهرة الحضرية ستساعد على تعمير منطقة وزان، والتقلي

من  موعةحركات الهجرة نحو المدن المجاورة وتحويلها إلى حركات هجرة محلية، بفعل تدفق مج

 نمو االستثمارات التي إن استغلت بشكل جيد ستخرج المنطقة من عزلتها، وتمكن من تحقيق

ل عملية ظفي  ي قوي قائم على تثمين الثروات المحلية سواء المادية أو غير الماديةاقتصادي محل

 تبييض األموال. 

عرفت المراكز الحضرية الصاعدة نموا متصاعدا في عدد سكانها وتطورا عمرانيا سريعا مقارنة 
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و بالعقود السابقة، بالرغم من الصعوبات التي تواجهها بعض المراكز سواء كانت طبيعية أ

بشرية، مما يطرح إشكالية كبيرة حول مستقبل بعض هذه المراكز، أما فيما يتعلق بمدينة وزان 

فقد عرفت هي األخرى ارتفاعا في عدد الساكنة الحضرية، وبالتالي تفاقم مشاكل النسيج 

 الحضري بها.

ض فرتأصبح يطرح العديد من القضايا البيئية إن نمو الظاهرة الحضرية بالمجال المدروس 

لغابوي، اهير مرورة تبني المقاربة البيئية في معالجتها سواء تعلق األمر بقانون الماء أو الظ

لنفايات تدبير ا مليةباإلمافة إلى المقاربة القانونية قصد الحد من تدهور المنظومة البيئية، فمثال ع

عني بالنفايات اذا نفم الصلبة والسائلة تمر بمراحل متعددة من أبرزها الجمع والنقل والمعالجة، 

  الصلبة والسائلة؟

أو  نتاجإيقصد بالنفايات الصلبة كل "المخلفات الناتجة عن عمليات استخالص أو استغالل أو 

احبها صلزم استهالك أو استعمال، وبصفة عامة هي كل األشياء والمواد المتخلى عنها أو التي ي

سب ح عمومية، والبيئة بشكل عام"بالتخلص منها بهدف عدم اإلمرار بالصحة، والنظافة ال

هتم المشرع اكما  .3المادة ، 2006، 28-00المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها رقم القانون 

وهكذا  يثه،المغربي بالماء كان شروبا أو مستعمال، وتجلى اهتمامه من خالل محاربة مسألة تلو

في  تغيرء مستعمال كل ماء تعرض ليعرفه المشرع المغربي من خالل قانون الماء، يعتبر الما

ة أو باشرتركيبه أو حالته من جراء استعماله، وملوثا كل ماء تعرض بفعل نشاط بشري، بصفة م

تيجة نصبح أغير مباشرة أو بفعل تفاعل بيولوجي أو جيولوجي لتغير في تركيبه أو حالته، بحيث 

 .10.95قم لذلك غير صالح لالستعمال الذي أعد له " وفق قانون الماء ر

ع لمشراتعاني المراكز الحضرية من مشكل تدبير النفايات الصلبة والسائلة، والتي أناطها 

زالت ث الالمغربي بالجماعات المحلية، مما يطرح مجموعة من المشاكل على مستوى التنفيذ، حي

حياء ألعض اعملية الجمع تشوبها مجموعة من اإلختالالت، وتطرح ثلة من اإلشكاليات البيئية بب

صة  خا  التي ال يتم الجمع فيها بشكل جيد، مما يخلق مزابل عشوائية وقنوات مكشوفة للصرف

 بضفاف األودية التي تخترق تلك المراكز الحضرية.

ن مكونة اإلنتاج المحلي على مختلف أنواع من النفايات بشقيها الصلب والسائل والمتيشتمل 

 المنتجة نشطةلعضوية، مما يدل على الطابع المركب لألالبالستيك والكارتون والمعادن والمواد ا

مياه مستوى الها بلهذه التركيبة الفيزيائية؛ فالمياه المنزلية المستعملة مثال والتي يرتبط مستوا

ياه المستهلكة، وبعدد المساكن المرتبطة بهذه الشبكة، وتتكون مياه الصرف الصحي من م

رية، وتحتوي على بعض أنواع من البكتيريا الحمامات والمطابخ وبعض المرافق الحض

 والفطريات والفيروسات. 

إن غياب معالجة النفايات الصلبة وتحويلها إلى سماد بمنطقة الدراسة، وذلك بعد فرزها فرزا جيدا 

إلزالة المواد غير العضوية من قبيل الحجارة والبالستيك والزجاج ثم إعادة تصنيعها. أو أفران 

الطاقة منها، بحيث يستخرج الغاز الحيوي من تخمير المخلفات العضوية لحرقها واستخراج 

والباقي  %60الرطبة والجافة بمعزل عن الهواء ويحتوي على نسبة مهمة من غاز الميتان بنسبة 

أغلبه ثاني وأكسيد الكوبون، وبالتالي فهو شبيه بالغاز الطبيعي الذي يشكل الميتان فيه حوالي 



 ورها في التنمية المحلية         أ.عبد الوهاب الحبيبالمراكز الحضرية لوزان ود

 221      2021 سبتمبر، 20العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

سنوات األخيرة محاوالت جادة لالستفادة من غاز الميتان في توليد الطاقة . وقد برزت في ال90%

الكهربائية، يجعل سياسة التدبير تفتقد ألهم عنصر في إنجاح هذا االستغالل، وهو فرز النفايات 

سواء عن طريق ومع الحاويات الخاصة أو الفرز اآللي أو اليدوي بعد مرحلة الجمع. وهذا ما 

لنفايات الصلبة غير مهيكل، وغير معروف لدى العديد من المستثمرين. حيث يجعل قطاع تدوير ا

يبقى حكرا على السماسرة والوسطاء الذين يستغلون الفراغ التشريعي ومعف المراقبة، وبالتالي 

 االغتناء من مزابلنا باعتبار ثروتنا الحقيقية في مزابلنا . 

ات عالقن المفروض أن تعمل على تنظيم الففي مدينة وزان التي هي عاصمة اإلقليم، والتي م

وزان، لرابية التابعة إلى الجماعة الت” بومامة“الريفية الحضرية بهذه المنطقة يوجد بها مطرح 

ارها اعتبفي اتجاه مدينة الرباط، وبقي محط شكايات ودعوات قضائية مد الجماعة الترابية، ب

ط روائح، وتنتشر مجموعة من النقتستغل ملك الغير كمطرح لنفايات، وما يصدر عنه من 

تي السوداء التي تشوه صورة المشهد الحضري بمجموعة من المراكز الحضرية الصاعدة وال

دات حاولت الجهات المختصة تجاوزها عبر مجموعة من المشاريع التي واجهة وتواجه انتقا

 واسعة من طرف الساكنة المحلية، والصورتين التاليتين تومح ذلك.
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 خاتمة:

إن إقليم وزان اليوم في حاجة إلى إعادة النظر في سياساته المحلية، لقد تبين بشكل وامح، 

خصوصا مع التحوالت الهامة التي عرفها مما أدى إلى ظهور جملة من المشاكل، وفي مقدمتها 

شكاليات يحتاج إلى التخطيط الجيد، والمراقبة الفقر والهشاشة والحرمان، إن حل هذه اإل

 

 

از مشروع التطهير السائل : إنج1الصورة رقم

 بمركز سيدي رموان

 

: بعد فترة من إنجاز 2 الصورة رقم

 المشروع 
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المستمرة، وهذا لن يجتى أكله إال من خالل رسم خطة محكمة تشمل جميع الحلول التي تم الحديث 

عنها في الفصل األخير، من أجل مبط أبعاده اآلنية والمستقبلية، والتي يزيد النمو الديموغرافي 

المقومات التي يزخر بها إقليم وزان في خدمة  واالقتصادي من تسريعه وتفاقمه، وجعل جل

 التنمية المستدامة.

 ئا ما عنف شيإن تنظيم المجال الجغرافي بهذا الجزء من المناطق الجبلية المغربية، والذي يختل

 ألمرباقي المناطق الجبلية األخرى، يقتضي استغالل المجهالت وتجاوز الصعوبات، وهذا ا

بية ى تلف من موقعه، قصد تحقيق تنمية محلية حقيقية قادرة عليستدعي توحيد الجهود، كل طر

سقية الن حاجيات اإلقليم وفق مجموعة من الخطوات التنموية التي يجب أن تأخذ عبر المقاربة

 التشاركية، وتتضمن التوصيات والمقترحات التالية:

 االهتمام بالسياحة القروية؛-

  المجاالت الغابوية وتهيئتها؛ استغالل -

 تأهيل المرافق االجتماعية والبنيات التحتية؛-

 رد االعتبار للموروث للثقافي.-

 قائمة المراجع:

 لة هضبة بن(: دينامية المجال الفالحي ورهانات التنمية المحلية: حا2004.المختار األكحل )1
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 ة الجهوية.(: النشرة اإلحصائي2012تطوان )–خطيط، مديرية جهة طنجة .المندوبية السامية للت2

 لطنجة، بحث (: تدبير النفايات الصلبة والسائلة بالجماعة الحضرية2011.عبد الوهاب الحبيب )3

 ب.لمغرلنيل شهادة الماستر في الجغرافيا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، القنيطرة، ا

لنشر اوجية، دار جغرافيا القول عنها والقول فيها، المقومات اإلبستيمول(، ال2002محمد بلفقيه ).4

 المعرفة، الرباط، المغرب.

 /http://rgphentableaux.hcp.ma/Default1 موقع المندوبية السامية للتخطيط .5

http://rgphentableaux.hcp.ma/Default1/


 حمانيدد.محمد دحماني، د.لحسن          البنية المعرفية للثقافة الكولونيالية: أي حوار للثقافات؟ 

 223      2021 سبتمبر، 20العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

 

 البنية المعرفية للثقافة الكولونيالية: أي حوار للثقافات؟

 المغرب.-د. محمد دحماني، جامعة ابن زهر أكادير

 المغرب. -د. لحسن دحماني، جامعة ابن طفيل القنيطرة

 

ورة الث : إن الثقافة الغربية التي غزت العالم بالبضاعة والمطبعة والمدفع، أو لنقلملخص

هنا  من .واالستعمار بأشكاله المتتابعة، تعاملت مع هويتها الخاصة الصناعية وعصر التنوير

ت تحولوتحولت أشكال تفسيرها لعالمها الخاص إلى صيغ قاصرة عند التعامل مع عوالم أخرى، 

ة ناهضمأشكال النضال الفكري فيها إلى إيديولوجيات خارجها. وبالمقابل برزت حركة فكرية 

لم  ة، لكنهاألصيلسس الثقافة العربية األذاتها، تدعو إلى الرجوع  للثقافة الغربية المتمركزة حول

ربي وضع المثقف العالذي تخُل هي األخرى من تمركز يبعد ويقصي اآلخر المختلف، الشيء 

 آلن، الابية عموما والمغربي خصوصا بين فكي قوتين ثقافيتين، فما هو متاح له على الساحة العر

عتنق مبدأ ي ذين: إما أن اإلنسان المغربي يبدأ باإلنصات للحوار اليتعدى أحد الخيارين التاليي

معانقة  يجبر على "الرجوع" ألسس الثقافة العربية "األصيلة" دون نقد ودون مساءلة، أو أنه

ذلك سنقف يغني من جوع. ل االستعمار" التائه حاليا والذي ال يسمن وال-"حوار مرحلة ما بعد

  .أجل استجالء مفاهيمه وبنيته المعرفيةعلى هذا التيار الثاني من 

، الستشراقي، ا: التاريخ الكلي، الزمن التطوري، التاريخانية، التمركز العرقالكلمات المفتاحية

 االختالف.

The cognitive structure of the Colonialist culture: What dialogue of 

cultures? 

DR. Mohamed Dahmany , Ibn Zohr  University Agadir , Morocco. 

DR. Lahcen  Dahmany , Ibn Tofial  University  Kenitra, Morocco. 

Abstract: The Western culture, which invaded the word with goods, 

printing press, and guns, or through the successive transfer of the 

industrial revolution and the age of enlightenment and colonialism, dealt 

with its own identity as the universal identity, which caused the 

intellectual struggle to turn into ideologies. On the other hand, an 

intellectual movement against Western culture centered around itself has 

emerged calling for a return to the foundations of the original Arab 

culture, but it has not ben devoid of neglecting and excluding the other, 

which has placed the Arab intellectual, in general, and the Moroccan 

intellectual, in particular, between the jaws of two cultural powers. What 

is available to them on the Arab arena now does not go out one of the 

following options: As for the Moroccans, to start listening to the dialogue, 
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which adopts the principle of “return” for the foundations of  a “genuine” 

Arab culture, without criticism and without questioning, or force them to 

embrace the currently fading “post-colonial” dialogue, which is not 

enough. Therefore, we will focus on this second trend.  

KeyWords: macrohistory, evolutionary time, historicism, ethnocentrism, 

orientalism, diversity. 

 

  مقدمة: 

 بالشعوب رفهابقدر ما جعل االستعمار من المعرفة الكولونيالية مصباحا لإلدارة االستعمارية يع

ل منها ا جعمالمستعمرة، ويرشدها إلى الطرق التي تمكنها من التحكم بنظامه االجتماعي،  بقدر 

ا لقهره تي يسخرهال نياتأغالالً يأسر بها اآلخر في فلكه مستفيدا من القوة المادية والتفاوت في التق

آلخر يب اوإخضاعه لنفوذه وسيطرته. ولم تكتف المعرفة الكولونيالية بذلك، بل عملت على تغي

ت، أو لصاماكواقع مختلف، سواء باستبعاده وإقصائه أي الزج به في تاريخ النسيان أو التاريخ 

ية كون ك على نظريتيبإدراجه في المراحل األولى من تاريخها الخطي والكلي، مستندة في ذل

عان ما ل سربالعقالنية اإلنسانية والتطور الحتمي للتاريخ. لكن األمر لم يمر دون اعتراضات، 

كز لتمراظهرت النظريات النقدية سواء الداخلية أو الخارجية التي حاولت إزالة الغطاء عن 

 سية لهذالتأسياالمرجعية األوروبي وإرادة القوة  الكامنين في ثنايا المعرفة الكولونيالية. ما  

ليه؟ ية عالتمركز المعرفي األوربي؟ وما دور العلوم االجتماعية في تعزيزه وإضفاء المشروع

 وأخيراً، كيف عملت بعض النظريات النقدية على تفكيك تلك المعرفة؟ 

I- المرجعية التأسيسية للتمركز العرقي: الكونية والتاريخ الكلي 

 وار الثقافاتالمنهج التاريخي وجدلية ح

ي إبراز فبير كلقد كان للمدرسة التاريخية الفرنسية المعاصرة، وعلى رأسها فرناند بروديل، دور 

: إن لصددجوانب االستمرارية واالتصال عبر الحقب التاريخية المتباينة، حيث يقول في هذا ا

لمنهج اذا ويل، هاالتفاق المثمر يجب أن يقوم ) أقول ذلك وأعيد قوله بإلحاح( على المدى الط

تنظيمات ة الاألساسي للتاريخ، وهو إن لم يكن نهجه األوحد، إال أنه أقدر وسائله على طرح قضي

ربط تلتي االجتماعية الماضية والحاضرة بطريقة جادة، إن المدى الطويل هو اللغة الوحيدة ا

 (.52التاريخ بالحاضر وتجعل منه كال متكامال )محمد علي الكري، دس، ص

تم فاالستمرارية التاريخية، والمراحل ذات األمد الطويل، التاريخ الكلي، كلها تصب في ومن 

الميتافيزيقا التي تؤسس التجانس واالستمرارية على أساس مبدأ الكل أو الكلية. وعندما يتم 

الحديث عن التاريخ العالمي بهذا الشكل المجرد نكون أمام تجريد المؤرخ من انتماءاته الجغرافية 

( يتمنى أال يكون المؤرخ منتميا ألي  Fénelonومن مرجعية بلده األيديولوجية، كما كان فنلون )

بلد أو زمن، بيد أن هذا لم يكن شعار التاريخ االستعماري وحده، بل تنطوي تحت جناح هذا 

الثقافة العربية  المنهج، كذلك، أغلب الدعوات المطالبة بالرجوع الكامل وغير النقدي لألسس

الدول المستعمرة  اإلسالمية، فهذه الدعوات تتجاهل أن أمنيات حركات مقاومة االستعمار فيو

ً لم تكن تحقيق االستقالل الوطني الضيق األفق فقط، بل كانت الجهود السابقة لمقاومة  سابقا
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 أكثر تفاؤال حين يتم قبول اإليديولوجيات الوطنية والدينية والسياسية االستعمار تنشد مستقبال

كاملة للنقد والمناقشة. في هذا السياق، يقول عالل الفاسي في كتابه: النقد الذاتي،  بحذر وفي حرية

على أن األفكار التحررية الكونية الشاملة التي ندين بها اليوم تجد جذورها في ثورة اإلسالم 

 األولى، وإن كان االنحراف أبعدنا عنها والخرافة غطت عليها.

الرغبة في  هذا المنهج السياسي والثقافي أغلب الدعوات التي تدعي كما تنطوي تحت جناح

تطوير المجتمعات العربية، والذي يميل متبنوه لوصفه "بالتقدمي" بعض األحيان، هو ببساطة 

قراءات، لكل ما يأتي من "وراء المحيط"، فطوق النجاة الذي يحتاجه العرب والمسلمون،  نتاج

الناقد وغير المشكك بأن كل ما أنتجه الغرب يجب  المطلق وغيرحسب نظرة هؤالء، هو اإليمان 

لأليديولوجيا، وسجناء كذلك للنظم الفكرية  التمسك به وتقليده ومحاكاته. هؤالء سجناء حقيقيون

هو مشترك  ما يطلقون عليه بشكل بريء الحضارة اإلنسانية أو ما التي حكمت أو ال تزال تحكم

هيم ضرورية كالعقل والحرية والديمقراطية وغيرها من المفاهيم، للبشرية جمعاء، تأخذ منه مفا

في حين كان كل واحد من ممثليه، المتباهي بعلم بالده، أوربيا متحمسا، متشبعا أيما تشبع 

بأيديولوجية عصره. لم يكن االستعمار بالنسبة إليه مجرد مرحلة من مراحل الصيرورة اإلنسانية. 

اركه، كما لو كان من الضروري أن يتوج التاريخ العالمي. لذلك فهو وإنما الخير األعظم الذي يب

يعتبر أن كل جانب في العالقات بين أوربا وباقي العالم الخاضع، أو الذي يتعين إخضاعه، 

ينطوي على مؤشر إيجابي أو سلبي، حسبما يساعد على السيطرة أو يعيقها )جرمان عياش، 

يوجد حقيقة حل  الحوارية والبالغية واأليدلوجية، ال وفي مواجهة هذه المعضلة (.16، ص1986

اإلنسان العربي/ العالم الثالثي سوى "عدم االختيار" مطلقا بين هذين الحوارين  آخر أمام هذا

ً ناقداً ألغلب ما يدور حوله،  وتفعيل قدرة الشك لديه إلى أقصى درجة ممكنة، لكي يكون قارئا

رد غطاء يزين إرادة القوة الغربية إن لم تكن هي القوة ذاتها وكذا توضيح أن هذه المفاهيم، هي مج

حسب فوكو، حيث يقول: "أن المشروع الثقافي الغربي كان يزين إرادة القوة بإطار من األفكار / 

والقيم. وكان مفهوم شعار: اإلنسانوية، هو مجمع هذه األفكار والقيم. وكانت العقالنية الديكارتية 

إلى الهيغلية، تعد شعوب المشروع الثقافي الغربي بتحقيق التطابق الكامل بين ثم الكانطية وصوالً 

العقل والعالم في مستقبل قريب. غير أن ما حدث هو وقوع هذا االنشقاق واالنشطار الكبير بين 

(. وكما هو 6، ص 1990وعود األنوار التي زالت لحساب نتائج أخرى مغايرة " )ميشيل فوكو، 

ي بهابها، ذلك الناقد الهندي الكبير الذي وصف قبول ما هو غربي "كأفضل من الحال كذلك، لهوم

 Robert Young, 1990, pالمحلي " بأنه ناتج عن المتشبهين غير الشبيهين بالغربيين تماما )

147.) 

 وحدة التاريخ: التاريخانية كمنهج للتحديث – 2

المغربية هي إشكالية تفكيك وإعادة بناء  /إن المعضلة المنهجية التي تواجه السوسيولوجية العربية 

عالقة األنا باآلخر، الشرق بالغرب، التخلف بالحداثة. حيث إن الحديث عن التاريخ المغربي 

يستلزم الوقوف عند عبد هللا العروي، الذي عالج المشكلة التاريخانية التي ترتبط بتأخر العرب أو 

باً عن الطريقة التي يمكن بواسطتها تشخيص هذا الداء التأخر الثقافي للعرب في كتبه ومؤلفاته منق

العربي ومحاوالً في نفس اآلن وصف الدواء. لقد شخص الوضع العربي عامة والمغربي خاصة 
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في ما سماه "التأخر التاريخي"، ويعني به أن البالد العربية مسبوقة في الميدان الفكري 

بناها على ثالثة افتراضات: "أن ثمة مرحلة  واالجتماعي والعلمي والثقافي، وهي الفكرة التي

أعلى من التطور، وأن ثمة وحدة في التاريخ، وأن الزمن التاريخي قابل لالنضغاط" فإنه 

اضطرب في ذكر الدواء: تارة سماه الواقعية وتارة البرجماتية، وطوراً الماركسية الموضوعية، 

 (.59، ص2004د الشيخ، بل الليبرالية الحديثة ومرات سماه التاريخانية )محم

ب هذمن حيث هي م والليبرالية هي آية من آيات الحداثة، وإن ثمة ارتباطاً عضوياً بين الليبرالية،

لة نما لدى أقطاب فالسفة القرن الثامن عشر، والحداثة من حيث هي نظام اجتماعي ومرح

ائية لنهاوالحصيلة  تاريخية. وبصفة عامة، الليبرالية عند العروي هي "منطق العالم الحديث،

 (.63، ص 2004)محمد الشيخ،  للثورات المتتالية التي يسميها المؤرخون الحداثة"

أما عن مفهوم التاريخانية، فله ما يزيد عن ثالثين تعريفاً حسب محمد الشيخ الذي يلخصها في 

سه. ثانيا: أنه ثالث سمات وهي: "أوالً: أنها ليست فلسفة تعتنق، وإنما هي منطق التاريخ إذ يعي نف

لما هي كانت الدعوة إلى التاريخانية ناجمة عن تجربة التاريخ وتخبر بأمره، السيما الوعي 

بالتأخر والتخلف، فإنها تجربة "ال تقبل التعارض أو التجاوز". ثالثا: أن هذا ال يعني السقوط في 

ى تجاوز المجتمع التقليدي المنطق اإلطالقي، فتصير التاريخانية أمراً مطلقاً، وإنما يعني أنه مت

تقليديته وتخلفه آنها تنحل الدعوة إلى التاريخانية من تلقاء تحقق الوعي بالتقليد وتجاوز 

(. والمهم بالنسبة لنا في هذا البحث هو أن نسأل العروي عن 58، ص 2004أمره")محمد الشيخ، 

أنه مرتبط بقرون مضت ومرتبط عالقتنا بذواتنا وعالقتنا باآلخر؟ أي كيف يعالج هذا الداء علماً 

بالصدمة االستعمارية وباالنسحاب المبكر من غمار المشاركة في صنع الثقافة العالمية؟ وبصيغة 

أخرى ما نوع القطيعة التي تتبناها التاريخانية؟ ما عالقة التراث الليبرالي بالتراث العربي؟ 

ه هو أن نقد التراث الليبراليِ ]دليل الجواب نستشفه من خالل قوله "الواقع الذي يجب االعتراف ب

الكونية[ باعتباره مواكباً وحليفاً ومبرراً لالستعمار ]دليل العالمية[ يقوي جانب التقليد، أي كل ما 

(، يعني ال 89، ص 2004هو عتيق، ميت ومميت في ذهننا وسلوكنا ومجتمعنا" )محمد الشيخ، 

أن نفصل بين التراث الليبرالي الذي هو دليل يجب أن ننتقد التراث الليبرالي على العكس يجب 

الكونية واالستعمار دليل العالمية. الغرب غربين: "غرب الظاهر: أي غرب الفردانية واألنانية 

واإلمبريالية)حاربناه دائما باسم ماضينا الحافل وباسم العدل والروح(. وغرب الحلم:أي غرب 

محمد الشيخ، ) ية التي توحي بها علومه وفنونهالقيم العليا واآلمال العريضة والنزعة اإلنس

(. يميز العروي بين "الكونية" و"العالمية"، فأما "الكونية"عنده، فشأنها أنها إرث 83، ص 2004

مشترك بين البشرية جمعاء ـوهو ما يعبر عنه بعبارة "المتاح للبشرية جمعاء ـ إرث شأنه أن منه 

حرية، الدولة. وأما "العالمية" فهي إرادة هيمنة "عقيدة تفيد كل ثقافة وحضارة وتمتح: العقل، ال

معينة "أو"ذاكرة مخصوصة"أو "قيمة جماعية محددة "على كل العقائد األخرى، مع أن مفهوم 

العقيدة هاهنا مبني على إنكار الحدث أي ناهض على إنكار التاريخ والتاريخانية، وكأن العروي 

لعالمية الروح. ذلك أنه علينا أن نميز بين الثقافة الليبرالية يريد أن يقول: نعم لكونية العقل، ال 

القابلة للتعميم والثقافة الخاصة بالبرجوازية الغربية التي تنشد العالمية وتضغط علينا )محمد 

(. السؤال الذي يكاد يباغثنا في الخطابات الغربية ذاتها هو: أليس هناك 84، ص 2004الشيخ، 
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لقوة والمعرفة؟ وإذا كانت تاريخانية العروي تستملي الثقافة الليبرالية تضامن عضوي بين إرادة ا

، فإن الخطيبي له موقف آخر من 18و  17محاولة إعطاءها طابع عالمي خاصة ليبرالية القرنين 

تاريخانية العروي إذ يقول: "لنمارس التاريخانية المعممة"، ذلك هو شعار عبد هللا العروي. الشك 

اني يتملك جدارة اإلرادة إلعادة التفكير في " الوعي التاريخي". بالنسبة إلى أن هذا التاريخ

اإليديولوجية العربية، وبخاصة المغربية، إنه يلح على االستمرارية التاريخية، وعلى أهمية 

المراحل ذات األمد الطويل، من أجل أن يرد الوضع االستعماري و"تخلفنا الثقافي" إلى مجال 

 (.37، ص2000بد الكبير الخطيبي، )ع "تاريخي كلي

 التاريخانية تجسيد لميتافزيقا العقل المطلق: 3- 

ظام إلى الن لميليرد العروي التاريخ إلى شمولية ميتافيزيقية، نسيجها االستمرارية والعقالنية وا

 هذا واإلرادة، كما لو أن "عامل التاريخ" عقل مطلق، قادر أن يسيطر على المصير. يرجع

ة لهويوكما سنرى في الفقرات القادمة، لنوع من "الزمن" الذي ينبني على أساس ا المطلق،

لمعرفة ير اوالذاتية، ويلغي االختالف. وهذا ما يثير حفيظة الخطيبي خاصة وأنه يدعو إلى تحر

فة ، باإلضاعلومالعربية من سيطرة المعرفة الغربية، ويقر بالتضامن العضوي بين الفلسفة وبقية ال

 تؤدي إلىوصاء الكل والكلية "وهم" بالنسبة له، ألنها هوية عمياء تؤدي إلى النفي واإلق إلى أن

روي، من جهة أخرى، يتيح الع»خلق ترتيب وتراتب نظري وإيديولوجي،  لذا يقول الخطيبي: 

ألصابع، ين ابمن حيث أنه يريد أن يغير التاريخ بقانون االستمرارية، للحركة األخرى أن تتسرب 

كائن نف العالفرق، والالاستمرارية والفوضى والالتماثل. هناك دائما خسارة ال تعوض في حركة 

لت عبر (. إنه يهتم في هذه الحركة التي تنف37، ص 2000عبد الكبير الخطيبي، ) التاريخي"

 ي قام بهالذ األصابع بالهامش، وهو هامش الميتافيزيقا الغربية والعربية. التصنيف التاريخاني

 الخطيبي ائلهي فيما يخص اإليديولوجية العربية المعاصرة: الشيخ والليبرالي والتقني، يسالعرو

، ص 2000عبد الكبير الخطيبي، ) عن موقع التراثوي الالمذهبي والتراثوي الالهوتي بالفعل؟

تجانس، الم (. أما فيما يخص هذه الحركة المطلقة للتاريخ فإنها تتشكل من المختلف وليس من35

 ختلفةمليس هناك مسار خطي للتاريخ بقدر ما هناك شبكة وفضاء رحب وفسحة بين تواريخ وأن 

خ عند تاريومتعددة، فسرعة تاريخ العلوم الحقة ليست هي سرعة تواريخ العلوم اإلنسانية، وال

ير أن ة. غالعروي وحسب الخطيبي: "مأسور في الميتافيزيقا، هو الذي جعله قريبا من الماركسي

 ة، في أحد أشكالها األكثر صرامة ترفض: الماركسي

 لقدر..(لنبوة، اا، التاريخانية المتعالية )تاريخانية المجتمع اإلقطاعي( التي تحددها المطلقات )هللا

تاريخانية الفكر الليبرالي )القرن الثامن عشر األوروبي(، التي أوجدت بدائل تحل محل مطلقات 

لفرد، الحرية. . . لقد حدث تغيير إيديولوجي، لكن التربة التعالي، وهي بدائل معلمنة: العقل، ا

(. ومن هنا يقر الخطيبي أننا " 37، ص 2000الميتافيزيقية بقيت هي إياها )عبد الكبير الخطيبي، 

لسنا ملزمين باتباع المسيرة ذاتها، بأن نجتاز من جديد المراحل التي اجتازها الغرب. يجب أن 

القائم هنا كمسألة. " كيف ذلك؟ "ما يلزمنا هو أن نتجاوز، من  ننطلق رأسا، من الموجود، من

الجوانب جميعا، الصورة الضيقة التي نملكها عن أنفسنا وعن اآلخرين، وأن ندخل في المعرفة 

فسحة ذات محاور استراتيجية متعددة، وأن نفرغ الكتابة التاريخية من المطلقات )الالهوت، 
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يد الزمان والمكان وتقيد جسم الشعب. وأن نخلخل بنقد يقظ، نظام المركزية الالهوتية...( التي تق

المعرفة السائد )من حيث أتى(، هو أن ندخل النظرية في الصراع االجتماعي والسياسي. غير أن 

لهذا الصراع الحاضر ال حاليته المنسية التي يجب السير نحوها، في عنف الكائن التاريخي، في 

 (.38، ص 2000إرادة قوة ال تقاوم" )عبد الكبير الخطيبي،  عالم تقبض عليه أكثر فأكثر

وفي هذا السياق يتماشى الخطيبي في نقده لتاريخانية العروي مع كلود ليفي ستراوس في نقده 

 Robert) فكرة التعاقب الخطي المتجانس للزمن لتاريخانية سارتر حيث يراها تعتمد على

Young, 1990, p 46.) 

م ر والعلوألفكاايعنون بإبراز هذه الحركات الطويلة ... كان المعنيون بتاريخ فإذا كان المؤرخون 

 األنساق بين والفلسفة واآلداب، يميلون إلى إبراز ظواهر االنفصام وعوامل االنقطاع التي تفصل

ة ام األلفأوه وتضع حداً بين ألوان التقارب والتشابه بين المفاهيم والتصورات التي ربطت بينها

 (.53العودة إلى المصدر المشترك )محمد علي الكري، دس، ص  وأحالم

بني على ي ينفالتاريخانية بصفة عامة تركز على المراحل ذات األمد الطويل والزمن التطوري الذ

باعتباره  أساس الهوية والذاتية، ويلغي االختالف. ونتساءل كيف انبنى هذا التصور للتاريخ،

ده ك ما يقصيس ذله باألنثروبولوجيا واإلثنولوجيا، واالستشراق؟ ألعالقت شمولية ميتافيزيقية؟ وما

 اس؟الخطيبي بالنظريات العامة التي تقوم على شرعية اإليديولوجية القائمة على األجن

II – النظريات العامة: مشروعية اإليديولوجية القائمة على األجناس 

 مفهوم الزمن التطوري أو الطبيعي – 1

ت هذه لصاماآلخر تضعنا أمام معضلة التاريخ الغربي مقابل التاريخ العربي إن عالقة الذات با

متجانس خ الالثنائية التي اعتمدت معيار "الزمن الطبيعي" كمقياس للتاريخ الغربي ذلك التاري

وم نتقد مفهيد يوالمتصاعد أي" الزمن العالمي" بلغة بروديل، وفي هذا الباب نجد أن: " إدوارد سع

ال " ق يث، لمي" لبروديل موضحاً أنه ينبع من المشروع االستعماري األوروبي الحد"الزمن العا

م لعلواكل ما لم تالحظه أوروبا أو توثقه يظل "مفقودا" حتى يتم إدخاله في وقت الحق في 

الهتمام طي االجديدة، كاألنثروبولوجيا واالقتصاد السياسي واللسانيات. إن هذا التاريخ ال يع

و ر الذي هتعمارسات الثقافية من أمثال االستشراق أو اإلثنوغرافيا المرتبطة باالسالكافي للمما

  (.109)وايت الم تيت، ص  األصل الحقيقي لفكرة التاريخ العالمي ذاتها

مان وغوراوما يعزز بأن الزمن العالمي أو التاريخ العالمي من مسلمات االستعمار، هو، قول 

في  وذج التاريخي، وأصبح ينظر إلى الطريقة األوروبية(: "أصبحت أوروبا هي النم1961)

يت الم )وا الحياة وكأنها المثل األعلى الذي نقيس به القيم والمعاني لكل الحضارات األخرى"

 (.110تيت، ص 

أما دراسة فابيان الحصيفة التي أوضح فيها كيف حددت الدراسات األنتروبولوجية الزمان كجزء 

خر، فقد كشف النقاب عن دور هذا الفرع من المعرفة في توفير من التصوير األوروبي لآل

التبريرات الفكرية لالستعمار: " لقد أعطت السياسة واالقتصاد، وهما العلمان المهتمان بالزمن 

اإلنساني ـ قناعة قوية بفكرة الزمان "الطبيعي" أي الزمان التطوري. وروجت لفكرة اإلسكات 

كن لجميع المجتمعات الحية، حيث وضعتها في منحى زمني ال ليس فقط للحضارات األخرى، ول
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رجعة فيه، هو مجرى الزمان ـ فبعض الحضارات يسير في المجرى الصاعد، والبعض اآلخر 

في المجرى الهابط. فالحضارة والتطور، والتقدم، والتنشئة االجتماعية والتحديث )وأبناء 

مضمونها الفكري بشكل ملموس، من فكر  عمومتهم التصنيع والمدنية( كلها تعبيرات تستمد

الزمان التطوري. لكل هذه التعبيرات بعد معرفي بصرف النظر عن أية نية أخالقية أو غير 

أخالقية يمكن أن تعبر عنها. فالخطاب الذي يستعمل تعبيرات مثل، بدائي، همجي، )أيضا قبلي، 

ي" ولكنه يفكر ويالحظ، ويدرس من عالم ثالثي...( ال يفكر وال يدرس دراسة نقدية هذا "البدائ

خالل هذا البدائي، فكلمة بدائي التي تستعمل بالمفهوم الزماني، هي مقولة من مقوالت الفكر 

(. وفي نفس السياق شاكرابارتي 97الغربي وليس موضوعا من موضوعاته )وايت الم تيت، ص

(. 109الم تيت، ص " إن أوروبا هي المرجع الصامت في المعرفة التاريخية" )وايت  1992

( في كتابه األوجه األولى لتمرد الفالحين في الهند (Guha 1983ويتضح ذلك من خالل قول

الكولونيالية: " أن الفالحين ال يتكلمون مباشرة في األرشيفات التي عادة ما تنتجها الطبقات 

 (.2016الحاكمة" )ديبيش شاكر أبارتي، 

مجتمعات ل اللم عن المجتمعات النامية يجدر بنا أن نقووفي هذا المعنى يقول الخطيبي" حين نتك

رف التي لمعاالصامتة." إن نقد عبد الكبير الخطيبي لقول الغرب، يتمثل في التساؤل عن علمية ا

ذه ه. إذ أن وجياأنتجها هذا األخير في حقول اإلنسانيات، وتحديدا في ميادين كاالستشراق واإلثنول

ة ياسيتزالي لآلخر. كما أنها وظفت لخدمة مصالح الغرب السالمعارف ظلت مرتبطة بتصور اخ

كما هو  ذات،واالقتصادية، وحتى في الحالة التي تنتج فيها معارف منتقدة لهذا التمركز حول ال

لى دة إالشأن بالنسبة لكتابات جاك بيرك وكلود ليفي استراوس، فإن هذه المعارف تظل مشدو

ئبية غرا ها تعمل على خلق نموذج لآلخر، تفوح منه نكهةحنين األصل والهوية الخالصة، أي أن

فكري: مارها اللمعا وأكثر مما يعبر عن حقيقة معطاة، وبذلك تظل مقتفية آلثار الميتافيزيقا، وللغته

 اإلسالم ن أن"لقد التذ االستشراق طويال بابتكار فصيلة من العرب الخاضعين لرهبة هللا، في حي

صبح قد أفي رأيي، قوة توفيقية تغطي مجاال واسعا من الوثنية ]...[ أما في أيامنا هذه، ف

، إلنسانيةم اتصوره العلوالمستشرق إنسانيا بطريقة مغايرة، أقصد أنه يتجه نحو "اإلنسان" كما ت

ناهج الم ذلك التصور الذي أجاد انتقاده فوكو. فبعض المستشرقين الفرنسيين يفتخرون بتطبيق

كثر أيفعلون  م الالبنيوية والسيميولوجية على الدراسات العربية، وهذا مجهود مجد بالتأكيد، ولكنه

، لدينكثير والخطابي عز ا من إضافة قاطرة أخرى إلى قطار متخلف عن الوقت دوما" )إدريس

 ريقة؟(. فكيف صورت األنثروبولوجيا اآلخر؟ باعتبارها علما غربياً، وبأية ط20، ص 2000

  األنثروبولوجيا والتمركز العرقي - 2

ناسة، األنثروبولوجيا،  بشكل خاص، الذي يدور حول موضوع دراسة يقول فوكو " أن علم اإل

ام معرفي ضمني يشكل خلفية الرؤية عنده لظواهره، اإلنسان بالذات كان يتحرك بموجب نظ

ً أن مقياس معرفة الظاهرة ليست هي الظاهرة  ويحدد طرق العقلنة والبرهنة، بحيث يبدو جليا

نفسها، ليس هو ظهورها المحض، وإنما هذا الظهور مؤوال بطريقة مختلفة تتناسب وذلك 

. وهنا ليس هو التأويل بالمعنى الذي الخطاب الضمني الكامن وراء فعالية العقلنة الموضوعية

تقصدته الفلسفة التأويلية من دلتاي إلى غادامير، بل إنه نوع من االفتراضات األولية التي تسبق 
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البحت والمعطى. فهي ليست ذاتية الباحث بمعنى شخصيته المفردة، بقدر ما هي الذاتية الخاضعة 

، 1989مشروع الثقافي الغربي" )ميشيل فوكو، لسلطة نظام األنظمة المعرفية الكامن والمؤسس لل

 (.7ص 

ان ر. كويضيف "فاألنثروبولوجيا كانت هي مثال األنسنة المصدرة من هذا المشروع نحو اآلخ

كو، ل فوخطاب المركز، الموجه نحو الهامش، يقول أنه هو: المركز واآلخر هو الهامش" )ميشي

ثل مجيا، ل اإلثنولوجيا: "ذلك أن اإلثنولو(. ولنستمع إلى مالحظات جاك دريدا حو7، ص 1989

م( كل علم تنتج في عنصر الخطاب. وهي أوال علم أوروبي يستخدم )بالنسبة لموضوعه كعل

رفه، رار من طق بقمفاهيم نابعة من التقليد، وبالتالي فاإلثنولوجي شاء أم أبى، ألن األمر ال يتعل

رورة ه الضنفس اللحظة التي يتبرأ منه. هذيستقبل في خطابه مقدمات التمركز حول العرقية في 

اْحد  اْنه ال بما ال يمكن تقليصها وليست احتمالية تاريخية، بل يجب التأمل في كل تضميناتها. ولكن

لك يستطيع اإلفالت منها وبما أْنه ال أحد مسؤول عن االستسالم لها، مهما ضعف وقل ذ

نسانية م اإلاوى من حيث وثوقها )مجلة العلواالستسالم، فهذا ال يعني اْن كل طرائق خلقها تتس

انية، (. إذن ومن خالل ما ذكر يتبين، أن العلوم اإلنس55، ص 48/2004واالجتماعية، عدد 

ي، هذا عالمنثروبولوجيا واالستشراق واالثنولوجيا، هي المصادر الرئيسية للتاريخ الخاصة اال

 التاريخ المكتفي بذاته والمنطوي عليها. 

 يخ بصفتهلتاران لزاما أن نستمع لرأي عبد الكبير الخطيبي حول هذا المفهوم:" نريد اومن ثم ك 

نزعزع سننا أممارسة نقدية لما يحدد وجودنا هنا واآلن. وإذا حررنا مشكلة التاريخ فمعنى ذلك 

، 48/2004دد دعائم النظام المسيطر للمعرفة الحالية" )مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ع

رتبطة رة م(. ويقصد بذلك المطالبة باندثار اإلثنولوجيا. لماذا؟ "ألن اإلثنولوجيا ظاه99ص 

ية اإلنسان علومباالستعمار واإلمبريالية، باإلضافة إلى أن أساسها المنهجي مشكوك فيه" )مجلة ال

 (.100، ص48/2004واالجتماعية، عدد 

ريخ ع تاقودة مع تاريخهم الخاص ومفاألنساق المنطقية لألنثروبولوجيين تعوض العالقة المف

 لتي تنشئية االمجتمعات المدروسة، ومن هنا تأتي، في نظرنا أهمية هذه الحرفية الهاوية الثقاف

 حول موضوع اختالف المجتمعات أعماالً فنية وحشية تدور حول فكر متوحش.

 االستشراق عند الخطيبي -3

 هايةخطيبي ترجع كلمة "مستشرق" إلى نلمحة تاريخية موجزة عن تاريخ االستشراق: حسب ال

 رارقعقب  1245، غير أن الكراسي األولى لتدريس اللغات الشرقية، كانت موجودة منذ 18ق

 ً ً يهتم أساسا ً جامعيا  ضي الشرقبما المجمع الديني المنعقد في فيينا. وتعني هذه الكلمة تخصصا

 :وبلغاته ودياناته، وبصفة عامة، تميز االستشراق بمرحلتين

م إلى قيام الحرب العالمية الثانية، وكان هذا النوع من االستشراق  13األولى وتمتد من القرن 

يهتم ويبحث أساسا في التاريخ وفقه اللغة واإلثنولوجيا. وخالل المرحلة الثانية، التي بدأت منذ 

ؤكد أن فترة وجيزة، أخذ االستشراق يندمج في "حقل العلوم االجتماعية " مع بعض التأخر وي

بيرك عاش هذا االنتقال محاوالً تنظيره بطريقته الخاصة )مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

(. يقول الخطيبي:"باعتبار االستشراق يستهدف تحليل موجود )لسني، 36، ص 48/2004عدد 
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ً لفكر مغاير  تاريخي، ديني( محدد، يحمل اسم الشرق، بدون طرح مسألة الكينونة والظل طبقا

ً من حيث الجذور، في التربة الميتافيزيقية، وبالفعل فإن االستشراق  وقوي، فإنه يبقى منغرسا

يضفي، على ما يسميه الشرق، الخصوصيات والصفات أو الفضائل التي ال يطالها العقل وال 

يدرك المسافة الفاصلة لها. وهكذا توصف العروبة بروحانية مرتفعة، وتوصف بكيفية متوازية، 

 جموحة. ويحدد اإلسالم بنوع من التعالي الالهوتي وبتاريخ أقنومي. بحسية 

حانيته. ع روموالملمح الثاني السائد عند االستشراق، يتمثل في طابعه الوضعي، الذي ال يتعارض 

يزيقا. يتافوهذا ما يدفعنا إلى القول بأن هناك وحدة تضامنية بين الجوهرية، والوضعية، والم

 ير فيها،لتفكايكتفي باتباع اإليديولوجية السائدة في عصره، بدون محاولة  وطالما أن االستشراق

ً آلثار الميتافيزيقا وطالما أنه ال يتأمل في "هامشه الضروري" فإنه سيظل  ة العلوم)مجل مقتفيا

ً أو مث31، ص 48/2004اإلنسانية واالجتماعية، عدد  ً أو (. سواء كان االستشراق مسيحيا اليا

راق ي االستشفوتية ذلك، تجد اإلنسانية الاله ه متضامن مع النزعة اإلنسانية. أكثر منعقالنياً، فإن

شر، سع عملجأ عند التقهقر. فعندما انسحب اإلله السكوالئي من مسرح الغرب، في القرن التا

هي  لعرب. ماند اتاركاً المجال لإلنسان باعتباره فاعال للتاريخ، بادر االستشراق إلى استرجاعه ع

تخلى  ه قدضرورة الداخلية التي تجتذب االستشراق نحو اإلسالم؟ هل يرجع ذلك إلى كون اإللال

تباهها ز انعن الغرب لشيطانية تقنية؟ وفي هذا المعنى يقول: "االستشراق من الفروع التي ترك

ما  رعانسعلى التغاير الثقافي، وقد ساعد الغرب على التخلص من بعض األحكام الخاطئة، لكن 

ار ي إطفل إلى مجموع إيديولوجي يبرر العرقية الذاتية وذلك بتجميده الثقافات األخرى تحو

يقول:  سلفية إذوال األثرية التقليدية، التي تحن إلى القيم التي فقدها الغرب. ويربط بين االستشراق

 يةلسلفاوقد اهتم االستشراق بوجه خاص باللغة والالهوت وهيأ بطريقته الخاصة اإلشكالية »

هم بحيث نستطيع االنتقال من االستشراق إلى السلفية والعكس صحيح، دون وجود موضوع م

ما راعهودون وعي واضح، ذلك أن الوعيين بانعكاس أحدهما على اآلخر، ينتهيان إلى تهدئة ص

قول أن نيل، بطريقة لعبة المرآة " أما عن المستشرق فإن عبد الكبير الخطيبي يعرفه:"بمعنى نب

د هو الذي يسهر على فجر الفكر" )مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، عد المستشرق

 شاطئ (. المستشرق، مترجم بالقدر الذي ينقل فيه أشياء من شاطئ لغوي إلى28، ص 48/2004

غته لآخر، وحلمه هو أن يكون مزدوج اللغة: كيف يتجه نحو لغة اآلخر، وكيف يستقبله في 

ي تحدث الخطيبي عن المستشرق الحريص على مصير الغرب، أوفي هذا المعنى ي"الخاصة؟  

ما  بقدرالذي يصنف العرب في المرحلة الكالسيكية الغربية وهذا شأن بيرك حسب الخطيبي. "و

ح يا لتوضيتوالمتظل الميتافيزيقا فكرا للوجود ولال وجود، للواحد والمتعدد، فإن االستشراق يظل 

ليه؟ قضي عوكيف نزيل االستشراق؟ أو باألحرى أن ن يمها".تقاليدها وللتحدث انطالقا من مفاه

مغايرة ر الإن الخطيبي يستملي فكر االختالف والمغايرة للقضاء على االستشراق: "يوم يخلف فك

دد عتماعية، االجومجلة العلوم اإلنسانية  )الميتافيزيقا، فإنه يمكن لالستشراق أن يتحرر من نفسه"

 (.40، ص 48/2004

III - ظريات الناقدة: تفكيك المذهب العرقيالن 

 نقد األساس وسيادة الهوية - 1
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ساس هي األساس والمرجع لكل علم، وهذا ما يجعل دولوز يرفض هذا األإن الهوية الذاتية 

 ؛ كل فكرواحدالمقرون بفلسفة الهوية، وألن عملية التأسيس ال تنفصل عن فكر الهوية والمركز ال

يكونان وية، دأ األساس سيعطيان األولية لسيادة الواحد وسيادة الهووكل ممارسة يقومان على مب

 الممارسةوفكر بذلك فكرا أو ممارسة قائمين على النفي واإلقصاء. ال مجال داخل هذا النوع من ال

ال إ يتحدد الإنه للبناء خارج النفي وبالضبط نفي كل ما هو مختلف. وحينما يتم تحديد هذا األخير ف

طابق، و متهالقته بالهو هو. كما أن نشاط ما هو مختلف ينحصر دائما في خدمة ما انطالقا من ع

لم ال ه، وونشاط المتطابق ال يخرج عن إطار إخضاع كل ما هو مختلف لرغباته وحاجياته وأهوائ

 (.58، ص 1999الستيهاماته )عبد الحي أزرقان،

ضح ب وافكر وللممارسة. والسبهكذا نجد دولوز يفصح عن رفضه لمفهوم األساس كمبدأ موجه لل

ما ألبدي، كود اطبعا، إنه يتنافى في نظره مع المبدأ الحق السائد وسط الموجودات. " ال يسمح الع

ن ذلك إنه على العكس م fondation _ fondementيقول دولوز، بأي تشييد للتأسيس واألساس 

يء الش صلي والمشتق، بينيحطم ويبدد كل أساس ويكون عبارة عن هيئة تقيم اختالفا بين األ

أن  (. وينبغيl'effendement universelواألشباح. إنه يضعنا أمام غياب شمولي لألساس )

شاف نفهم من غياب األساس تلك الحرية المستغنية عن الوساطة، حرية األساس، ذاك االكت

س عكاالنلألساس وراء أي أساس آخر، تلك العالقة بين ما ال أساس له وغير المؤسس، هذا ا

، ص 0002المباشر لما يرفض الصورة وللصورة العليا التي تشكل العود األبدي" )جاك دريدا، 

59.) 

ه يتوخى منز، وإننا نالحظ انتقاده لألساس يأتي دائما من كون هذا األخير ينطوي على فكرة المرك

صد فإنه يق ساسالالأربط الفكر والفعل اإلنسانيين بالمركز وتوجيههما نحوه. وحينما يقول دولوز ب

لالأساس اأن  فقط إبعاد هذا التصور الذي يرتب كل شيء وفق الواحد أو المتطابق أو المركز. كما

القوة  ا أنأو غياب األساس يكون من فعل العود األبدي، أو باألحرى يكشف عنه، حينما يبين لن

من  الحقيقة ق في، ألنها تتدفالتي ينطوي عليها التكرار، وتفعل في ظله، ال عالقة لها بأساس ثابت

 (.63، ص 1999عمق كائنات التتوقف عن التعبير عن ذاتها )عبد الحي أزرقان،

 : جاك دريدا واالختالف – 2

إحدى المرتكزات األساسية لمنهجية التفكيك، والوقوف « Differance-االختالف»تعد مقولة

مقارباته المنهجية والتأويلية. حدد عليها، إنما يكشف عن جزء مهم من استراتيجية التفكيك في 

في كتابه: الكالم والظاهرة، يمكن تأشير الداللة المعجمية « االختالف»دريدا مفهومه لـ

كما وردت في كتابات دريدا، بأنها نسيج داللي متعدد، هضم فيه دالالت مجموعة « االختالف»لـ

 toعدم التشابه في الشكل، وويدل على المغايرة واالختالف و to differمن المفردات فثمة 

defer وهي مفردة التينية توحي بالتشتت والتفرق وTo defer  ويدل على التأجيل والتأخير

واإلرجاء والتعويق. واضح أن المغايرة واالنتشار والتمدد والتفرق خواص ألشياء مكانية ترتبط 

هي « االختالف»الزمان. مقولة بالفضاء والحيز. بينما يكون اإلرجاء والتأجيل والتأخير مرتبطاً ب

متعدداً في مستوياته « االختالف»نسيج متشابك من جميع الدالالت التي ذكرت، وإذا كان 

ً إجرائياً،  الداللية، تتنازعه خصائص مكانية وزمانية وصوتية، فإنه في التفكيك بوصفه مصطلحا
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متلقي من استحضار المرجع إنما يحيل على االختالف المرجأ أبداً، هو االختالف الذي يحرر ال

المحدد، ويترك له حرية استحضار أو تعويم مرجع خاص به، وذلك لوجود اختالف بين الدال 

والمدلول، والمدلول والمرجع. وإذا كانت العالمة، التي هي صوت في الكالم، تشير فقط إلى فكرة 

اآلنية. فكيف بإحضار الشيء، بينما يبقى حضور المرجع مستحيالً، بسبب من غيابه في اللحظة 

موضوع المرجع؟ ومن هنا يبدأ إرجاء المرجع في النظام اللغوي وتأجيله مع استمرار الكالم، كما 

فهل داللته هي عدم التشابه أم «. االختالف»هو األمر في الدالالت التي تحتشد تحت مصطلح 

هي  différanceن التفّرق والتبدد، أم التأخير واألرجاء والتواني، وكيف يمكن التيقن أ

difference  بغير الكتابة. والحرفa  في الكلمة األولى ال يلفظ في الفرنسية. من هنا تنشأ مشكلة

 الحضور والغياب، حضور الدال. وتعدد مدلوالته، وغياب بعضها. 

ل وهو التموضع داخ« التفكيك»ودفعه هذا الكشف إلى إجراء منهجي، هو ما صار يعرف بـ

ن هذه ير عالمدروسة، ثم توجيه ضربات متعاقبة لها من الداخل، ويمكن التعب الظاهرة الفكرية

زيقيا، تافيالممارسة المنهجية بالصيغة اإلجرائية اآلتية: ضرورة معرفة النظم الداخلية للمي

فصال اً: االنثانيواالندماج في مقوالتها، ومعرفة األبعاد والغايات والمقاصد التي تستخدم فيها، و

يقيا عن افيزنها ومواجهتها بأسئلة مشتقة من سياقها الفكري، بما يظهر عجز تلك الميتالرمزي ع

 لداخلية.اتها تقديم أجوبة حقيقية عن األسئلة المثارة، األمر الذي يفضح قصورها، ويكشف تناقضا

ً تتكشف فعاليته، إذا مورس كما« التفكيك»إن ما يصطلح عليه دريدا بـ ي أن ينبغ بوصفه منهجا

واحد  ي آنرس، في قوة تماهيه مع موضوعه، بما يمنحه إمكانية أن يكون منفصالً ومتصالً فيما

 ً ة ر المساف عبهو إمكانية االنفصال التي تضع الموضوع في دائرة السؤال النقدي، ومعالجته نقديا

تي ل الالمطلوبة في كل ممارسة نقدية حقيقية بين الباحث وموضوع البحث، وإمكانية االتصا

ة بذلك لخاصل ذلك المنهج يقارب موضوعه وقد تشبع بالشبكة الداخلية للمفاهيم والمقوالت اتجع

يه ون فالموضوع، بما يعّوم كل التعارضات الخادعة التي تنتظم في اإلطار العام الذي يتك

 الموضوع.

ينا وفي االختالف بتصديه للمفهومات المؤسسة للميتافيزيقا الغربية، ولمفهوم األصل بخاصة ير

دريدا، بمماحكة ديالكتيكية نوعا ما، أن األصلي ال يكون أصلياً إال باستناده إلى النسخة التالية له، 

التي يسود الزعم أنها تأتي لتنسخه وتكرره، ضامنة له بذلك حيازة تسمية األصلي أو األصل. ال 

فسه بما هو أول، نقول يكون األول أوال إال باالستناد، استنادا مؤسسا، أي يقيم في جوهر األول ن

االستناد إلى الثاني الذي يدعم ذلك األول في أوليته. ومن هنا وبحسب لعب على الكالم عائد إلى 

ديكومب فإن األول هو في نظر دريدا، أول ثان والثاني ثان /ثان الخ. . . هذا يعني أنه ليس ثمة 

ألصلية، بمجرد أن يتشكل من أصل محض، وأن األصل يبدأ بالتلوث، أو االبتعاد عن مقام ا

كأصل، فيجد نفسه مجبرا على أن يمهد لمسار تأتي فيه اآلثار المتتابعة لتعدله في أصليته )جاك 

(. كل شيء في التاريخ ليس ثمة سوى التاريخاني. األصل طريق إلى 31، ص 2000دريدا، 

واحد معا. واذن، في  األثر مثلما يكون اليوم األول في حياتنا يوما أول في اتجاه الموت في آن

البدء كان االختالف، وهذا هو ما يفسر مقولة دريدا في التأخر أو األرجاء األصلي. األصل يحيل 

إلى الحقه دائما، والهوية إلى آخرها الذي يؤسسها هي نفسها كهوية. بذا يكون االختالف في 
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إخالف الهوية موعدها مع حقيقته، إحالة إلى اآلخر وإرجاء لتحقق الهوية في انغالقها الذاتي. 

(. إن االستراتيجية الدريدية 32، ص 2000ذاتها وإحالتها إلى اآلخر باستمرار )جاك دريدا، 

تتفادى الوقوع في فخ المقابالت الثنائية الميتافيزيقية عاملة على رجها وخلخلتها من الداخل: فبدل 

دريدا إلى البقاء مرحليا داخل  المحاوالت االرتجالية التي تتلخص في عبارة "إما وإما" يدعو

األفق الميتافيزيقي نفسه والعمل في حركة أولى على قلب مراتبيته، بحيث يحتل األسفل األعلى ثم 

تأتي حركة ثانية تتمثل في العمل ميدانيا داخل النسق الذي يجري تفكيكه للكشف عن عجزه 

(. وهذا 61، ص 2000دين، وتناقضه ولفرض نظام بدائل أخرى )إدريس كثير والخطابي عز ال

ما سماه الخطيبي بنظريات ناقدة التي أدخلت على الثقافة الغربية تفككا مذهبيا، كما نقلت األرضية 

الفلسفية، التي تقوم عليها. " بالرغم أن تلك النظريات ال تستطيع أن تتجنب القيم التي تنطوي 

العتبار، الفوارق واالختالفات القائمة بين عليها ثقافتها ٍومن اين لها أن تفعل، لكنها تأخذ بعين ا

مختلف الثقافات، أي أنها باختصار تضع مفهوم الفرق كعنصر أساسي في المعرفة" )مجلة العلوم 

 (.209، ص48/2004اإلنسانية واالجتماعية، العدد

 االختالف عند الخطيبي. – 3

 يرة وعدملمغاتشار والتمدد واإن االختالف عند الخطيبي نوعان: األول بمعناه الدريدري أي االن

ليقه. وتع التشابه التي هي من خصائص الفضاء، وكذلك بمعنى التأجيل والتأخير للحكم وتعويقه

ى لعودة إللى اوالثاني هو ما يسميه باالختالف الوحشي، الناتج عن الهوية العمياء، التي تدعو إ

رج ى خاف الذي يقذف باآلخر إلاألصل أو المنابع كما يقول الخطيبي: "ذلك االنفصال الزائ

مطلق. االختالف الوحشي يؤدي بشكل حتمي إلى ضالل الهويات المجنونة: الثقافوية، 

 (.61ص  ،2000التاريخوية، القوموية، التزمتية الوطنية، العرقية )ادريس كثير والخطابي، 

 :اتمةخ

تي من الشخص الذي هو من بناء على ما سبق، يمكن القول أن الثقافة الغربية بدأت التميز الذا

األمة كمشروع تاريخي ترى -جنس الرجال، أبيض اللون، أوربي المنشأ، مدني الحقوق في الدولة

فيه األمم األوربية نفسها باعتبارها المركز، المصدر والمرجع األسمى لآلخر. أي أن الحضارة 

رة الصناعية وعصر التنوير الغربية التي غزت العالم بالبضاعة والمطبعة والمدفع، أو لنقل الثو

واالستعمار بأشكاله المتتابعة، تعاملت مع هويتها الخاصة باعتبارها الهوية، مع ثقافتها القومية 

باعتبارها الثقافة اإلنسانية، مع عمليات إنتاج المعرفة فيها باعتبارها المعرفة العالمية. من هنا 

عند التعامل مع عوالم أخرى، وتحولت  تحولت أشكال تفسيرها لعالمها الخاص إلى صيغ قاصرة

أشكال النضال الفكري فيها إلى إيديولوجيات خارجها. وهكذا نجد أن عصر التنوير جمع في 

مشروعه التأسيسي بين الحقوق الطبيعية والعقد االجتماعي والتحرر من السحر وإقرار تفوق 

وظلمات القرون الوسطى اعتمدت  اإلنسان بالمعرفة. قطيعة التنوير مع التاريخ المسيحي األوربي

مبدأ نهاية عصر اإلنسان القاصر. نصبت العقل أسطورة جديدة والمعرفة سلطة قادرة على 

-التعيش، ليس فقط من اإلنتاج الفكري والمادي الخصب الذي أطلقت عقاله الثورة البرجوازية

صدر الخوف يكمن في المدنية، بل ومن الظلم و"عنف التحيز" في العالقة مع اآلخر يبقى أن م
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تلك االستمرارية الضمنية، في الثقافة الغربية لتمثل النحن واآلخر في منظومة تمايز وتفاضل 

 تشكل بالضرورة عنصرا في تعزيز أشكال االنتماء المحلية باعتبارها وسائل دفاع ذاتية. 
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 فيةإثنوغرا ثقافة الجالية الشاميّة في ارتياد الحدائق العامة بمدينة الرياض: دراسة

 ، أ. هدى الشدادي، أ. هند العتيبيلمياء األحمدأ.  تغريد العتيبي، أ.

 

دة المتواج اميّةهدفت الدراسة إلى التعرف على الخلفيات الثقافية واالجتماعية للجالية الشملخص: 

ق، حدائمدينة الرياض، والكشف عن أسباب خروج الجالية الشامية لتلك البالحدائق العامة ب

قوم بها تلتي اباإلضافة إلى التعرف على االختالف والتشابه الثقافي واالجتماعي بين الممارسات 

ج سة المنهلدراالعائالت الشامية بتلك التي تقوم بها العائالت السعودية بغرض الترفيه. وطبقت ا

ن عينة سة ماعتمدت المقابلة والمالحظة كأداتي الدراسة، كما تكونت عينة الدرااالثنوجرافي و

عديد من نساء شاميات طبقت عليهن أداة المقابلة، وأسفرت الدراسة عن ال 6قصدية مكونة من 

لحدائق لرتيادهم اء االنتائج من أبرزها: جوانب التشابه بين الجالية الشامية والعائالت السعودية أثن

ة، ة هو تفضيل لكٍل منهما الجلوس على األرض مقابل الجلوس على الكراسي المخصصالعام

شامية ة الوإحضار القهوة والشاهي للحديقة، أما عن جوانب االختالف فتمثلت في تفضيل الجالي

 ية.سعودالمشي في الحي بهدف التنزه وقضاء االحتياجات على حد سواء، على عكس العائالت ال

شابه تلاالختالف وا ثقافة الجالية الشامية، الحدائق العامة، دراسة اثنوجرافية، ية:الكلمات المفتاح

 الثقافي، االختالف والتشابه االجتماعي.

The Culture of the Shami Community in Public Parks in Riyadh 

City: Ethnographic Study 

 Hind Al-otaibi Huda Al-Shdade,  , Lamia Al-Ahmed, Taghreed Al-

otaibi 

 

Abstract: The aim of the study was to identify the cultural and social 

backgrounds of the Shami community while attending public parks in 

Riyadh city, and to reveal the reasons for their outings, in addition to 

identifying the difference and cultural and social similarity between the 

practices carried out by Shami families & those carried out by Saudi 

families. The study applied the ethnographic approach, and interviews 

and observation were adopted as the tools of the study. The study sample 

consisted of 6 Shami woman who were interviewed. The study resulted in 
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many results, most notably are the following: one of the similarities 

between the Shami community and Saudi families while going to public 

parks is the preference for both of them to sit on the floor as supposed to 

sitting on the designated chairs, also both families prefer bringing coffee 

and shahi to the garden, and the differences were the preference of the 

Shami community to walk in the neighborhood for the purpose of hiking 

and running errands, unlike Saudi families. 

Keywords: The Shami Culture, public parks, ethnographic study, 

Cultural differences and similarities, social differences and similarities.  

 مقدمة.1

ا تعلمله حصليلة كلل ملإن لكل مجتمع ثقافة تُميزه عن غيره من المجتمعات األخرى، والثقافة تمثلل 

اتهم أفللراد مجتمللع معللين، وبالتللالي تتضللمن نمللس معيشللتهم وأسللاليبهم الفكريللة ومعللارفهم ومعتقللد

زم ومشاعرهم واتجاهاتهم وقيمهم، وال شك أن تحليلل وفهلم ثقافلة المجتملع هلو أملر ضلروري وال

ة فته المميزله ثقاوهذا المجتمع  .في كل المجتمعات اإلنسانية حيث إنها تُمارس في إطار مجتمع ما

ا مللع اإلطللار  والتللي توجلله حركتلله وتفللاعالت أفللرادهم وأّن النمللوثج العللام ألي ثقافللة يللأتي منسللجم 

 ن يتشلربوناالجتماعي الذي أنتجه ويرسم بالتالي السلمات والمظلاهر االجتماعيلة للدى األفلراد اللذي

أيلوب ره )تمراريته وتطلويهذه الثقافة ويعملون ما بوسعهم للحفلا  عللى هلذا النملوثج الثقلافي واسل

آخر فلي (. إّن التنوع الثقافي الذي يحدث في المجتمعات يؤثر بشكل أو ب182، ص2015دخل هللا،

للّغلة، اللبلاس واوالثقافات المحلية والبد أْن يحترم التنوع الثقافي كلل مظلاهر االخلتالف فلي التقاليلد 

 عووفق لا لموقل فاعلهم مع البيئة المحيطلة.وتصور المتعايشين لألخالق والعادات والتقاليد، وأشكال ت

عميلق نلا فرةلة تمنظمة التربية والعلوم والثقافلة االيونسلكوا فلاليوم العلالمي للتنلوع الثقلافي يتلي  ل

 عبيللر التلليمفهومنللا لقلليم التنللوع الثقللافي، ودعللم أهللدافها التفاقيللة حمايللة وتعزيللز تنللوع أشللكال الت

ظللم م، وهللذه األهللداف تتمثللل فللي دعللم ن2005األول  أكتللوبرت تشللرين 20اعتمللدتها اليونسللكو فللي 

انتقللال ومسللتدامة لحوكمللة الثقافللة إلللى جانللب تحقيللق تبللادل متللوازن مللن السلللع والخللدمات الثقافيللة 

ة ات التنميلالفنانين والعاملين اآلخرين فلي مجلال الثقافلة فضلال  علن دملج الثقافلة فلي بلرامج وسياسل

ا تعزيز حقوق اإلنسان يلار ثقافلة جلاء اختوفلي هلذا السلياق  .والحريات األساسية المستدامة، وأخير 

ة يللة الشللاميالصللور الثقافيللة واالجتماعيّللة السللائدة بللين أفللراد الجال الجاليللة الشللامية للتعللرف علللى

 مكوناتهلا،بالحدائق العامة بمدينة الرياض كمحلور لهلذه الدراسلة بهلدف فهلم خلفيلات هلذه الثقافلة و

سللبب  الشللامية والثقافللة السللعودية فللي الخللروج للحللدائق وتفسللير ومللدى االختالفللات بللين الثقافللة

فة هم بالثقاتمركزهم في حي السليمانيّة، والسلوكيات والممارسات، والقيم واالتجاهات، ومدى تأثر

 .السعودية
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  إشكالية البحث:.2

 لللىعإلللى أن تتبللوأ مكانللة سللياحيّة مرموقللة  2030تسللعى المملكللة العربيللة السللعودية عبللر ر يللة 

ا اقتصلادي ا يجتلذب المسلتثمرين ملن ك  افلة أنحلاءالمستوى المحلي واإلقليمي والعالمي لتصب  مركز 

ر التلي يُنتظلوقد كشفت المملكة عن مجموعة من المشاريع الكُبرى لتنمية القطاع السياحي و العالم.

لطموحلة، ا أن تُعيد تشكيل الوجله الجديلد للمملكلة، وتُحولهلا إللى نقطلة جلذب عالميلة تحقلق ر يتهلا

الللذي  وملن بلين تللك المشلاريع، مشلاريع ثقافيلة ترفيهيلة كمشلروع القديّلة ومشلروع البحلر األحملر

للا سللياحي ا اسللتثنائي ا، يُضللاف إليهللا مشللروع جللدة داون تللاون )ةللحي فة مكللة، يتوقللع أن يكللون نموثج 

ت ما يزيلد ضافم( فإن المملكة العربية السعودية است2020ووفق ا للهيئة العامة لإلحصاء ) (.2018

ا 350.000ألف الجئ ا سوري ا، كما أنه يوجد في مدينة الرياض ما يقارب  286عن  وتماشلي ا . مقيم 

ت هللذه جللاءالتللي تهللدف إلللى فللت  بوابللة المملكللة للعللالم والثقافللات المتنوعللة، فقللد  2030مللع ر يللة 

ضلي  ملدى لريلاض، وتوالدراسة لتبحلث ثقافلة الجاليلة الشلامية فلي ارتيلاد الحلدائق العاملة بمدينلة ا

وم بهللا والتشللابه الثقللافي، واالخللتالف والتشللابه االجتمللاعي، بللين الممارسللات التللي تقللاالخللتالف 

لعامللة، االعللائالت الشللامية وتلللك التللي تقللوم بهللا العللائالت السللعودية بغللرض الترفيلله فللي الحللدائق 

 الكشف عن أسباب خروج الجالية الشامية للحدائق العامة بمدينة الرياض.و

   تساؤالت البحث: .3

نلللة لعاملللة بمديالثقافيلللة واالجتماعيّلللة السلللائدة بلللين أفلللراد الجاليلللة الشلللامية بالحلللدائق ا الخلفيلللاتملللا 

  الرياض؟

 :وينبثق من السؤال الرئيس ثالث أسئلة فرعية، وهي

 ما أسباب خروج الجالية الشامية للحدائق العامة بمدينة الرياض؟ ت١س

ية يلة الشلامشابه الثقلافي واالجتملاعي للممارسلات التلي تقلوم بهلا الجالما أوجه االختالف والت ت٢س

 والممارسات التي تقوم بها العائالت السعودية داخل الحدائق العامة؟

خللل هللذه مللاهي طبيعللة الممارسللات الثقافيللة واالجتماعيّللة التللي تقللوم بهللا الجاليللة الشللامية دات٣س

 الحديقة؟

 :ىتهدف هذه الدراسة إل :البحث .أهداف4

ينللة لعامللة بمداالتعللرف علللى الخلفيللات الثقافيللة واالجتماعيّللة للجاليللة الشللامية المتواجللدة بالحللدائق -

 الرياض.

 الكشف عن أسباب خروج الجالية الشامية للحدائق العامة بمدينة الرياض.-

ة ييلة الشلامالتعرف على االختالف والتشلابه الثقلافي واالجتملاعي للممارسلات التلي تقلوم بهلا الجال-

 والممارسات التي تقوم بها العائالت السعودية داخل الحدائق العامة.

 حديقة.ى طبيعة الممارسات الثقافية التي يقوم بها الجالية الشامية داخل هذه اللالتعرف ع-

 :أهمية البحث.5
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 األهميّة العلمية:

ج قلللت الملللنهتنبثلللق أهميّلللة هلللذه الدراسلللة ملللن منهجهلللام حيلللُث تتسلللم الدراسلللات المحليلللة التلللي طب-

 االثنوجرافي بالندرة.

ل هللذه الدراسللة إضللافة نوعيللة إلللى المكتبللات المحليللة فللي مجللال - ةللد رتأمللل الباحثللات أن تُشللك 

 ية.ووةف لثقافة الجالية الشامية في ارتياد األماكن العامة في المملكة العربية السعود

لجاليللات ابطللة بدراسللة ثقافللة قللد تشللكل هللذه الدراسللة نللواة  لمزيللد مللن الدراسللات المسللتقبلية المرت-

 المتواجدة بالمملكة العربية السعودية.

 األهميّة التطبيقية:

عودية مللد المسللؤولين بمعلومللات ثات عالقللة بطبيعللة ارتيللاد الجاليللات فللي المملكللة العربيللة السلل-

 للحدائق العامة.

م هذه الدراسة في إبراز أهميّة التعايش بين الثقافات المختلفة.-  قد تُسه 

 :المنهجية. 6

ا لطبيعللة الدراسللة واألهللداف التللي تسللعى لتحقيقهللا عبللر المعايشللة الفعليللة للحقللل اللل ذي يحللوي نظللر 

ات ه ملن مميلزأفراد ا من الجالية الشلامية فقلد وقلع االختيلار عللى الملنهج االثنلوجرافي لملا يتميلز بل

 وهي كما يلي:تحقق أسئلة الدراسة، وتخدم أهدافها، 

قللوف علللى الظللاهرة موضللع الدراسللة وفهمهللا مللن وجهللة نظللر مللن تمكللين الباحثللات مللن الو-

نظلرهم  يقوم على إشراك المبحوثين ملن خلالل تقلديم وجهلة االثنوجرافيفالمنهج  يُعايشونها،

 بصورة فاعلية وشمولية.

 تتصللف منهجيللة البحللث االثنللوجرافي بالمرونللة، فللال توجللد عليللة موحللدة لجمللع المعلومللات-

 .وتحليلها

، ثنوجرافي تفسير ووةف موضلوع الدراسلة بإطارهلا الثقلافي واالجتملاعيهدف المنهج اال-

 .ويمكن تعميمها على الحاالت المشابهة لها

علللى النحللو التللالي:  وقللد عللّرف العالمللان األمريكيللان: سللميث وديللال مونللت المللنهج االثنللوجرافي

باحلث لمالحظلة االطريقة التي يتم من خاللها وةلف ثقافلة مجتملع ملا، والملنهج اللذي يسلتخدمه ال

السلوك في بيئته ووضعه الطبيعي ويتوةل ملن خلالل هلذه المالحظلات إللى معنلى لهلذا السللوكا 

(. كما عّرفه أوجبو بأنله: اطريقلة وأداة لدراسلة وفهلم أسلاليب 145م، ص 2016األحمر، جمال )

ريلق وطرق مجتمع ما في الحياة من خالل معرفة أفكارهم ومعتقلداتهم وقليمهم وسللوكياتهم علن ط

م، ص 2016األحمللر، جمللال المالحظللة بالمشللاركة فللي الوضللع الطبيعللي مللن جانللب الباحللثا )

م( أّن المللنهج االثنللوجرافي هللو: اطريقللة فللي البحللث 2011العبللد الكللريم )راشللد وأضللاف  (.145

 ."تسعى لوةف ثقافة أو جزء من ثقافة من وجهة نظر أةحابها
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منطقللة الريللاض الواقعللة فللي حللي ب الحللدائقتللم تطبيللق الدراسللة فللي إحللدى  . نطاااا الدراسااة:7

العية راسلة اسلتطدالسليمانيّة، وقد وقع االختيار على حي السليمانية بعد أن قُْمَن الباحثلات بلإجراء 

كلرت ثم(، التلي 2020ت3)جمانة قّصار، مقابلة شخصية، أكتلوبر والحصول على إفادة من السيدة 

 .الشامية في مدينة الرياضبأن حي السليمانيّة يضم أكبر عدد من الجالية 

ي الحديقلة فلتكونت عينة الدراسة من أفراد الجاليلة الشلامية المتواجلدة  :مجتمع وعينة الدراسة .8

ة قصللدية فللي حللي السللليمانيّة بمدينللة الريللاض، وتللم تطبيللق أداة المالحظللة عللليهم. وتللم اختيللار عينلل

بللة علليهن، يلاض، لتطبيلق أداة المقانساء من الجاليلة الشلامية المتواجلدة فلي مدينلة الر 6مكونة من

 :كما في الجدول التالي

 ( البيانات الديموغرافية لعينة الدراسة1جدول)

الحالة  العمل الجنسية العمر االسم م
 االجتماعيّة

عدد 
 األطفال

 مدة اإلقامة بالسعودية

السيدة  1
 لميس

مديرة  أردنية 39
شحن 
 وتخليص

 سنة 11 4 متزوجة

السيدة  2
 ضحى

 سنة 15 2 متزوجة ربة منزل بنانيةل 41

السيدة  3
 وفاء

كوافير  أردنية 53
 شنطة

 منذ الميالد 5 متزوجة

السيدة  4
 نجيبة

 سنوات 4 1 متزوجة ربة منزل لبنانية 35

السيدة  5
 هبة

 سنوات 6 1 متزوجة ربة منزل سورية 30

سنة في حائل وسنة في  3 متزوجة ربة منزل سورية 31 دت مروة 6
 الرياض

 

 . أدوات الدراسة:9

يه أكبر فقطن يلمرتادي الحديقة الواقعة في حي السليمانية الذي  المالحظة المباشرة والمكثّفة:

 .عدد من الجالية الشاميّة

 .أفراد الجالية الشاميّةالحديقة من نساء من مرتادي  6مع  المقابلة المتعمقة المفتوحة:
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 . إجراءات الدراسة:10

م إلللللى  2020ت10ت3تللللم جمللللع البيانللللات خللللالل الفتللللرة مللللن  مااااع البيانااااات:الفتاااارة الةمنيااااة لج

ى السلاعة إلل م، تم فيها استخدام أداة المقابلة المتعمقة المفتوحلة التلي تراوحلت ملا بلين2020ت11ت1

 الثالث ساعات والنصف، واستخدام التسجيل الصوتي.

 عدد المقابالت مع المشاركات كانت كالتالي:

 ضحى أُجريت معهما مقابلتين: في الحديقة، وعبر الهاتف. ةالسيدلميس و السيدة-

 .السيدة وفاء أُجريت المقابلة في منزل الباحثة لمدة ثالث ساعات ونصف-

 .السيدة هبة والسيدة نجيبة أُجريت معهما مقابلة واحدة في الحديقة-

 دة.الدكتورة مروة أجريت معها مقابلة واحدة أثناء زيارة الباحثة لها في العيا-

لريللاض، اتمللت معظللم المقللابالت فللي الحديقلة الواقعللة فللي حللي السللليمانيّة بمدينللة  مكاا  اللقاااءات:

ا إلى  4وتراوحت مدة اللقاءات ما بين الساعة  . 11عصر   مساء 

 . نتائج الدراسة:11

ن تمللت زيللارة الحديقللة مللن قبللل الباحثللات أربللع مللرات، وتللم خاللهللا رةللد العديللد مللالمالحظااة: 

 المكثّفة، وهي كالتالي:المالحظات 

ر عند زيارة الحديقة لوحظ وجلود مجموعلات ملن العوائلل عبلارة علن نسلاء وأطفلال فقلس ملن غيل-

ت الرجال، وكان لكل مجموعلة طريقتهلا فلي الجللوس، وتنلاول الطعلام، فكانلت إحلداهم قلد أحضلر

ا االبلزراالبرجرا الجاهز وكان العدد كبير، واألخرى أحضرت طعلام ملن المنلزل وأخلرى تأكلل 

وتشرب الشاي، وعدد من المجموعات عبارة عن فردين رجل واملرأة ومجموعلات أخلرى عبلارة 

 عن نساء فقس.

 .لوحظ انتشار قشور المكسرات على األرض وخاةة  قشور تباع الشمس واليقطين-

نوا معظم العوائلل كانلت ةلغيرة إللى متوسلطة، وبعلد مرتلادي الحديقلة ملن الجاليلة الشلامية كلا-

ول من اإلناث في عمر المراهقلة يرتلدين عبلاءات ملّونلة دون غطلاء لللرأس ويتجلولن حل مجموعة

 الحديقة ويتحدثن بصوت عاٍل.

ل فلي لوحظ انسجام األطفال في اللّعلب وعلدم وجلود مشلاجرات بيلنهم، ومالحقلة األمهلات لألطفلا-

 .حال ابتعدوا بالدراجات بعيد ا

يقلةم وقلد يكلون بسلبب الوقلت وهلو عصلر يلوم لوحظ في إحدى الزيلارات قللة الحضلور فلي الحد-

 الخميس، وربما البعد في أعماله والبعد سيأتي في فترة الليل.

 جميللللل كللللان الجللللو ربمللللا لوحللللدهم رجللللل الجالياتللللاألخرى مللللن بلللله بللللأس ال عللللدد ا يوجللللد كمللللا-

 من السودان. ورجل اآلسيوية، من الجالية به، ومجموعة لالستمتاع وخرج

 .خرى منقبةجبات، ماعدا اثنتان فقس إحداهن لبنانية، واألخرى سورية، وأأغلبيّة النساء كّن مح-
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علللى  جلللوس الجلللوس بللين أغللب األسللر كانللت تصللطحب معهللا كراسللي للجلللوس عليهللا واختلللف-

عللى  السلجادات، وإحضلار المتكلا االمراكليا وهلو ملا يتكلا عليله ملن مخلدة أو وسلادة، وأخلرى

 .المتنقلة الكراسي

 واحلدة جللوس الرجلال فلي جهلة، والنسلاء فلي جهلة ملع وجلود مسلافة قصليرةلوحظ في األسرة ال-

 .بينهم

وت علاٍل، غالبية الرجال كانوا يجلسون على المقاعد التي تحيس بالحديقلة، وكلانوا يتملازحون بصل-

وتر ويلدخنون السلليجارة أو الشيشلة، وبعللد أطفللالهم اللذكور يلعبللون أمللامهم عللى العشللب ابالسللك

 والدراجاتا.

م هلالحديقلة  ارة الحديقة بعد الساعة التاسعة ليال  فلي يلوم السلبت للوحظ أن غالبيلة مرتلاديعند زي-

خين من اللذكور، وكلانوا منتشلرين فلي أرجلاء الحديقلة عللى العشلب، وعللى المقاعلد ويقوملون بتلد

 الشيشة والسيجارة، وقد لوحظ استعمال شيشة مشتركة بين رجل وامرأة.

قللة مللن أثنللاء التجللولم وربمللا يكللون السللبب أّن مرتللادي الحدي نللال ومالحقتهللا القطللس كثللرة لللوحظ-

كبيلر  العائالت واألطفلال اللذين يطعملون ويالعبلون القطلس، األملر اللذي جعلل القطلس أليفلة بشلكل

 وتقترب من األشخاص بمجرد نزولهم من السيارة.

 البعد ترك المكان نظيف ا قبل مغادرته.-

أسئلة  ا علىجمع البيانات، تم فرزها وتصنيفها وتوزيعه بعد االنتهاء من. تحليل البيانات: 12

 الدراسة ومحاورها، كالتالي:

 مظاهر الثقافة الشامية في حي السليمانيّة )المادية، وغير المادية(.-

 أسباب خروج الجالية الشامية للحدائق بمدينة الرياض.-

 اض.دينة الريالحدائق العامة بم الخلفيات الثقافية واالجتماعيّة للجالية الشامية المتواجدة في-

امية أوجللله االخلللتالف والتشلللابه الثقلللافي واالجتملللاعي للممارسلللات التلللي تقلللوم بهلللا الجاليلللة الشللل-

 والممارسات التي تقوم بها العائالت السعودية داخل الحدائق العامة.

 طبيعة الممارسات الثقافية التي تقوم بها الجالية الشامية داخل هذه الحدائق.-

 رض نتائج الدراسة واستنتاجاتها:.ع13

 :"حي السليمانيّة "أأرب شيء على بيئتنا

نسلليات وقللع االختيللار علللى حللي السللليمانيّة بمدينللة الريللاض ألنلله يشللكل االختيللار األول لمعظللم ج

: سليدة لمليسالجالية الشامية على اختالفهلا ملن: لبنلانيين، وسلوريين، وأردنيلين، وهلذا ملا ثكرتله ال

ي على بيئتنا، هون الناس تطلع تمشي مثلل هيلك ايعني السليمان ء األجلوا -اهكلذ-يّة والعليا أأرب ش 

وجهلا قلد زلما ما يكون فيه كثير شوب نطلع نمشي ونترك السيارةا. كما وأفادت السيدة لميس بأن 

د اقترح عليها استئجار شقة سكنية لهم فلي شلمال الريلاض ورفضلت الفكلرة: اهلون بحلس إنلي عنل

 ا.حى عم تشوف أوالدي وتأخذ بالها منن، وجيرانا كلون سوريين ولبنانيينأهلي، جارتي ض
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وهلي متوسلطة  وتم اختيار هذه الحديقة في حي السليمانيةم ألنها حديقة الحي التي يرتادها سلاكنيه،

ة القطلس الحجم بها العديد من النخيل وعلى حوافها مقاعد وممشى وفي وسطها بحيرة وتتميز بكثلر

الحديقللة  الزيللارة الميدانيللة مالعبللة العللائالت وأطفللالهم للقطللس وقربهللا مللن مرتللاديولُللوحظ أثنللاء 

وتتسلم  وبالقرب من الحديقلة توجلد العديلد ملن المقلاهي التلي تلوفر الشيشلة فلي الجلسلات الخارجيلة

 لشامي.بكثرة الزوار من الجالية الشامية رجاال ونساء من قاطني الحي ويغلب عليها الطابع ا

ن مللا أطلللع ملللملليس أّن ملن مميللزات حللي السللليمانيّة أنله مفعللم بالحيللاة قائلللة : اأنلا ل وثكلرت السلليدة

واق السلليمانيّة والعليلا أحللس حلالي انخنقلت، أحللس حلالي فللي غربلة اغتربلتا، وثلللك لوجلود األسلل

لحلي ملن االفلسطينية واألردنية والسورية، وكل المنتجلات الشلامية متلوافرة، فضلال  علن أن سلكان 

كوترا، امية تفضلل المشللي، ولوجلود األطفللال اللذين يلعبللون فلي الشللارع بلالكرة اوالسللالجاليلة الشلل

ي الشيشلة فل واألهالي يراقبون أطفالهم من االبلكونات ويئرقلوا على البلكونةا أي: ممارسة تلدخين

احنّلا  شرفات المنازل، بينملا توجلد أحيلاء تلرفد فكلرة البلكونلة وأشلارت إللى ثللك السليدة لمليس:

ان كونللات ونلللبس أثللواب الصللالة ونطللل علللى أوالدي والجيللران كلهللم علللى البلكونللة عشللنحللب البل

ا اللت ألختهلقيعيشوا األوالد حياة طبيعية وما ينخنقوا في البيتا، كما ثكرت السيدة ضحى أنها قد 

 تكلري حاللكأن أوالدها: اعم ينزلوا للشارع وعم يلعبواا فلردت أختهلا: اتف -التي تعيش في لبنان-

عللى  ن؟ا فردت عليها: اايه نفس الشلي ملا يختللف الوضلع هلون، تمشلى أنلا ويلاهن، وجيرانلابلبنا

ّن أحلد أالبرندات كأنا في لبنانا والمقصلود ابالبرنلداتا: شلرفات المنلزل، وثكلرت السليدة لمليس 

يخلانق،  جيرانهم من الجنسية السعودية عنلدما يلرى أحلد الجيلران الشلاميين: ا فلي البلكونلات يظلل

-كتلس بحد، ومرا ةفيت السيارة بجنب الرةيف راح ينفس عجلل السليارة، والكلل ملو هيلوما يخ

 فيه ناس أكيد أفضلا. -هكذا

 :الحياة طبيعية

اء ومن جهة أخرى عند سؤال أفراد عينلة الدراسلة علن سلبب خلروجهم للحديقلة، أكلدت السليدة وفل

نعكلس شلجار الكبيلرةا، واعلى أّن: اأهل الشلام متعلودين عللى طبيعلة بالدهلم ثات الحراشلف واأل

للا فللي ا لحللدائق ثلللك علللى حللبهم للخللروج المسللتمر للحللدائق واألمللاكن العامللة، لللذلك يتواجللدون دائم 

بللاع السلعوديين بلالخروج األسلبوعي لالسلتراحات الخاةلل ة، العاملة كلذلك تطبّلع اللبعد بلبعد ط 

 فيما مضىاالستمتاع، وووجدوا فيها ميزة وجود المساب ، وتخرج العائالت كاملة بأطفالها للعب و

اإلخلوان  كان  لهم استئجار أسبوعي لمدة سنة في أحد االستراحات بالرياض، وهذا يفعله كثير من

 من الجالية الشامية بالرياضا.

خيلل وتتميز الحلدائق بأنهلا بلال أسلوار، وفلي الوسلس بركلة ملاء، واألرض خضلراء واألشلجار والن

ا بالرملل هلون تحسلي الحيلاة طبيعيلة أكُلر األوالد يلعبلوموزعه فيها. كما وأشارت السيدة لمليس: ا

ل جمعلة يتشمسوا، في األردن أمان أكثر وكلل األوالد علم يلعبلوا بلرا حنّلا كلل أسلبوع علم نطللع كل

 ."للحديقة
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  يه أمانا.وثكرت السيدة ضحى: احنّا بلبنان إثا نزلنا نظل على الطريق أمان، هالّ بلبنان ما ف

 ألةللية فليم الثاني، وخاةة  أبنلاءهم اللذين ال يفضللون زيلارة أوطلانهم اويعتبرون السعودية بلده

بنللائهم، العطللل الرسللمية، والعللودة للسللعودية وأّن فكللرة االسللتقرار فللي أوطللانهم تُشللكل هاجس للا أل

يا  ثكرت ووعلقت السيدة ضحى: اأوالدنا يحبوا هون عشان األمان والكهرباء واإلنترنت وكل ش 

للون وشلفنا عللز السلعودية بتالقللي المصلاري موجللودة لكلن ببالدنللا كلل السليدة لملليس: اجينلا هلل ي ش 

ةلعب ومحلدود، هللون ةلرنا نعلللم أوالدنلا أحسللن تعلليم ونعلليش أحسلن مسللتوىا. اأوالدنلا هللون 

، ساعة 24ل تعودوا على الرفاهية بزيادة وهذه ةفة سيئة عم تواجه أوالدنا هناك المكيّف ما يشتغ

 أنّ -طبيبلة األسلنان-ال عللى طلولا. وأضلافت اللدكتورة ملروة بس نشغلُه ساعة ونطفيله هلون شلغ

أوضلحت وسبب نزولها للحديقة في إجازة نهاية األسبوع، هو بغرض الترفيه عن أبنائها الصغار. 

لعيلادة اأنها أتت للرياض منذ سنة، وكانت تعمل قبل ثلك في حائل وأنها هي وزوجهلا يعمللون فلي 

 .ئقفيه هي وعائلتها وأطفالها في السعودية غير الحداثاتها، وأنها لم تجد مكان لتتفس  

  أهلل والوأضافت السيدة نجيبة: االزم نطللع األوالد للحديقلة ألنلوا ملا عنلا حلدا هلون نلروح لله ال

طفلال أوفوا أوالد، ويتواةلوا مع عالم ويشلوفوا ملن جنسليات أخلرى ويلعبلوا ملع أخوة يطلعوا يش

ال ووال أخلو  أفضل ألن حنّا ولد بولد يكونوا بالبيت ويشعروا بالملل، وما عنّا أقارب هون ال أخت

طلعتنلا دة هبلة: اأهل نروح له أو يجي لعنّا ما عنّا إال الحديقلة هلي المتلنفسا. وأيلدتها بلالكالم السلي

أوالد  جتمع بالحديقة منشآن األوالد شفتي البيوت كيف هون بس يشوفوا الضوء والشمس ويشفوان

 عاماة هال تففلالو  االجتمااي فاي المناا ا أو الحادائق الويعاشروا مجتمع ثلانيا. وعنلد سلؤالهم 

جتملع نأجابت السيدة نجيبة:ا بس يكون الطقس حلو نُفضل الحديقة وإثا كلان الطقلس غيلر مناسلب 

 ."يت حتى األوالد يلعبوا والحديقة أفضل طبعا أوسع وأحلىبالب

 ""السعوديين يحبوا يركبوا السيارات ويروحوا على الموا

امية جاليلة الشلومن ناحية أوجه االختالف والتشابه الثقافي واالجتماعي للممارسات التي تقوم بها ال

يس: اهلون عاملة، ثكلرت السليدة لملوالممارسات التي تقوم بها العائالت السعودية داخل الحدائق ال

كبللوا الشللعب السللعودي مللا يطلعللوا بللرا مللا تمشللوا فللي الشللوارع مللا تحبللوا هللادي األشللياء تحبللوا تر

سعودية السيارة وعلى المولا. وعلقت السيدة هبة تعليق عن وضع تخطيس الحي بقولها: اهون بال

 ما خرج إن الواحد يمشي ويقضي مشاويره مشي عكس سورياا.

البنللزين  لشللاميين يفضلللون غالبللا السللير علللى األقللدام إثا كللان االمشللوارا قريللب ألن تكلفللةبينمللا ا

، لاير 50مرتفعللة فلللي بلللدانهم وقلللد ثكللرت السللليدة لملليس: اعبيلللت سلليارتي بنلللزين بالقريللات بللل  

للللي مللا لاير، بللس وةلللنا ةللفينا السليارة شللهر واسللتخدمنا سلليارة كيللا ا 400وبلاألردن عبيناهللا بلل  

 .تسحب بنزينا

وثكرت السيدة وفاء أن األردنيين كثيلرا  ملا يفضللون اسلتخدام السلجادات والجلسلة األرضلية وهلذا 

مشلابه جلد ا للشلعب السلعودي ويعللود السلبب لتعلودهم فلي بالدهلم علللى ثللك وهلذا لكثلرة األشللجار 
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االبلللزوراتا ووالحراشلللف فيهلللا، كلللذلك ملللن الضلللروري إحضلللار الشلللاي والقهلللوة والزنجبيلللل 

 .ب البطيخ ألنه المشهور والمفضل لديهموالمقصود به ح

، وطبيعلة وأفادت السيدة لميس أّن من أوجه التشابه بين المجتمع السعودي واألردنلي: ةلفة الكلرم

باليلد  األكل، والضيافة. وكذلك عادات شلرب القهلوة العربيلة وأخلذ فنجلال القهلوة ملن يلد المضليف

 فلس السلياقنالقهلوة كنايلة علن االكتفلاء. وفلي  اليمنى، وعدم ملا فنجال القهوة آلخره، وهّز فنجال

ى ا تغللي عللعلّقت السيدة وفاء على عادات شرب القهوة: احنّا عنّا يستعملوا القهلوة سلوداء يخلوهل

 ن شلان هيلكالنار ساعة كاملة وتصير سوداء ويغلوا معها الهيل كمان تشربين القهوة شفّه تسليه م

شلرب لملا كبار السن ما زالوا هيك متمسلكين بعلادات الاا وأضافت: يصبوا القهوة في قاع الفنجان

يللل شللوربة علدسا وأردفللت قائلللة : االج -للليس-نمللي الفنجللان يقللول للي عمللي أنللا طلبللت قهلوة مللو 

 ."الجديد عم يشربوا نفس العادات وإن كانت أخف شوي أو محسنة

ا ة تقابلهلقا األردنيلوفيما يخص الحدود الدوليّة مع األردن أشلارت السليدة لمليس أن مدينلة ااألزر

عوديين مدينلة القريللات السلعودية لدرجللة أّن هنللاك عالقلة مصللاهرة بللين الملدينتين، وأردفللت: االسلل

متمسلكين  قريبين على األردنيين أكتر من اللبنانيين، حنّلا كشلعب كثيلر محلافظ، ملا نحلب االخلتالط

نلدنا نلاس عان لحلال، وفيله بالدين أكثر، عندنا قعدات منفصلة متل السعوديين الرجال لحال والنسلو

اء أّن ملتزمين باللدين وفيله كملان مسليحيينا. وأوضلحت السليدة وفل -ليسوا-مسلمين وفيه ناس مو 

تم وضلع يلطريقة اجتماع األسلر األردنيلة فلي الحلدائق العاملة غالب لا عنلدما تخلرج أكثلر ملن عائلله 

مفضللة. اةلة ومشلروباتها الجلستين: واحدة للرجال، واألخرى للنساء، ولكل مجموعة أطباقها الخ

عد، وفيما يخص طبيعة الممارسات أغلبها كانت عبارة عن السمر ليال والحلديث ملع بعضلهم اللب

فلراد د بعلد األواألطفال كثيرا  ما يفضلون اللعب باأللعاب القليلة المتواجدة في الحديقة، كملا يوجل

 عمللون عللى إحضلار وجبلةالذين يمارسلون بعلد الهوايلات أو رياضلة المشلي، كملا فلي الغاللب ي

ه حاليلة يتجلالعشاء والتي تكون محضرة في المنزل أو الشواء في الهواء الطلق، أما في األوقلات ال

الللبعد وخاةللة ةلللغار السللن للوجبللات الجلللاهزة أيللا  كللان نوعهلللا مللع تفضلليلهم الساندويشلللات 

 الفالفلا.

عظللم السلليدات األردنيللات وفيمللا يخللص لللبس النسللاء األردنيللات للعبللاءة ثكللرت السلليدة لملليس أن م

يفضلللن لللبس العبللاءة، كمللا يوجللد بعللد السلليدات األردنيللات يمثللل لهللا لللبس العبللاءة عائقللا فللي 

السعوديةم ألنهن غير معتادات على ثلك. كما وأكدت السيدة وفاء ملا قالتله السليدة لمليس: ااألردن 

لي ملزعج حكايلة الشلرف والعلار الللي  وفلسطين أكثر تمسك بالعادات من باقي دول الشام، أكثلر ش 

تكللون بللالظلم أحيانللا ا. وثكللرت الللدكتورة مللروة أنهللا مرتاحللة فللي الوضللع الحللالي الللذي ال يلللزم 

الجاليات في المملكة بللبس العبلاءة، وأنهلا تكتفلي باللبلاس المحتشلم أثنلاء الخلروج ملن المنلزل دون 

ملكة في التنوع الثقلافي الحاجة لتغطية الرأس، واسترسلت بالحديث عن التطورات التي تشهدها الم

وقبول اآلخر، وثكاء ولي العهد محمد بن سلمان في إحداث تلك التغييرات. وعلقلت السليدة ضلحى 

موجلودة ببللدي لبنلان، وملن النظلام علنكن  -غيلر-على ثلك: االحلو هون النظافلة والنظلام ألنم ملو 

تللبس لبلاس محتشلم  ممنوع حدا يطلع مش البس لبس مرتب ومسطرا، كما ثكرت أنهلا تُفضلل أن
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بلدون عبلاءة، وأنهلا تعلاني ملن نظلرة بعلد النسلاء االمتشلدداتا عللى حلد قولهلا بينملا الرجلال ال 

ينظرون إليهام ألن لباسها امحتشما وحتى لو فيه انفتاح كثير أبلدا ملا راح أللبس تنلورة قصليرة أو 

ي اسموه احترام للثقافةا. ووج هت السليدة لمليس الحلديث شورت، بلبنان بلبس لكن هونه أبدا فيه ش 

لي بقولها: الما ابنك يطلع يلدرس بلرا لملا يكلون هونله متعلود عللى االزدهلار أنلت  ملا راح تخلافي 

لي ويطللع بلرا راح يفللت، والزم يكلون الوضلع  عليه برا، بينما لملا يكلون هونله ملا راح يشلوف ش 

 ضمن حدود، ضمن ثقافتنا اإلسالمية، بس نتقبل اآلخرا.

 حى أنها كانت تسكن في مجمع سكني فلي أبحلر اجلدةا وثكلرت أن مدينلة جلدةوأشارت السيدة ض

لا اهلون العيشلة أحللى  أكثر انفتاحا من الرياض، لكلن اآلن تغيلرت الريلاض وأةلبحت أكثلر انفتاح 

لي كثيل ر حللو كثير ملن لبنلان ألنم ملدمرة لبنلان، وشلو ملا بلدك تعمللي لكلن ضلمن حلدود، وهلذا الش 

ي سنتين ةار   ا.فيه تغيير جذري بالرياضتقريبا من ش 

لمتواجللدة ومللن جانللب عخللر وضللحت السلليدة وفللاء الخلفيللات الثقافيللة واالجتماعيّللة للجاليللة الشللامية ا

م بمدينلة الريلاض حيللث أّن واللدها قللد حضلر إلللى السلعودية حلال تخرجلله ملن الجامعللة وعملل معللل

ين معللم قة الريلاض ملا بلرياضيات وعلوم في مدارس المملكة في منطقة الزلفي، ثم انتقل إلى منط

ردن، في الفترة الصباحية، ومهندس في مكتب هندسي بعد ةالة العصر وبعلد سلنتين علاد إللى األ

هم فللي تلزوج وأحضللر زوجتلله وأنجللب أبنائهمللا فللي المملكلة العربيللة السللعودية وتعلّللم أوالده جملليع

، أيضلا  للغة العربيلةالسعودية ومن ضمنهم السيدة وفاء التي تخرجت من جامعة الملك سعود قسم ا

ن. تحلدثت والدة السيدة وفاء عملت في مدارس المملكة مديرة ومعلمة في نفس الوقت مدة  من الزم

زبائنهلا  عن طبيعة عملها وهي كوافير كما يُقال ابالشنطةا تتنقلل بلين المنلازل حسلب الطللب ولهلا

للذي يوافلق سين، والزيتلون واكما تحدثت عن االشيشةا وأنها موجودة بينهم في كال الجنن، الدائمي

قطفلله فللي هللذا الوقللت مللن السللنة، اوالجميللدا وهللو مللا يوضللع فللي األكلللة الشللهيرة لللديهم وهللي 

ة معينلة االمنسفا، االجميدا غالب ا ما يحضرونه من األردن حيث يُعمل ملن الللبن الطلازج بطريقل

أثيرات تلظ الطعلام ملن ويمكن حفظه لمدةٍ طويلة في االتنلكا وهلي العللب المعدنيلة التلي تقلوم بحفل

اسبات الجو، وقالت إن وجبة المنسف هي أكلة مهمة في أعراسهم ومن الضروري تقديمها في المن

يقللة كملا تقللول بأنهللا تقلوم بصللنعها كللل أسلبوعين وتحللدثت عللن طرا.سلواء  كانللت اأفللراح أم أتراح

ذا يهلم الجيلدة وهلةنعها كما توارثوها من األجداد حيث ثكرت بأن من المهلم اختيلار نلوع اللحملة 

هلم كشلعب  تقريب ا أغلب الطبقات في األردن وعلّللت ثللك بلأن لحلم النعيملي يأتينلا ملن الشلام، حتلى

الجيلل  يهمه نوعية اللحم وثكرت بأن زوجهلا يلذهب شخصلي ا بنفسله الختيلار نلوع اللحلم الجيلد أملا

 الجديد بما فيهم أبنائها يحبون الدجاج.

طعم لدينا مشهور في مدينة الرياض بصنع االفالفل والحملص كما تحدثت عن مطعم النقاء وهو م

اآلن له ثالثة فروع: الفرع األةلي موجود بالصناعية هو األفضل، ثم الفلرع اآلخلر وهلو القريلب 

من بيتها في الملز، وثكرت بأّن الجماعة )شاميين( الذين يعملون فيله يثقلون جلد ا فلي زوجهلا اأبلو 

مانتهم، شهرة هذا المطعم وةلت إلى أن تم فت  فرع لهم في شلمال محمدا وهو يثق فيهم ويُشيد بأ

 الرياض، مطعم شهير جد ا حتى لدى السعوديين من قديم الزمان.
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لا ملا ينزللون فلي أطلراف ال ملا حديقلة بينالحظت السيدة وفاء أّن السعوديين في الحلدائق العاملة دائم 

 عمللون هلذاقلة، هلي تعتقلد أّن السلعوديين ياعتاد أهل الشام أن يجلسوا في أّي مكان في وسلس الحدي

حقيقللة الفعللل بسللبب عللدم الثقللة، وخاةللة  عنللدما يتواجللد رجللال فللي المنطقللة المحيطللة، بينمللا فللي ال

ا يُفضلون التمتلع بالخصوةلي  ة والراحلةأتصور أنّه ليس هذا هو السببم ربما ألن السعوديين دائم 

د تعرفلت عللى قلبة عندما تم سلؤالها علّم إثا كانلت بينما قالت السيدة نجي .خاةة  في األماكن العامة

فلس الشلي سعودية في الحديقة قالت: ا أي مرة تعرفت علي وحدة سعودية وقعدنا معها وانه كلنلا ن

يلروا هي حضرت ليلعب أوالدها بالحديقة كانت من جدة ماله أهل هون تنلزل ملن شلان أوالدهلا يغ

لسيدة هبة ساعة إثا بالسيارةا وأضافت ا ١٣بعيدة جو وهي تتعرف علي حدا مثلنا ألن أهلها بجدة 

سلب حعّم إثا كان هناك اختالف في الهدف من الخروج إللى الحديقلة: انفلس الشلي لكلن كلل واحلد 

عانك   فطرحت الباحثة سؤاا: ما رأيك في تعاملهاا ماع أطفالهاا هال هاو مختلا عاداته وتقاليدها 

ف وأيلدتها نتها عادي ما في مشكلة وما فلي اخلتالالسيدة نجيبة: العب ولدي مع بأجابت  بالتعامل 

ر بللس السلليدة هبللة بقولهللا: ااحنللا نشللوفهم بالحديقللة مللا يبللين كثيللر االخللتالف بنشللوفها وقللت قصللي

ربللي بللاألخير تحسللي تربيللة هللذا الجيللل واحللدةا واسللتطردت السلليدة نجيبللة: ااألمهللات الحللديثات ن

 .يدلّع غير زمان أمهاتنا وجداتنااأوالدنا بطريقة حديثة قريب من بعد هذا الجيل كله 

 "احنا األمهات نعاني من التعلي  عن بعد"

 ١١لسلاعة بينما كان رأي السيدة نجيبة حول التعليم عن بعد وكيف يكلون يلومهم: اتبلدأ المدرسلة ا

ا األمهلات وننزل للحديقة يلعب ابني، وفي األون الين أكون قاعدة حدو ألن حنّل ٣ونخلّص الساعة 

نلي دقيقلة ه أنا بدرس وبدّرس ابني ألن ملن األون اليلن يفتحلوا بلرامج أخلرى للو أتلرك ابنعاني كأن

ي  يقلول بلدو وحدة حتى أدخل المطبخ يدخل ورايا والزم مراقبة حتى ما يفت  برامج ثانية وأكثر ش 

ع الملدارس ا. وأضافت السيدة هبة بضحك ألنه ابنتها للم تلدخل المدرسلة بعلد: اهللا يرجل-ماء-َمّي 

 ر كلان سللبي؟ قالت: االتأثيما هو تأثير الحجر على أطفالك ى خير وسعادةا. فبادرتها بالسؤال عل

وجللة علينللا وعلللى األوالد إثا األوالد مللا طلعللوا وةللاروا يخربللوا بالبيللت ةللارت األم تظللل مزع

 واألب مزعوج وخاةة لما كان الشغل من داخل البيتا.

 ة بالبيلت نجيللب ألعلاب ندرسلهم شللوي ننملي لهللموأضلافت السليدة هبللة: اةلرنا نختلرع لهللم أنشلط

جهلت مواهب لديهم ويكسروا شويا أما السيدة نجيبة فذكرت: اةاروا هلايبر أكثلر ملن قبللا.  و

نللدمجوا ا؟ أجابللت السلليدة نجيبللة: اوالدي هاال ساايندمج األطفاااا بعااد انتهاااء الحجاارالباحثللة سللؤاال  

ثيلر كبالبيت ممكن ما يندمج كنت أقرأ ولدي عمره خمس سنوات عادي اندمج بس لو سنة حبستيه 

ا ملن وجهتهم أنه في أمهات أطفالهم ما اندمجواا أما السيدة هبة فكان قولها: االتعقيم ضروري كما

طع إدخلال يلمسوا وجههم ويغسلوا أيديهم ما يقربوا من حداا. وثكرت الدكتورة ملروة أنهلا للم تسلت

علد وعلدم بُ وات )توائم ثالثة( بسلبب التعلليم علن أطفالها المدارس هذه السنة رغم بلوغهم الست سن

 جدواه للصف األول ابتدائي.
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 :.الصعوبات التي واجهت الباحثات أثناء جمع العينة14

 واجهت الباحثات عدد ا من الصعوبات أثناء جمع العينة منها ما يلي:

ترحيلب بلباحثلة تم التواةل مع امرأة سورية لعمل المقابلة وتم شرح الهدف ملن البحلث وقابللت ا-

ها تي بصلديقتعاٍل جد ا وتم االتفاق على الوقت المحدد للخروج للحديقلة، كملا اقترحلت الملرأة أن تلأ

االعتلذار وأطفالهن للخروج، فرحبت الباحثلة بلذلك، وقبلل الموعلد بيلوم تلم إرسلال رسلالة للباحثلة ب

لراهنلة ملن األوضلاع ا مفادها أن زوجها قد رفد خروجها للمقابلة وتظن الباحثة أّن هناك تخوف

 .وانتشار كورونا

الشلام:  خرجت الباحثة للحديقة للتواةل مع العامة حيث حاولت عملل مقابللة ملع فتلاتين ملن بلالد-

ا من التردد، وقامتا بطر ح علدة إحداهن من فلسطين، واألخرى من سوريام لكن  هر عليهما بعض 

 م تعودا.مشى ونرجع لكا لكن يا لألسف لأسئلة: لماثا المقابلة؟ وما هو العنوان؟ وقالتا: انت

بللل تللم العثللور علللى امللرأتين فللي الحديقللة إحللداهن مللن لبنللان واألخللرى مللن سللوريا وأبللدين التق-

والمشللاركة، لكللن تللم رفللد إعطللاء طريقللة تواةللل علللى الجللوال بحجللة أن الللرقم مشللترك مللع 

 .أزواجهن

 .نالتحدث مع أشخاص مغتربي في  ل توتر الظروف السياسية في المنطقة نجد بعد الحرج في-

داد فللي إحللدى مللرات الخللروج للحديقللة كانللت أغلبيللة العللائالت مللن الرجللال وكللانوا مجتمعللين بأعلل-

ا في مالحظتهم  .كبيرة ووجدت الباحثة حرج 

ن ا أبنلاء ملتلوفي زوجهلا وللديه الملرأة عند نهاية المقابلة دخلت السيدة وفاء بشكل عاطفي للتبلرع-

ن ة، وهللذا يشللكل شلليئ ا مللن الحللرج لللدينا كسللعوديين وكللذلك فيلله نللوع مللالخاةلل االحتياجللات ثوي

 المخالفة للسياسة العامة، كما عاودت اإلرسال بعد أسبوعين من المقابلة بنفس الطلب.

للا فللي المصللافحة والتقبيللل لظللرف كورونللا الحللالي وضللرورة - عنللد السللالم وجللدت الباحثللة حرج 

 االلتزام بالتباعد االجتماعي.

 الدخول مع بعد العائالت وإجراء نقاش حول موضوع الدراسة. التحرج من-

 ومّما تقدم ثكره يمكننا تلخيص نتائج الدراسة، فيما يلي:ملخص النتائج: .15

: فيمللا يخللص الخلفيللات الثقافيللة واالجتماعيّللة للجاليللة الشللامية المتواجللدة فللي ال وجلله حديقللة، وأأوال 

 الممارسللاتممارسللات التلي تقللوم بهللا الجاليللة الشللامية واالخلتالف والتشللابه الثقللافي واالجتمللاعي لل

 التي تقوم بها العائالت السعودية داخل الحدائق العامة.

، ب لألطفلالتُفضل الجالية الشامية الخروج للحدائق في نهاية األسلبوع، والتمتلع بالخضلرة، واللعل-

ع يلة األسلبوعودي قضلاء نهاواعتبارها متنفسها األمثل في المملكة، بينما يفضل أفراد المجتمع السل

 في االموالتا التجارية واالستراحات والشاليهات الخاةة.

اليهات االشلإللى تأثر بعد أفراد الجالية الشامية بعادات المجتمع السلعودي فلي تفضليل الخلروج -

 أو االستراحاتا للتمتع بمزيٍد من الخصوةية في نهاية األسبوع.

اليلة الشلامية السلير عللى األقلدام كملا هلي علادتهم فلي بللدانهم، عند التنقل داخل المدينة تُفضلل الج-

 بينما أفراد المجتمع السعودي يفضلون ركوب السيارة.
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للب أفلراد األغلبية من الجالية الشامية يفضلون الجلوس على كراسي في الحدائق، بينملا يفضلل أغ-

 المجتمع السعودي الجلوس على سجادة أرضية.

لعربيلة، ، والسعوديين في عادات: شرب القهوة اوالسورييناألردنيين، وجود قواسم مشتركة بين -

 نلاني اللذيوالكرم، والضيافة، وعدم االختالط بين الجنسين، وهذا خالف ما نجلده فلي المجتملع اللب

ا في االختالط بين الجنسين.  ال يرى ضير 

لخلروج لعبلاءة عنلد االتشابه بين النسلاء األردنيلات، والسلوريات، والسلعوديات فلي تفضليل للبس ا-

 لألماكن العامة.

 انتشار االشيشةا بين الجالية الشامية المرتادة للحدائق العامة.-

الجالية  تفضيل أفراد المجتمع السعودي الجلوس على أطراف الحديقة، بينما الموضوع سيّان لدى-

 الشاميّة.

 ياض.عامة بمدينة الرثانيًا: الكش  عن طبيعة أسر الجالية الشامية التي تةور الحدائق ال

نوي اخللتالف مسللتوى التعللليم مللا بللين ثللاعلللى طبيعللة هللذه األسللر أغلبهللا منفتحللة ومتقبلللة ل خر-

 وجامعي ودكتوراة بين افراد العينة.

ذه هلظلم أفلراد تعيش هذه األسر بتناغم وانسجام في احي السليمانيّةا ألنه يمثل الخيار األمثلل لمع-

 الجالية ثات الحال الميسور.

هج لحرص عللى اختيلار نوعيلة التعلليم األفضلل ملن وجهلة نظلرهم االمعتملدة عللى دراسلة المنلاا-

 األمريكية ألبنائهنا.

 اعتزازهم بالموروث الثقافي الذي يُميزهم.-

 .لكةم في المماعتياد أبنا هم على مستوى الرفاهية، الذي تم توفيره لهم من قبل أبائهم خالل عمله-

 ا هللا(.ة التطور واالزدهار في عهد الملك سلمان، وولي عهده )حفظهمتقبلهم وترحيبهم لمواكب-

 حاجة بعد أفراد العينة للعمل وةعوبة الحصول عليهم بسبب سعودة الو ائف.-

 الحفا  على القيّم اإلسالمية التي تتحلى بها الجالية الشاميّة.-

 .الشاميّة التشابه بين تربية األمهات السعوديات وبين تربية أمهات الجالية-

 :.التوصيات16

ا لقلتهللا - لتفضلليل وتلوفير مقاعللد للجللوس بكميللات أكثللر فلي الحللدائق العاملة بمدينللة الريللاضم نظلر 

دائق يلادهم للحلمعظم الجاليات الشامية المتواجدة باألحياء السعودية الجلوس على المقاعلد أثنلاء ارت

 والتنزه.

 .ل أهميّة الحفا  على النظافةالعمل على زيادة وعي مرتادي الحدائق العامة حو-

العمللل علللى زيللادة العالمللات االرشللادية التوعويللة، وتللوفير أمللاكن مخصصللة لوضللع مخلفللاتا -

 الشيشة وأعقاب السجائرا.

نوعللة تكليللف طللالب المللدارس بزيللارة الحللدائق العامللة فللي أحيللائهم والتعللرف علللى الثقافللات المت-

لثقللافي م فللي الفصللل لتعزيلز مبللدأ قبللول التنللوع المرتلادي الحللدائق، ومشللاركة التجربللة ملع زمالئهلل

 .والوعي به
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لشللامية توجيلله رجللال األعمللال إلللى افتتللاح األمللاكن والمحللالت التللي تتناسللب مللع ثقافللة الجاليللة ا-

ديم تملع السلعوالمتواجدة بالحيم للتعريف بثقافتهم ولتعزيز مبدأ القبلول والتنلوع الثقلافي للدى المج

فللت  و-ومنهللا الشللاميّة-ريللق اسللتقطاب أفللراد الجاليللات األجنبيللة ولللدعم االقتصللاد الللوطني عللن ط

 المحالت التجارية التي تُعزز وجودهم.

 قائمة المراجع:  

 .نشر والتوزيعدار األيام لل األنثروبولوجيا الثقافية واالجتماعيّة.(. 2016)األحمر، جمال عمار.1

 لمية.دار الكتاب الع العولمة. التربية ومشكالت المجتمع في عصر(. 2015)دخل هللا، أيوب.2

سللللللللللت مشللللللللللاريع عمالقللللللللللة تشللللللللللكل وجلللللللللله السللللللللللعودية (. 2018)ةللللللللللحيفة مكللللللللللة.3

 https://makkahnewspaper.com/article/1086405الجديدة.

 2020، 22. اسلترجعت فلي نلوفمبر ما هلي دول بلالد الشلام(. 14، يوليو2020)طبيشات، عالء.4

 /https://mawdoo3.comمن

علمللي جامعللة الملللك سللعود النشللر ال البحللث النللوعي فللي التربيللة.(. 2011)العبللد الكللريم، راشللد.5

 .بعوالمطا

. التنوع الثقافي.. وةية اليونسكو للتراث اإلنسلاني المشلترك (.21، مايو2019)ريةالعين اإلخبا.6

-https://al-ain.com/article/diversityمللللللللللن  2020، 17اسللللللللللترجعت فللللللللللي نللللللللللوفمبر

difference-identity 

(. مفوضلللية الالجئلللين 2، أبريلللل2019مفوضلللية السلللامية لألملللم المتحلللدة لشلللؤون الالجئلللين. )ل.ا7

وحكومة المملكة العربية السعودية توقعان اتفاقية تعاون لدعم النازحين السلوريين. اسلترجعت فلي 

 https://www.unhcr.org/ar/news/press/2019/4/5ca344ee4.htmlمن 2020، 3أكتوبر، 

لليونسلكو لعلام  (. إطار اإلحصاءات الثقافية2009منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. ).8

2009. 

https://makkahnewspaper.com/article/1086405/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF/6-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://al-ain.com/article/diversity-difference-identity
https://al-ain.com/article/diversity-difference-identity
https://al-ain.com/article/diversity-difference-identity
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2019/4/5ca344ee4.html
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2008-2003تحليل كمي لمؤشرات التفضيل للهجرة الداخلية في الجزائر ما بين   

 الجزائر– 1جامعة  باتنة –بغزه عادل د.

 الجزائر -1جامعة  باتنة -العكروف عليد.

 الجزائر-1جامعة  باتنة –بوعبيد ميلود د.

 الجزائر -1جامعة  باتنة -الدين بوهراوة عزد.

 

تفضيل من خالل حساب مؤشرات الالهجرة الداخلية ن في قياس أهمية هذه الدراسة تكم :ملخص

واليات  ربعةللمهاجرين من والية إلى والية أخرى في الجزائر، ومن أجل ذلك تم االعتماد على أ

ني باعتبارها الوحدات الرئيسية الكبرى الممثلة لجهات الوطن من ناحية كبرها العمرا

ى مستو العاصمة )على مستوى الشمال(، وهران )علىوالديموغرافي، وهذه الواليات: الجزائر 

ت يانابالغرب(، ورقلة )على مستوى الجنوب(، قسنطينة )على مستوى الشرق(، وذلك بناء على 

 . 2008-2003الديوان الوطني لإلحصائيات وخالل الفترة 

 ة.الهجرة الداخلية، مؤشر التفضيل، صافي الهجرة، فعالية الهجرالكلمات المفتاحية: 

Quantitative analysis of preference indicators for internal migration 

in Algeria between 2003-2008 

Abstract:The aim of the study is to measure internal migration by 

calculating preference indicators for immigrants from one region to 

another in Algeria, and for that, four regions have been relied upon as the 

major units representing the regions of the country in terms of their urban 

and demographic size, and these areas are: Alger (North) and Oran 

(West), Ouargla (South), Constantine (East), based on data from the 

National Bureau of Statistics and during the period 2003-2008. 

Keywords: Internal migration, preference index, net migration, migration 

effectiveness. 
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 مقدمة

ة هميأصون إن الهجرة هي العامل الثالث الذي يؤدي إلى تغير سكان مجتمع ما، حيث أدرك المخت

لهجرة ، واالهجرة وتأثيرها على زيادة وقلة السكان وتغيير الخصائص الديموغرافية للمجتمعات

 النورة، شيداحمد خورهي تغيير دائم لمحل اإلقامة االعتيادي بين وحدة إدارية جغرافية وأخرى )

 .(167، ص 1990

ركة الحدينامية وحيث تعتبر الهجرة احد العناصر الثالثة المسؤولة عن التغير السكاني وال

السكانية في مجتمع ما وهي الخصوبة والوفيات والهجرة 

www.cba.edu.kw/elsakka/chap005).) 

و هذه ن نحوتمثل الهجرة عامال له فعاليته في تغير السكان، ولقد انصرف اهتمام دارسو السكا

يرها، تقدوملها الظاهرة وانتهوا إلى عدد من الحقائق التي تلقي الضوء على المقصود بها وعوا

وقد عمل علما االجتماع على توضيح فعالية عوامل اجتماعية في حدوث الهجرة)فراس 

 (.89، ص2009البياتي،

 ربعةففي هذه الدراسة ارتأينا  إبراز وقياس بعض مؤشرات الهجرة الداخلية  للجهات األ

هران ة ول ، وواليالجغرافية  للجزائر وتم االعتماد على الجزائر العاصمة على مستوى الشما

 ستوىمعلى مستوى الغرب الجزائري، ووالية قسنطينة على مستوى الشرق الجزائري، أما على 

ارها اعتببالجنوب الجزائري فتم االعتماد على والية ورقلة، وتم االعتماد على هذه المناطق 

 مناطق رئيسية وكبرى على مستوى كل جهة.

 استخدام ة تملمنهج الكمي. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسوقد تم االعتماد في هذه الدراسة على ا

 .2008-2003بيانات الديوان الوطني لإلحصائيات خالل الفترة 

ساب  من خالل ح  2008-2003وبغية معرفة قاطني هذه المناطق تفضيل حركتهم خالل الفترة 

ؤشر جهوي، ومهام يسمى بمؤشر التفضيل  والذي ينقسم بدوره إلى قسمين وهما مؤشر تفضيل 

بين  هجرةتفضيل وطني، إضافة إلى قياس صافي الهجرة لكل منطقة وكذا قياس فعالية أو شدة ال

 ة.هذه المناطق األربع

 :ل التاليلسؤاوانطالقا من هذا المدخل الوجيز فإننا نسعى من خالل البحث الحالي اإلجابة على ا

 إلى أية جهة يفضل سكان المناطق األربعة الهجرة ؟

 محاور: 3و لإلجابة على هذا السؤال سوف نتجه إلى تقسيم هذا العرض إلى  هذا

ؤشر اس ميتضمن المحور األول قياس صافي الهجرة لكل منطقة. أما المحور الثاني فيتطرق لقي

 التفضيل الجهوي، وأخيرا المحور الثالث فيتطرق لقياس مؤشر التفضيل الوطني.

 صافي وفعالية الهجرة -1

 وفة الجدول يمكن حساب صافي وشدة )فعالية( الهجرةمن خالل مصف

والتي تعد   )454ص، 2008رشود بن محمد الخريف،(إن هذه العملية تسمى بمصفوفة الهجرة

من األدوات المهمة لحساب معدالت الهجرة والتعرف على تياراتها، ويتم إعداد المصفوفة على 

الوصول(، بحيث تمثل الصفوف أماكن  أساس أماكن األصل) أو الميالد( وأماكن المقصد )أو
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األصل، في تمثل األعمدة أماكن الوصول أو المقصد. ومن جهة أخرى، يمثل مجموع كل عمود 

 :(ONS,2008,pp14.15)إجمالي المهاجرين إلى مكان معين، وهو ما يمثله الجدول التالي

 2008-2003مجموع المهاجرون حسب مكان األصل والوصول لكل منطقة : 1الجدول رقم 

EM وهران قسنطينة 

الجزائر 

 ورقلة العاصمة

 األصل  

        ل                   وصالو

 قسنطينة 221 405 107 / 733

 وهران 228 932 / 133 1293

 الجزائر العاصمة 791 / 982 584 2357

 ورقلة / 543 153 172 868

5251 889 1242 1880 1240 IMM 

        EMمغادرون من المنطقة: المهاجرون ال 

        IMM المهاجرون الداخلون إلى المنطقة : 

 : صافي الهجرة لكل منطقة:1-1

خرى طق أيقدر صافي الهجرة بالفرق بين األشخاص المولودون في المنطقة ولكنهم عدوا في منا

جة، خارجها واألشخاص المقيمون في المنطقة ولكنهم ليسوا من مواليدها )خالد زهدي خوا

 (.05،دس

 المهاجرون المغادرون. –صافي الهجرة = المهاجرون الداخلون  

 +156= 733  -889:   قسنطينةلـ  -

 -51=  1293 -1242: وهرانلـ  -

 -477=  2357 -1880: الجزائر العاصمةلـ  -

 +372=  889 -1240: ورقلةلـ  -

 : فعالية الهجرة لكل منطقة :1-2

 خلون +المهاجرون الدا) المهاجرون المغادرون(/ –لون المهاجرون الداخفعالية الهجرة = )

 .(217ص ،1984 مريبعي، السعيد،) 100المهاجرون المغادرون( *

 9.61=100(*156/1622: )  قسنطينةلـ  -

 2.01-=100(*51/2535-: )وهرانلـ  -

 11.25-=100(*477/4237-: )الجزائر العاصمةلـ  -

 17.64=100(*372/2108: )ورقلةلـ  -

 .: مجموع المهاجرون أي مجموع السكان الذين قاموا بالحركة من منطقة إلى أخرى5251

كان  0وي الـ ، فإذا كانت النسبة تسا100و  0إن نسبة فعالية الهجرة بين التيارين تتراوح بين 

عني أن الهجرة يفإن ذلك  100عدد الوافدين معادال لعدد المغادرين، فغذا كانت النسبة تساوي الـ 

ة الهجرة كلما دل على شد 100تجاه واحد، وبمعنى آخر فإنه كلما اقتربت النسبة من الـ في ا

 الصافية.

 مؤشرات التفضيل  -2
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قع في لمتوامؤشر )دليل( التفضيل هو عبارة عن النسبة بين بين عدد المهاجرين الفعلي وعددهم 

 ن األصليلمكاد السكان في اتيار ما، وذلك عندما يكون العدد المتوقع متناسبا بشكل طردي مع عد

ث ن حيموالسكان في مكان الوصول، ويشير هذا المقياس إلى ما ستكون عليه هذه التيارات ) 

ي لك أالمعدل مرتفعة أم منخفضة( عندما نأخذ في االعتبار حجم السكان فقط، وال يتضمن ذ

يل دل س مؤشر أوافتراض حول التأثير المتوقع للمسافة على التيارات، وتوجد عدة طرق لقيا

ؤشر ذلك أن مة، والتفضيل وأكثرها استخداما وفائدة ما يتعلق بالهجرة عبر المناطق المختلفة للدول

 األخرى. فظاتالتفضيل لمنطقة أو لمحافظة معينة له عالقة وثيقة بالهجرة بين المناطق أو المحا

 .(192، ص 2010 )د/ موسى سمحة،

اك مؤشر تفضيل جهوي وهناك مؤشر تفضيل وطني ومؤشر التفضيل ينقسم إلى قسمين فهن

 وب ،وسنتطرق في هذه الدراسة إلى هذا المؤشر بالنسبة للجهات األربعة )شمال، شرق، جن

 غرب( للجزائر .

 طريقة  حساب مؤشر التفضيل الجهوي

 : مؤشر التفضيل الجهوي:2-1

 
 إلى وهران :   مؤشر التفضيل الجهوي  من قسنطينة -أ

 لدينا:

 107المهاجرين الفعلي من قسنطينة إلى وهران : عدد 

A-  : 733عدد المهاجرين الخارجين من قسنطينة 

B-  :1242عدد المهاجرين الداخلين إلى وهران 

C-  :1293عدد المهاجرين الخارجين من وهران 

D-  : 5251عدد المهاجرين اإلجمالي 

 حساب عدد المهاجرين المتوقع

 
 

 
 230العدد المتوقع= 
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 مؤشر التفضيل الجهوي  من قسنطينة إلى الجزائر العاصمة:  -ب

 لدينا:

 405عدد المهاجرين الفعلي من قسنطينة إلى الجزائر العاصمة: 

A-  : 733عدد المهاجرين الخارجين من قسنطينة 

B-  :1880عدد المهاجرين الداخلين إلى الجزائر العاصمة 

C-  2357العاصمة: عدد المهاجرين الخارجين من الجزائر 

D-  : 5251عدد المهاجرين اإلجمالي 

 حساب عدد المهاجرين المتوقع

 

 
 476العدد المتوقع= 

 

 
 مؤشر التفضيل الجهوي  من قسنطينة إلى ورقلة :  -ج

 لدينا:

 221عدد المهاجرين الفعلي من قسنطينة إلى ورقلة: 

A-  : 733عدد المهاجرين الخارجين من قسنطينة 

B- 1240هاجرين الداخلين إلى ورقلة: عدد الم 

C-  :868عدد المهاجرين الخارجين من ورقلة 

D-  : 5251عدد المهاجرين اإلجمالي 

 حساب عدد المهاجرين المتوقع

  

 
 207العدد المتوقع= 

 

 
 :  مؤشر التفضيل الجهوي  من وهران إلى قسنطينة -د

 لدينا:

 133إلى قسنطينة :  عدد المهاجرين الفعلي من وهران
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A-  : 1293عدد المهاجرين الخارجين من وهران 

B-  :889عدد المهاجرين الداخلين إلى قسنطينة 

C-  :733عدد المهاجرين الخارجين من قسنطينة 

D-  : 5251عدد المهاجرين اإلجمالي 

 حساب عدد المهاجرين المتوقع

 

 
 254العدد المتوقع=   

 

 
 ي  من وهران إلى الجزائر العاصمة : مؤشر التفضيل الجهو -ه

 لدينا:

 932عدد المهاجرين الفعلي من وهران إلى الجزائر العاصمة : 

A-  : 1293عدد المهاجرين الخارجين من وهران 

B-  :1880عدد المهاجرين الداخلين إلى الجزائر العاصمة 

C-  :2357عدد المهاجرين الخارجين من الجزائر العاصمة 

D-  : 5251عدد المهاجرين اإلجمالي 

 حساب عدد المهاجرين المتوقع

  

 
 839العدد المتوقع= 

 

 
 مؤشر التفضيل الجهوي  من وهران إلى ورقلة :  -و

 228عدد المهاجرين الفعلي من وهران إلى ورقلة: 

A-  : 1293عدد المهاجرين الخارجين من وهران 

B- 1240ن إلى ورقلة: عدد المهاجرين الداخلي 

C-  :868عدد المهاجرين الخارجين من ورقلة 

D-  : 5251عدد المهاجرين اإلجمالي 
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 حساب عدد المهاجرين المتوقع

 

 
 263العدد المتوقع= 

 

 
 مؤشر التفضيل الجهوي  من الجزائر العاصمة إلى قسنطينة :  -ز

 584عدد المهاجرين الفعلي من الجزائر العاصمة إلى قسنطينة: 

A-  : 2357عدد المهاجرين الخارجين من الجزائر العاصمة 

B-  :889عدد المهاجرين الداخلين إلى قسنطينة 

C-  :733عدد المهاجرين الخارجين من قسنطينة 

D-  : 5251عدد المهاجرين اإلجمالي 

 حساب عدد المهاجرين المتوقع

 

 
 463العدد المتوقع= 

 

 
 لجزائر العاصمة إلى وهران : مؤشر التفضيل الجهوي  من ا -ح

 982عدد المهاجرين الفعلي من الجزائر العاصمة إلى وهران: 

A-  : 2357عدد المهاجرين الخارجين من الجزائر العاصمة 

B-  :1242عدد المهاجرين الداخلين إلى وهران 

C-  :1293عدد المهاجرين الخارجين من وهران 

D-  : 5251عدد المهاجرين اإلجمالي 

 عدد المهاجرين المتوقعحساب 
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 793العدد المتوقع= 

 

 
 مؤشر التفضيل الجهوي  من الجزائر العاصمة إلى ورقلة :  -ط

 791عدد المهاجرين الفعلي من الجزائر العاصمة إلى ورقلة: 

A-  : 2357عدد المهاجرين الخارجين من الجزائر العاصمة 

B-  :1240عدد المهاجرين الداخلين إلى ورقلة 

C-  :868عدد المهاجرين الخارجين من ورقلة 

D-  : 5251عدد المهاجرين اإلجمالي 

 حساب عدد المهاجرين المتوقع

 

 
 666العدد المتوقع= 

 

 
 مؤشر التفضيل الجهوي  من ورقلة إلى قسنطينة :  -ي

 172عدد المهاجرين الفعلي من ورقلة إلى قسنطينة: 

A-  :868عدد المهاجرين الخارجين من ورقلة 

B-  :889عدد المهاجرين الداخلين إلى قسنطينة 

C-  :733عدد المهاجرين الخارجين من قسنطينة 

D-  : 5251عدد المهاجرين اإلجمالي 

 حساب عدد المهاجرين المتوقع
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 170العدد المتوقع= 

 

 
 مؤشر التفضيل الجهوي  من ورقلة إلى وهران :  -ك

 153وهران: عدد المهاجرين الفعلي من ورقلة إلى 

A-  :868عدد المهاجرين الخارجين من ورقلة 

B-  :1242عدد المهاجرين الداخلين إلى وهران 

C-  :1293عدد المهاجرين الخارجين من وهران 

D-  : 5251عدد المهاجرين اإلجمالي 

 حساب عدد المهاجرين المتوقع

 

 
 272العدد المتوقع= 

 

 
 ى الجزائر العاصمة : مؤشر التفضيل الجهوي  من ورقلة إل -ل

 543عدد المهاجرين الفعلي من ورقلة إلى الجزائر العاصمة: 

A-  :868عدد المهاجرين الخارجين من ورقلة 

B-  :1880عدد المهاجرين الداخلين إلى الجزائر العاصمة 

C-  :2357عدد المهاجرين الخارجين من الجزائر العاصمة 

D-  : 5251عدد المهاجرين اإلجمالي 

 عدد المهاجرين المتوقع حساب

 

 
 563العدد المتوقع= 
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 تحليل النتائج

ضيل جهوي ( فهذا يعني أنه ال يوجد تف1*** اذا كان مؤشر التفضيل الجهوي أقل  من الواحد )

 للمنطقة

ل جهوي ( فهذا يعني أنه يوجد تفضي1*** اذا كان مؤشر التفضيل الجهوي اكبر  من الواحد )

 للمنطقة

 :القول بأن ومنه يمكن

 قسنطينة وورقلةغير مفضلة جهويا من طرف قاطني  وهران

 قسنطينة وورقلةغير مفضلة جهويا من طرف قاطني  الجزائر العاصمة

 وهرانغير مفضلة جهويا من طرف قاطني منطقة   ورقلة

 وهرانغير مفضلة جهويا من طرف قاطني منطقة   قسنطينة

 ***** إال أنه *****

 الجزائر العاصمةيا من طرف قاطني مفضلة جهو  وهران

 وهرانمفضلة جهويا من طرف قاطني   الجزائر العاصمة

 مفضلة جهويا من طرف قاطني الجزائر العاصمة ووهران   ورقلة

 مفضلة جهويا من طرف قاطني الجزائر العاصمة وورقلة  قسنطينة

 مؤشر التفضيل الوطني -2-2

 لحساب هذا المؤشر  يتطلب وجود ما يلي:

 العدد الفعلي  للمهاجرين من منطقة إلى أخرى . -

لتفضيل شر االعدد المتوقع للمهاجرين من منطقة إلى أخرى ) قد تم حسابه سابقا عند حساب مؤ -

 الجهوي(.

 مجموع المهاجرين اإلجمالي . -

 مجموع المهاجرين لكل منطقة ) مجموع الداخلون والخارجون معا( -

 فالعالقة على النحو التالي

 
 إلى وهران :   مؤشر التفضيل الوطني  من قسنطينة -أ

 

 
 :  إلى الجزائر العاصمة  مؤشر التفضيل الوطني  من قسنطينة -ب
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 : إلى ورقلة مؤشر التفضيل الوطني من قسنطينة -ج

 

 
 : مؤشر التفضيل الوطني من الجزائر العاصمة إلى قسنطينة -د

 

 
 : لعاصمة إلى وهرانمؤشر التفضيل الوطني من الجزائر ا -ه

 

 
 

 : مؤشر التفضيل الوطني  من الجزائر العاصمة إلى ورقلة -و

 

 
 : مؤشر التفضيل الوطني  من وهران إلى قسنطينة -ز

 

 
 : مؤشر التفضيل الوطني  من وهران إلى الجزائر العاصمة -ح

 

 
 : مؤشر التفضيل الوطني  من وهران إلى ورقلة -ط
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 : ل الوطني  من ورقلة إلى قسنطينةمؤشر التفضي -ي

 

 
 : مؤشر التفضيل الوطني  من ورقلة إلى وهران -ك

 

 
 

 : مؤشر التفضيل الوطني  من ورقلة إلى الجزائر العاصمة -ل

 

 
 ملخص النتائج:  2الجدول رقم 

 مؤشر التفضيل الوطني مؤشر التفضيل الجهوي

0.46 IC.O -0.04 

0.85 IC.A -0.07 

1.06 IC.OU 0.004 

0.52 IO.C -0.03 

1.10 IO.A 0.09 

0.86 IO.OU -0.01 

1.25 IA.C 0.03 

1.32 IA.O 0.08 

1.18 IA.OU 0.04 

1.00 IOU.C 0.0003 

0.56 IOU.O -0.04 

0.96 IOU.A -0.02 

 من خالل نتائج الجدول 

 لمؤشر التفضيل الوطنيبالنسبة 
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( ومؤشرات سالبة IC.OU/ IO.A/ IA.C/ IA.O/ IA.OU/ IOU.Cمؤشرات موجبة ) -

(IC.O / IC.A/ IO.C/ IO.OU/ IOU.O/ IOU.A) 

لـ  0.03و  IO.Cلـ   0.03-) نفس القيمة (أي مثال  األرقام الموجبة تساوي األرقام السالبة  -

IA.C  لـ   0.04-و مثالIC.O  لـ  0.04وIA.OU.وهكذا ... 

 لمؤشر التفضيل الجهويبالنسبة 

 حيحصفإنه يوجد تفضيل جهويا والعكس  1فإنه إذا كانت القيمة اقل من  وكما قلنا سابقا

 خاتمة:

نة، سنطيقمن خالل دراسة حركة السكان الداخلية ما بين الواليات الجزائر العاصمة، وهران، 

ا من ،ومن خالل معرفة صافي الهجرة لكل والية اتضح جلي 2008-2003ورقلة، خالل الفترة 

لجزائر تي ايتي قسنطينة وورقلة تمثل مناطق الجذب السكاني، بينما واليخالل المصفوفة أن وال

 العاصمة ووهران تمثالن مناطق الطرد السكاني.

ة تحتل ية ورقلن والأما من ناحية شدة وفعالية الهجرة الداخلية ما بين هذه الواليات فيمكن القول بأ

، ثم والية %11عاصمة بمعدل يقدر بـ ، تليها والية الجزائر ال%17المرتبة األولى بمعدل يقدر 

 .%2وأخيرا والية وهران بمعدل يقدر بـ  %9قسنطينة بمعدل 

وي بالمقارنة بين مؤشر التفضيل الجه 2008-2003في حين يمكن القول أنه خالل الفترة 

تبقى  إنهافوالوطني للواليات فإننا نخلص إلى القول بأن إذا كان هناك تفضيل جهويا للمنطقة 

 ة وطنيا والعكس صحيح.مفضل

 :2008-2003أي أن خالل الفترة 

  لقطرلقاطنوا )الشمال الجزائري(الجزائر العاصمة  يفضلون الهجرة إلى الجهات األربعة -

 قاطنوا )الشرق الجزائري( قسنطينة  يفضلون منطقة )الجنوب الجزائري( ورقلة فقط-

 قطمة فل الجزائري وبالتحديد العاصقاطنوا )الغرب الجزائري( وهران يفضلون منطقة الشما-

 قطفينة قاطنوا )الجنوب الجزائري(  ورقلة يفضلون منطقة الشرق الجزائري وبالتحديد قسنط-

 :المراجعقائمة 

ة العامة، ر الشؤون الثقافي، مفاهيم في الفلسفة واالجتماع، دا(1990)احمد خورشيد النورة.1

 .بغداد

نتشار فيا، مؤسسة االالسكان، موضوعات في الديموغرا ، مورفولوجيا(2009)فراس البياتي .2

 .1العربي، ط

ت، جغرافية السكان، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدا(، 2010.موسى سمحة)3

 القاهرة.

. 2يد. ط(، السكان المفاهيم واألساليب والتطبيقات. دار المؤ2008.رشود بن محمد الخريف)4

 الرياض.

ث لبحو، الهجرة الداخلية مفاهيم ومقاييس، المعهد العربي للتدريب وا.خالد زهدي خواجة5

 اإلحصائية، األردن.

 ب.(، التغيرات السكانية في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتا1984السعيد، مريبعي).6
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.7 ONS.LES MIGRATIONS INTERNES INTERCOMMUNALES. A 

travers les résultats exhaustifs du RGPH 2008. 

.8  www.cba.edu.kw/elsakka/chap005  
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 دور المؤسسات المجتمعية في مناصرة المرأة للحصول على ميراثها

 من وجهة نظر المحرومات من الميراث

 لسطينف -قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية –جامعة األقصى ، د. بسام محمد أبو عليان

 

لى سعى البحث للتعرف على دور المؤسسات المجتمعية في مناصرة المرأة للحصول ع ملخص:

اصرة ا منيراثها، ومدى استعانة المرأة بتلك المؤسسات، والمؤسسات التي تلجأ لها، وأكثرهم

يلي، لتحلاللمرأة، وطبيعة الدعم الذي تقدمه، ورأي المبحوثات فيها. وظفت المنهجين الوصفي 

ن الميراث في ( نسوة محرومات م250والمقارن. وأداتا االستبيان والمقابلة. بلغ مجموع العينة )

( %20.8( لم يتوجهن ألي مؤسسة، و)%79.2محافظة خانيونس.أهم نتائج البحث:)

ت ؤسساتوجهن.المخاتير ولجان اإلصالح أكثر المؤسسات التي لجأت لها المرأة، وأقلها الم

 (.%35.4النسوية والحقوقية.رأي النساء في لجان اإلصالح: تعتمد على الترضية )

 .اعية، المرأة، الميراث، مناصرةالمؤسسة االجتمالكلمات المفتاحية: 

The role of community institutions in advocating for women to obtain 

inheritance 

From the point of view of those deprived of inheritance 

Abstract: The aim of the research is to identify the role of community 

institutions in advocating for women to obtain their inheritance, the extent 

to which women use these institutions, the institutions that resort to them, 

the most supportive of women, the nature of the support they provide, and 

the opinion of the respondents in them. The descriptive, analytical, and 

comparative method was employed. Questionnaire and interview tool. 

The total sample amounted to (250) women deprived of inheritance in 

Khan Yunis governorate. The most important results of the research: 

(79.2%) did not go to any institution, and (20.8%) are gold. Reform 

committees are the most frequent institutions that women have resorted 

to, and women and human rights institutions least of them. Women's 

opinion of reform committees: It depends on satisfaction (35.4%). And 

their opinion of the courts: their procedures are complicated (35%). 

Keywords: Social enterprise, women, inheritance, advocacy. 

 

 



 ليانعدور المؤسسات المجتمعية في مناصرة المرأة للحصول على ميراثها             د.بسام محمد أبو 

 266      2021 سبتمبر، 20العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

 مقدمة:

ميراث المرأة حق مثبت في النصوص الشرعية، فقد حدد أوجه قسمته وبيَّن مقاديره هللا تعالى. 

، الذين -أصحاب السلطة والنفوذ في األسرة  -رغم ذلك فهو يخضع لهوى وتالعب الذكور، 

يبذلون كل جهد مستطاع؛ من أجل حرمانها منه كلية، أو التالعب في نصيبها، أو إكراهها على 

التنازل بكل السبل المتاحة والممكنة. ورغم الجهد التوعوي والتثقيفي الذي تبذله بعض المؤسسات 

بهذا الشأن، إال أنه توجد نساء كثيرات، منهن الجامعيات،  -على استحياء  -المجتمعية 

 والموظفاتتنازلن عن ميراثهن بسهولة؛ إما لجهلهن بحقوقهن، أو أميتهن بأحكام الميراث الشرعية

والقانونية، أو عدم معرفتهن بالمؤسسات المجتمعية ذات العالقة، وما يمكن أن تقدمه لهن من 

خدمات قانونية واجتماعية. بناًء على ذلك؛ جاء هذا البحث ليسل ِّط الضوء على هذه المشكلة في 

 .المجتمع الفلسطيني

 :إشكالية البحث

أة ت المجتمعية في مناصرة المرهو دور المؤسساسعى البحث لإلجابة عن سؤال رئيس: ما 

 ؟، ومنه تفرعت األسئلة اآلتية:للحصول على ميراثها

 ؟ما مدى استعانة المرأة بالمؤسسات المجتمعية للحصول على ميراثها-

 ؟ما هي المؤسسات التي تلجأ لها المرأة لمناصرتها في قضية ميراثها-

 ؟الميراثما هي أكثر المؤسسات المجتمعية مناصرة للمرأةفي قضية -

 ؟ما هو طبيعة الدعم الذي تتلقاه المرأة من هذه المؤسسات-

 ؟ما رأي المبحوثات في عمل تلك المؤسسات-

 أهمية البحث:

لحقيقة دورها في مناصرة النساء  البحث وسيلة للفت انتباه المؤسسات المجتمعيةيعد هذا 

مكتبة الة لمناصرتهن. كما أن المناسبة والفعسبل الوالعمل على إيجاد المحرومات من الميراث، 

ندرة هذا أخيًرا:  علم االجتماع العربية بحاجة لمثل هذه األبحاث في مجال علم اجتماع المرأة.

 .النوع من األبحاث في المجتمع الفلسطيني

 أهداف البحث:

ور دالتعرف على  استنادًا على مشكلة البحث سعى البحث للتنقيب عن هدف رئيس تمثل في:

 آلتية:ااألهداف ، ومنه تفرعت المجتمعية في مناصرة المرأة للحصول على ميراثهاالمؤسسات 

 التعرف على مدى استعانة المرأة بالمؤسسات المجتمعية للحصول على ميراثها.-

 التعرف على المؤسسات التي تلجأ لها المرأة لمناصرتها في قضية ميراثها.-

 للمرأةفي قضية الميراث. التعرف على أكثر المؤسسات المجتمعية مناصرة-

 التعرف على طبيعة الدعم الذي تتلقاه المرأة من هذه المؤسسات.-

 التعرف على رأي المبحوثات في عمل تلك المؤسسات.-

 مفاهيم البحث:

 المؤسسات المجتمعية:
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ور دنهم مجون جارس: "تجمع إنساني ينتظم فيه األفراد؛ ليشتركوا في تحقيق هدف مشترك، لكل 

 .(25، ص2012ة" )راغب أحمد الخطيب، ومسؤولي

عينة" مداف بارسونز: "وحدات اجتماعية أو تجمعات إنسانية تبنى، ويعاد بناؤها بقصد تحقيق أه

 (.8، ص2009)محمود كفاوين، 

ف قيق أهدالتح أبو المعاطي: "نسق اجتماعي له بناء ووظيفة، بينه وبين البيئة المحيطة به تفاعل

، محمود كفاوين. كما ورد لدى 80، ص1998)ماهر أبو المعاطي، محددة للنسق والبيئة" 

 (.8، ص2009

صود، "تنظيم اجتماعي له بناء ووظيفة، أقامه مجموعة أفراد بشكل مق التعريف اإلجرائي:

تجمعهم اهتمامات وقيم مشتركة؛لتحقيق أهداف محددة، وإلشباع حاجة من حاجات 

 اجتماعية بعينها".المجتمعالعامة، أو إشباع حاجة تخص شريحة 

 المناصرة:

. ع عنها..لدفا"هي عملية المساندة والتأييد حتى يتم تحقيق االنتصار والكسب للقضية التي يتم ا

ويتحمسون  تها،عبر مواقف التأييد والمساندة التي يقوم بها من يقتنعون بالفكرة، ويقبلون مناصر

 (.16، ص2011للتنمية، في سبيل تحقيق التغيير المطلوب" )الصندوق االجتماعي 

 نى إقناعيتس "محاولة منظمة لتغيير سياسة أو ممارسة أو موقف ما عبر تقديم األدلة والحجج حتى

، 2015جهة ما بكيفية وسبب ووجوب التغيير" )مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية، 

 (.8ص

غيير إيجابي تجاه مشكلة ومنظمة تسعى إلى تحقيق ت "مجموعة أفعال موجهة التعريف اإلجرائي:

 عامة في المجتمع أو تخص شريحة اجتماعية محددة، من خالل حشد التأييد والمساندة".

 الميراث:

، 1980)ياسين أحمد دراركة، "حق يقبل التجزيء، يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك"

 (.72ص

 .(4، ص1982يل، )جاسم زاهر قرانف "انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخالفة"

، 1981)جمعة محمد براج،  "اسم لما يستحقه الوارث من المورث بسبب من أسباب اإلرث"

 (.23ص

الميراث: "كل ما خلَّفه المتوفى من أمالك عقارية، وعينية، ونقدية لورثته، ال  التعريف اإلجرائي:

الورثة؛ لينتفعوا بها تبقى على حالها ووحدتها كما كانت في حياته، بل تقسم بشكل إلزامي على 

 بعد تجهيزه، وقضاء دينه، وتنفيذ وصيته".

 اإلطار النظري

 ميراث المرأة في اإلسالم

 :تدرج اإلسالم في معالجة قضية الميراث

شكَّل نقلة نوعية كبيرة لكل  هيعد اإلسالم الدين الخاتم المتمم لكل الشرائع السماوية. ال ريب أن

واحة يرة العرب فحسب، فقد نقلها من غياهب الظلم والظالم إلى المجتمعات اإلنسانية، وليس لجز

عن الشرائع األخرى تمتعه بنظرة شمولية واضحة في معالجة كافة هالعدل والنور، ومما يميز
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فيما يخص موضوع بحثنا  قضايا ومشكالت المجتمع، واستمرارية صالحيته لكل زمان ومكان.

قضية مفاجئة، وال دفعة واحدة، وال تغييًرا جذريًا، وال ال هذهمعالجة اإلسالم ل)الميراث(، لم تكن 

في معالجة مشكالت المجتمع  ته، إنما اتبع مبدأ التدرج، كما هي فلسفي قمعيبأسلوب عنف

 ينف ِّر الناس من تشريعاته، وال يستثقلوا أحكامه، ئالالربا؛ لالتعامل بالخمر، وكشرب الجاهلي

في الجاهلية، ثم كانت ما كي بداية األمر أبقى أحكام الميراث ويعجزوا عن االلتزام والعمل بها.ف

حيث يرث كل من المهاجر واألنصاري اآلخر، بل قدَّم المهاجر المسلم  "اإلرث بالهجرة":شرع 

َحاِم على أقارب األنصاري الكفار، إلى أن قدَّم األقارب على غيرهم. قال تعالى: ﴿ َرأ َوأُولُو األأ

لَٰى بِ  َجاِل . ثم أكد على حق المرأة في الميراث، قال تعالى: ﴿(75)األنفال: ﴾بَعأض  بَعأُضُهمأ أَوأ ِلِّلِرِّ

َقأَربُوَن ِممَّ  ا تََرَك الأَواِلَداِن َواألأ مَّ َقأَربُوَن َوِللنَِِّساِء نَِصيٌب ِمِّ ا تََرَك الأَواِلَداِن َواألأ مَّ ا قَلَّ ِمنأهُ أَوأ نَِصيٌب ِمِّ

فأُروًضا َف الميراث بـ(7)النساء:﴾َكثَُر نَِصيبًا مَّ  ،كان للحليف السدسف: "الحلف والتعاقد". وعُرِّ

، ثم قدَّم الورثة األقارب عليهم. (33)النساء: ﴾َوالَِّذيَن َعقََدتأ أَيأَمانُكُمأ فَآتُوهُمأ نَِصيبَُهمأ قال تعالى: ﴿

َف  زيد بن  يهبن. مما ورد على لسان النبي صلى هللا عليه وسلم عند ت"الميراث بالتبني"وعُرِّ

ِه حارثة: "إنه ابني يرثني وأرثه"، ثم نسخ التبني، قال تعالى: ﴿ عُوهُمأ ِِلبَائِِهمأ هَُو أَقأَسطُ ِعنَد اللَـّ ادأ

َوانُكُمأ فِي الِدِّيِن َوَمَواِليكُمأ  َر الميراث في (5)األحزاب: ﴾فَِإن لَّمأ تَعألَُموا آبَاَءهُمأ فَِإخأ . ثم ُحصِّ

كُتَِب َعلَيأكُمأ إِذَا َحَضَر أََحَدكُمُ دون توضيح النُُصب، قال تعالى: ﴿ بوصية""الوالدين واألقربين 

َقأَربِيَن بِالأَمعأُروِف َحقًّا َعلَى الأُمتَِّقينَ  ُت إِن تََرَك َخيأًرا الأَوِصيَّةُ ِللأَوالَِديأِن َواألأ ، ثم (180)البقرة: ﴾الأَموأ

(، إضافة إلى اآلية األخيرة من 12-7يات )اآل، جاءت أحكام الميراث مفصلة في سورة النساء

( تمثل األحكام العامة والقواعد الكلية 10-7ذات السورة، حيث أن اآليات من )

ختم هللا تعالى آيات الميراث وقد  (.12-11حكام التفصيلية في اآليتين: )األعُرضت ،وللميراث

ِه ﴿قال تعالى: ترهيب.موضًحا أنها حدود ال مجال للتالعب فيها، ثم عقَّب بترغيب و تِلأَك ُحُدوُد اللَـّ

زُ  لَِك الأفَوأ
َنأَهاُر َخالِِديَن فِيَها َوذَٰ تَِها األأ ِري ِمن تَحأ ِخلأهُ َجنَّات  تَجأ *  الأعَِظيُم َوَمن يُِطعِ اللَّـهَ َوَرسُولَهُ يُدأ

ِخلأهُ نَاًرا  ِهينٌ َوَمن يَعأِص اللَّـهَ َوَرسُولَهُ َويَتَعَدَّ ُحُدوَدهُ يُدأ -13)النساء: ﴾َخاِلًدا فِيَها َولَهُ َعذَاٌب مُّ

َضْت أحكام الكاللة(14 ُرٌؤ ﴿. قال تعالى:.أخيًرا، عُرِّ هُ يُفأتِيكُمأ فِي الأَكاَللَِة إِِن امأ تَفأتُونََك قُِل اللَـّ يَسأ

ُف َما تََرَك َوهَُو يَِرثَُها إِ  ٌت فَلََها نِصأ ن لَّمأ يَكُن لََّها َولٌَد فَإِن َكانَتَا اثأنَتَيأِن َهلََك لَيأَس لَهُ َولٌَد َولَهُ أُخأ

ُنثَيَيأِن يُبَ  َجااًل َونَِساًء فَِللذََّكِر ِمثألُ َحِظِّ األأ َوةً ِرِّ ا تََرَك َوإِن كَانُوا إِخأ يُِِّن اللَّـهُ لَكُمأ أَن فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّ

ء  َعِليمٌ  هُ بِكُِلِّ َشيأ  (.176اء:)النس ﴾تَِضلُّوا َواللَـّ

ستنبط ا، يةمن خالل إطالع الباحث على أحكام الميراث اإلسالم خصائص الميراث في اإلسالم:

 الخصائص اآلتية: 

 وأ، هاد لنُُصب الميراث نزلت مقسمة ومفصلة من عند هللا تعالى، فلم يسمح ألي بشٍر أن يع-

تصادية، االقت المجتمعاغيرات ال تتغير بتغير الزمان والمكان، وال تتأثر بتثابتة، ، فهي هايغير

 . ، والتشريعيةواالجتماعية، والثقافية، والسياسية

سمح فَكَسر اإلسالم ما كان سائدًا في الحضارات القديمة من حصر الميراث في الذكور فقط، -

توزيعه على الورثة المستحقين بغض النظر عن النوع، أو الترتيب في األسرة، أو الحالة ب
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فراد من األالحالة االقتصادية. فهذا من شأنه تعزيز التماسك األسري، ويخل ِّص االجتماعية، أو 

 والبغض.والحسد، مشاعر الحقد، 

 .وفاة المورث، وحياة الوارثأمرين: ال يُقَسَّم الميراث إال بعد التأكد من -

ع الميراث إال بعد تنفيذ ثالثة أمور قبلها، هي: )تجهيز المتوفى، وسدا- فيذ ه، وتنند ديوال يوزَّ

ث ال يقتطع من نصيب الما بقي يوزع على الورثة، ووصيته(. إنما  وارثما وزع في حياة المور ِّ

 أيًضا. الميراث ق فيحيُعتَبَر هبة، أو عطية، أو هدية، أو إحسانًا، وال ينازعه الورثة فيما أخذ وله 

 لقرآن.ابنص  بًا معلوًمالكل وارث نصيوليس التخيير، فتوزيع الميراث له صفة الجبر واإللزام، -

 ةلجاهليه في اكان معمواًل بأسباب الميراث ثالثة، هي: )القرابة، والزوجية، والوالء(.األخير -

 .-كما بيناه سابقًا  - وبداية اإلسالم، لكنه ألغي فيما بعد،

رق(. ، والموانع الميراث أربعة، هي: )قتل الوارث عمدًا، واختالف الدين، واختالف الدارين-

 للمنع؛ الختفائه في زماننا.لم يعد سببًا األخير 

ة، حيث ث بوصيفي حياته لم يعد له عليه سلطة بعد وفاته، إال في الثل الفردالمال الذي يملكه -

ارث س لوتتنقل السلطة من المورث إلى الورثة، وليس للمتوفى اإليصاء بحرمان أي وارث، ولي

 الحق في حرمان وارث آخر.

جان، وزيع الميراث يكون في حدود أسرة المتوفى الضيقة )األوالد، والزواألولوية في ت-

 معيلهم، فقد والوالدان(. هذا من حكمة هللا تعالى؛ كي يجدوا ما يعينهم على قضاء حوائجهم بعد

 .العوز والحاجةويحميهم من 

 م منرال يمنح الميراث إال لألوالد الشرعيين من زواج صحيح مستوٍف كافة األركان، ويح-

 ميراث األب ابنا الزنا واللعان، لكنهما يرثان من جهة األم، وترثهما.

التفاضل بين الجنسين له أبعاد اقتصادية، وليس فيه انتهاك لحق المرأة البتة، فالمرأة حين تأخذ -

ميراثها بغض النظر عن حالتها االجتماعية تقع نفقتها على الذكور، مما يعني احتفاظها بنصيبها 

هذا من  ،االلتزامات المالية في كل حاالته االجتماعيةتالحقه ، بل يمكنها تنميته، أما الذكر كاماًل 

 جهة، من جهة أخرى مضاعفة نصيب الذكر على األنثى محصور في حاالت محددة.

 نُُصب المرأة في الميراث:

احدة، ترث زوجها فرًضا في حالتين: )الربع، الثمن( تنفرد به الزوجة الو ميراث الزوجة:

، 1983وتشترك فيه كل الزوجات إذا كان الزوج معددًا )لالستزادة: محمد بن صالح بن العثيمين، 

 (.25-24ص

ترث بالفرض )السدس، الثلث(، وال يعصبها أحد. )لالستزادة: محمد أبو زهرة،  ميراث الـأم:

 (.133-130، ص1963

محمد بن صالح بن العثيمين،  ترث السدس فرًضا، وتحجب باألم )لالستزادة: ميراث الجـدة:

 (.36-35، ص1983

ترث في ثالث حاالت: اثنتان بالفرض )النصف، والثلثان(، وواحدة  ميراث البنـت الصلبية:

 (.35-30، ص1995بالتعصيب )لالستزادة: محمد لبيب، 
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بالفرض )النصف، والثلثان(، وحالة بالتعصيب. اثنتان ترث في ثالث حاالت:  ميراث بنـت االبن:

 (.41-36، ص1995)لالستزادة: محمد لبيب، 

ترث في أربع حاالت: اثنتان بالفرض )النصف، والثلثان(، واثنتان  ميراث األخت الشقيقة:

باألب أو الفروع الذكور )لالستزادة: وتحجب بالتعصيب )عصبة بالغير، وعصبة مع الغير(، 

 (.54-50، ص195محمد لبيب، 

ت: ثالث بالفرض )النصف، والثلثان، والسدس تكملة ترث في خمس حاال ميراث األخت ألب:

: )األب، هؤالءأحد بالثلثين(، واثنتان بالتعصيب )عصبة بالغير، وعصبة مع الغير(، وتحجب 

 (.58-55، ص195الفروع، األخ الشقيق، األختان الشقيقتان( )لالستزادة: محمد لبيب، 

دس(، وبالتعصيب إذا كانوا أكثر من أخ أو يرثون بالفرض )الس ميراث أوالد األم )بنو األخياف(:

 (.62-59، ص195أخت، أو خليًطا من الجنسين لهم الثلث)لالستزادة: محمد لبيب، 

 :الدراسات السابقة

ب حرمان هدفت الدراسة للكشف عن أسبا(. 2014)مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، 

ي. حليلاعدة. استُخدم المنهج الوصفي التالمرأة من الميراث، وجهات الحرمان، وجهات المس

راثهن، ن ميوأداتا: االستبيان، والجماعة البؤرية، حيث عقدت ثالث مجموعات مع نساء تنازلن ع

ن مصين وأخريات طلبنه في ثالث محافظات، هي: )رام هللا، والخليل، ونابلس(، ومقابلة مخت

ائة الثمثطريقة عمدية، بلغ مجموعها سلطة األراضي، ومجلس القضاء األعلى. اختيرت العينة ب

صالح، ( توجهن للجان اإل%52( طلبن المساعدة، منهن: )%53وست نسوة.أهم نتائج الدراسة: )

كم، ( توجهن للمحا%46( لم يطلبن المساعدة. و)%22( توجهن للمؤسسات الحقوقية، و)%9و)

ن ( قضاياه%68و) ( لم يحصلن على حقوقهن،%97%( لم تنته قضاياهن في المحاكم، و)70)

 ( سنوات.10-5في المحكمة ما بين )

 هدفت الدراسة للكشف عن أسباب حرمان المرأة من الميراث،(.2009)شمعون، وأخريات، 

ف منهج دراسة الحالة. وأدوات: االستبيان،  عوالمقابلة م وجهات الحرمان، وجهات المساندة. ُوظ ِّ

ي فدني عة البؤرية مع مؤسسات المجتمع الم)قضاة، ومحامين، ورجال دين، ومخاتير(، والجما

 قطاع غزة. اختيرت العينة بطريقة عمدية من نساء )متزوجات، وأرامل، ومطلقات(، من

%( طلبن 37.5محافظات القطاع الخمس، حيث بلغ مجموعها أربعمائة نسوة.أهم نتائج الدراسة: )

سارة خمساندة: الخشية من ( لم يطلبنها. أبرز سبب لإلحجام عن طلب ال%62.5المساندة، و)

%(، 39.7(، واألخت )%45.5(. الجهات المساندة: المخاتير ولجان اإلصالح )%41.8األهل )

 (. %25.4(، واألم )%27.2والمحامون والقضاة )

هدفت الدراسة للتعرف على مدى مطالبة المرأة بميراثها، واإلجراءات التي (.2005)األعرج، 

حالة، وأداة المقابلة. تكونت العينة من تسع وعشرين حالة من اتبعتها. وظف منهج دراسة ال

الجنسين، ومن الديانتين )اإلسالمية، والنصرانية(، وقد طبقت على قرية عابود في الضفة 

الغربية. أهم نتائج الدراسة: تقديم العرف على الدين والقانون عند توزيع الميراث، موقف المرأة 

ال توجد حاالت طالبت بالميراث عبر المحاكم الشرعية أو  سلبي فال تبادر لطلب ميراثها،

 النظامية.
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 تعقيب على الدراسات السابقة:

اسة نا مع درراستبالنظر إلى الدراسات السابقة نجد نقاط التقاء بينها وبين دراستنا، حيث تلتقي د

بلة، لمقاوا"شمعون" في تسليط الضوء على الجهات المساندة للمرأة. وتوظيف أداتي االستبيان 

ة ت فئواختيار العينة من النساء )المتزوجات، واألرامل، والمطلقات(، لكن دراستنا أضاف

لى ععرف )اآلنسات(. كما اتفقت دراستنا مع دراسة "مركز المرأة لإلرشاد القانوني" في الت

تبيان سا االجهات الحرمان، والجهات المساندة للمرأة. وتوظيف المنهج الوصفي التحليلي، وأدات

 ميراثها،برأة والمقابلة. كما اتفقت دراستنا مع دراسة "األعرج" في التعرف على مدى مطالبة الم

 واإلجراءات التي اتبعتها لطلب ميراثها.

، و جزئيًاا أأجمعت الدراسات السابقة على أن شريحة كبيرة من النساء حرمن من الميراث إما كليً 

من  يدة من الذكور، كما بينت أن أكثر المحروماتوالمطالِّبة بميراثها وجدت معارضة شد

في  الميراث لم يلجأن إلى المؤسسات المجتمعية لطلب المساعدة؛ خشية أن يسببن تصدًعا

 ها.حقوقالعالقات األسرية. ساعد على ذلك عادات وتقاليد المجتمع الرجعية، وجهل المرأة ب

 اإلجراءات المنهجية

 أساليب البحث:

 عية فيلوصف وتحليل دور المؤسسات المجتم؛ الباحث اعتمد عليه: لتحليليا األسلوب الوصفي

 .مناصرة المرأة المحرومة من الميراث

ناصرة المرأة المؤسسات المجتمعية في م الباحث للمقارنة بين دوراعتمد عليه األسلوب المقارن: 

 .المحرومة من الميراث

نامج التحليل اإلحصائي االجتماعي من خالل برالباحث اعتمد عليه األسلوب اإلحصائي: 

(spss ؛ لتحليل البيانات التي جمعها من الميدان، كما استند عليه مسترشدًا بإحصائيات الدراسات)

 .السابقة، واإلحصائيات الرسمية

 أدوات البحث:

عَ على نسأسئلته استبياًنا تدور الباحث : صمم االستبيان ات محروماء حول موضوع البحث، ُوز ِّ

من حسب البيئة االجتماعية لمجتمالمن  حث، ع البميراث، ساهم في تعبئته )ست( باحثات، قُس ِّ

 بواقع باحثتين لكل من )المدينة، والمخيم، والقرية(.

عقد الباحث أربع مقابالت غير مقننة مع عينة مقصودة من أهل االختصاص الذين لهم  المقابلة:

وشؤون العشائر  ،الشرطةوجهاز ،عالقة بموضوع البحث، وهم: محامي شرعي

 .مركز الميزان لحقوق اإلنسان،وواإلصالح

 مجاالت البحث:

لى ئها عاختيار الباحث محافظة خانيونس لتكون مجتمعًا للدراسة؛ الحتواالمجال الجغرافي: 

ات كوينبطبيعة تلك الت تهتنوعات في البيئة االجتماعية هذا من جهة، من جهة أخرى؛ لمعرف

 قيم في المدينة المذكورة.االجتماعية كونه ي

 ميراث.الالنساء المحرومات من المجال البشري )العينة(: 
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شوائية عيقة نظًرا لعدم توفر إحصائيات رسمية دقيقة عن تلك الشريحة اختار الباحث العينة بطر

ختار (، واثالث بيئات اجتماعية، هي: )مدينة، ومخيم، وقريةلقصدية، حيث قسَّم مجتمع البحث 

ت حاالن كل بيئة، لتشكل إجمالي العينة، حيث بلغت )مئتين وخمسين( نسوة من كل العينة م

انين( وثم االجتماعية: )آنسات، ومتزوجات، وأرامل، ومطلقات(، فكانت عينة المدينة: )أربعًا

 نسوة، وعينة المخيم: )ثالثًا وثمانين( نسوة، ومثلها عينة القرية.

صورته  امه فيالتي استغرقها البحث منذ الشروع فيه حتى إتمهو الفترة الزمنية المجال الزمني: 

 .تقريبًاثالثة أشهر النهائية، وقد استغرق 

 الدراسة الميدانية والتحليل السوسيولوجي

 :األساليب اإلحصائية

باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي الحاسوب نتهاء من جمع البيانات الميدانية أدخلت إلى البعد ا

(، وقد أجريت العمليات اإلحصائية اآلتية:التحليل الكمي: اشتمل على SPSSاالجتماعي )

دور المؤسسات المجتمعية في مناصرة المرأة توزيعات تكرارية لكل أسئلة االستبيان؛ لوصف 

شمل البيانات  :التحليل الكيفيو ، وقد شكَّل صلب التحليل اإلحصائي.المحرومة من الميراث

 وًرا مكماًل؛ لتعميق البيانات الكمية.الديموغرافية التي أدت د

 :للعينة البيانات الديموغرافيةأواًل: 

 (: العمر1جدول رقم )

 النسبة التكرار العمر

 6.4 16 سنة 20أقل من 

 13.2 33 سنة 30 – 20

 22.8 57 سنة 40 – 31

 27.6 69 سنة 50 – 41

 30 75 سنة فأكثر 51

 %100 250 المجموع

، ومن %(6.4( أن نسبة اللواتي تقل أعمارهنَّ عن عشرين سنة بلغت )1م )يتضح من الجدول رق

نة ( س40–31(، ومن تراوحت أعمارهنَّ بين )%13.2( سنة )30-20تراوحت أعمارهنَّ بين )

 (، ومن تجاوزت أعمارهنَّ %27.6( سنة )50–41%(، ومن تراوحت أعمارهنَّ بين )22.8)

 (.%30خمسين سنة )

 يات بحكمألولية المبحوثات ممن تجاوزن الخمسين، وأقلهنَّ دون العشرين، فايرى الباحث أن غالب

بَر العمر أكثر جرأة لطلب حقهنَّ في الميراث أكثر من الصغيرات اللواتي يخشين  األخوة، بطش كِّ

 أو ليس لديهنَّ الوعي الكافي بحق الميراث.
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 (: البيئة االجتماعية2جدول رقم )

 النسبة ارالتكر البيئة االجتماعية

 33.6 84 مدينة

 33.2 83 قرية

 33.2 83 مخيم

 %100 250 المجموع

رية (، والق%33.6( أن نسبة اللواتي يسكنَّ في المدينة بلغت )2رقم ) يتضح من الجدول

 (.%33.2%(، والمخيم )33.2)

 (: المستوى التعليمي3جدول رقم )

 النسبة التكرار المستوى التعليمي

 7.6 19 أمية

 20.4 51 ل من ثانويأق

 34.4 86 ثانوي

 10 25 تعليم متوسط

 25.6 64 جامعي

 2 5 فوق جامعي

 %100 250 المجموع

انوي (، واألقل من التعليم الث%7.6( أن نسبة األميَّات بلغت )3يتضح من الجدول رقم )

ي (، والتعليم الجامع%10(، والتعليم المتوسط )%34.4%(، والتعليم الثانوي )20.4)

 (.%2%(، وفوق جامعي )25.6)

يَّات. نَّ األمدناهيرى الباحث أن أكثر المبحوثات من ذوات التعليم الثانوي، يليهنَّ الجامعيات، وأ

مية، أالم يؤيد ذلك ما أفصح عنه الجهاز المركزي لإلحصاء بأن فلسطين تعتبر من أقل دول الع

جهاز ( )ال%4.8لغت أمية اإلناث )(، وقد ب%3.1م )2017حيث بلغت فيها نسبة األمية عام 

 (. 8/9/2017المركزي لإلحصاء، 
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 (: الحالة االجتماعية4جدول رقم )

 النسبة التكرار الحالة االجتماعية

 14.8 37 آنسة

 72.8 182 متزوجة

 4 10 مطلقة

 8.4 21 أرملة

 %100 250 المجموع

(، %72.8(، والمتزوجات )%14.8( أن نسبة اآلنسات بلغت )4يتضح من الجدول رقم )

 .(. فأعلى نسبة عند المتزوجات، وأدناها عند المطلقات%8.4(، واألرامل )%4والمطلقات )

 :ثالمحرومة من الميرا المرأةمناصرة : دور المؤسسات القانونية والنسوية في ثانيًا

 (هل توجهت إلى مؤسسات للمطالبة بميراثك؟5جدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابة

 20.8 52 نعم

 79.2 198 ال

 %100 250 المجموع

(لم %79.2( توجهن إلى المؤسسات لطلب المساعدة، و)%20.8( أن )5يتضح من الجدول رقم )

 يذهبن. أي الغالبية لم يطلبن المساعدة.

ر ممن أكب تتفق هذه النتيجة مع دراسة شمعون التي بينت أن نسبة اللواتي لم يطلبن المساعدة

وجد امرأة ت(، وتتفق مع دراستي األعرج وبريجع اللتان بينتا أنه ال %62.5قد بلغت )طلبنها ف

 قرية.ي الفواحدة توجهت إلى المحاكم الشرعية أو النظامية لطلب ميراثها؛ خشية التشهير بها 

 (ألي من المؤسسات التالية توجهت؟ )متعدد االختيارات(6جدول رقم )

 النسبة التكرار المؤسسة

 33 49 ير ولجان اإلصالحالمخات

 3 4 المؤسسات الحقوقية

 26 38 المحكمة

 4.7 7 المؤسسات النسوية

 20.2 30 المحامي

 13.1 20 الشرطة

 %100 148 المجموع



 ليانعدور المؤسسات المجتمعية في مناصرة المرأة للحصول على ميراثها             د.بسام محمد أبو 

 275      2021 سبتمبر، 20العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

(، %33ت )( أن نسبة اللواتي توجهن إلى المخاتير ولجان اإلصالح بلغ6يتضح من الجدول رقم )

 (، والمحامي%4.7(، والمؤسسات النسوية )%26(، والمحكمة )%3والمؤسسات الحقوقية )

 (.%13.1%(، والشرطة )20.2)

 سابقيمكن للباحث ترتيب المؤسسات التي لجأت لها المبحوثات وفق ما جاءت في الجدول ال

 على النحو اِلتي:

ت لمشكالللجان اإلصالح العشائري في فلسطين دور فعال في حل االمخاتير ولجان اإلصالح: 1.

ي فد دائرة توج مثل: )القتل، وحوادث المرور، والطالق، والديون، والميراث...إلخ(، بل العائلية،

 وزارة الداخلية خاصة بهذا الشأن تحمل اسم: "دائرة شؤون العشائر واإلصالح".

ًما، فراد عمواأل بحكم تركيبة المجتمع الفلسطيني الذي يؤكد على متانة العالقات القرابية ال يفضل

طة أو ى الشر، أن يكون خيارهم األول في حل المشكالت العائلية اللجوء إل-النساء بما فيهم  -

لب ية طالمحكمة؛ لئال ينعتوا بنكران المعروف، وقلة األدب، وسوء التربية. حيث تكون بدا

ي يرض المساعدة من مختار العائلة، ولجان اإلصالح علهم يسهمون في حل المشكلة بشكل ودي

 حاكمها أسرع في حل المشكالت، فال تتراكم فيها القضايا كما في المألن،وأطراف الخالف

 النظامية بحكم بيروقراطيتها، التي قد تستغرق سنوات.

وجه تأن  هذه النتيجة تتفق مع دراسة مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي التي بينت

 (.%52)بنسبة المبحوثات للجان اإلصالح كان في الطليعة 

لى تلجأ إ إلنصافها، فإنهابعد أن تفقد المرأة األمل في أسرتها ولجان اإلصالح المحكمة: 2.

 لمبحوثاتية االمحكمة باعتبارها مؤسسة رسمية إلزامية، لكن اللجوء إلى المحكمة ليس خيار غالب

 (.11و 7ألسباب يوضحها جدول رقم )

يله توكأجل  منارة واالستفسار، وليس الستشبهدف المحامي إلى اغالبًا تلجأ المرأة المحامي: 3.

 للدفاع عنها.

لى مكتب إرأة في مقابلة أجراها الباحث مع المحامي الشرعي: )حمزة أبو لبدة( أوضح أن قدوم الم

ة نونيالمحامي هدفه الرئيس االستفسار عن كيفية رفع قضية في المحكمة، واإلجراءات القا

تجرؤ  م ذلك ال، رغلمدة التي تستغرقها القضية في المحكمةالمتبعة، والتكاليف المالية المتوقعة، وا

ب ألسباالسبب أو أكثر من على توكيله؛ للدفاع عنها في المحكمة. يرى الباحث أن ذلك يعود 

 اآلتية:

قد ستتع علموا بذلك إذاخوف المرأة من علم أخوتها بتوكيلها محاميًا للدفاع عنها؛ ألنهم -

 أكثر.قاتهم عالالمشكالت األسرية، وتسوء 

ابل ال المق خوف المرأة من نظرة المجتمع السلبية لها، كيف تلجأ إلى المحكمة ضد أخوتها؟ في-

ية التي لسلبايستنكرون تصرف األخ الذي يريد ابتالع حق أخته؟!. هذه من التناقضات االجتماعية 

 تضيع الحقوق.

 .التكاليف المالية الباهظة التي ال تقدر المرأة على أدائها-

يستغل  بعضهمانتهاز بعض المحامين أوضاع النساء المادية، السيما إذا كان الميراث كبيًرا، و-

 جهل المرأة بالقانون فيطلبون مااًل كثيًرا.
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ة عائلي ةب مشكليعتقد الباحث أن المرأة تلجأ إلى الشرطة في الحاالت اآلتية: عند نشوالشرطة: 4.

و تلجأ ع، أاء عليها أو على زوجها وأوالدها لفض النزاتصل إلى حد العراك واالشتباك واالعتد

 م.إلى الشرطة لتنفيذ قرار المحكمة، فالشرطة أداة تنفيذية تهتم بحفظ األمن والنظا

ي جد فرع فه يوفي مقابلة أجراها الباحث مع النقيب في جهاز الشرطة: )حمزة أبو عليان(، أفاد أن

نفيذ تأمين المحاكم، مهمته: حماية أمن المحاكم، وتجهاز الشرطة ملحق بالمحاكم، يسمى: شرطة 

تنفيذه. لات؛ قرارات المحاكم، حيث يقوم شرطيان بإيصال نسخة من قرار المحكمة إلى قسم التنفيذ

 مركز يؤخذ إلىللعمل أثناء إشراف الشرطة على تنفيذ القرار إذا وجد أي معترض أو معرقل 

الت ي حاأو افتعال المشكالت مع صاحب القرار. ف الشرطة؛ ليوق ِّع على تعهد بعدم االعتراض

 أخرى عندما يتقدم طرف بشكوى إلى الشرطة تستدعي األخيرة أطراف الخالف وتحاول حل

ل القضية  إلى المشكلة بشكل ودي، فإذا استعصى األمر وأصر الطرفان على عدم الحل تحوَّ

 النيابة؛ التخاذ اإلجراءات الالزمة قانونيًا.

ية لمؤسسات النسولغالبية المبحوثات لم يكن اللجوء النسوية والحقوقية: المؤسسات 5.

. يرى الباحث أن ذلك يعود ألكثر من سبب:  والحقوقية ضمن خياراتهنَّ

 ها، والأسماءبالمؤسسات النسوية والحقوقية الموجودة في المجتمع. فال يعرفن  النساءجهل -

 طبيعة عملها، وال أماكن تواجدها.

 سالتها،ربيان ؤسسات النسوية والحقوقية في التعريف عن نفسها إعالميًا ومجتمعيًا، وتقصير الم-

 وأهدافها، وخدماتها. بالتالي فئة قليلة من النساء يعرفنها، ويطلبن مساعدتها.

ي قرى التي الف اتتخذ المؤسسات النسوية والحقوقية من المدن مركًزا لها، ولم تفتتح لها فروعً -

افة إلى ث، إضالمؤسسات أكثر من المدن؛ ألنه يكثر فيها عادة الحرمان من الميراهي بحاجة لهذه 

 العديد من العادات االجتماعية السيئة والظالمة التي تماًرس بحق المرأة.

ي مزيد قعن فيخوف النساء من علم األخوة بتوجههنَّ لهذه المؤسسات، فيفضلن عدم الذهاب؛ لئال -

 وة.من الصدام والخالف مع األخ

لباحث مع في مقابلة أجراها اجاء  مما يؤكد ضعف دور المؤسسات الحقوقية في هذا المجال، ما

كز المر بينت أنالتي مديرة مركز الميزان لحقوق اإلنسان في مدينة خانيونس: )آسيا عاشور( 

، لجسديميراث، حيث ينصب اهتمام المركز على قضايا العنف االليس له اهتمام مباشر بقضية 

 مثل: عقد ورش عمل بالشراكة مع ،إسهامات غير مباشرةلكن له لجنسي، والحريات، ووا

 مؤسسات مجتمعية صديقة.

توجه  ضعف هذه النتيجة تتفق مع دراسة مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي التي بينت

 (.%9المبحوثات للمؤسسات الحقوقية، حيث بلغت النسبة )

 توجهي ألي مؤسسة؟ )متعدد االختيارات((: لماذا لم ت7جدول رقم )

 النسبة التكرار أسباب عدم التوجه للمؤسسات

 19.2 81 ال أعرف لمن أتوجه

 11.6 49 لم أجد من يساعدني

 9 38 ال أثق بأي جهة
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 3.08 13 أجبرت على التنازل 

 31.27 132 خشيت أن أخسر أهلي

 3.79 16 ارتفاع تكاليف المحامي والمحكمة 

 17.8 75 بالقانون وإجراءاتهجهلي 

 4.26 18 تهديد األسرة

 %100 422 المجموع

تعرف  ( أسباب عدم توجه المبحوثات إلى المؤسسات لطلب المساعدة: ال7يوضح الجدول رقم )

 (، أجبرت على%9(، ال تثق بأي جهة )%11.6(، لم تجد من يساعدها )%19.2لمن تتجه )

ية عالية (، تكاليف المحامي والمحكمة المال%31.27هلها )(، خشيت أن تخسر أ%3.08التنازل )

 %(.4.26)(، تهديد األسرة %17.8%(، جهلها بالقانون واإلجراءات القانونية المتعبة )3.79)

في  يمكن للباحث ترتيب أسباب عدم توجه المرأة ألي مؤسسة لطلب مساعدتها وفق ما جاءت

 الجدول السابق على النحو اِلتي:

ر مشاعر أسرتها وال تريد خسارتهارأة من خسارة أهلها: خوف الم1. لوك س، لكن إن المرأة تقد ِّ

سة درا األخوة يوحي كأنهم حريصون على خسارة أختهم بانتهاك حقها!.هذه النتيجة اتفقت مع

لمطالبة دم امركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، حيث جاء هذا السبب في مقدمة أسباب ع

ترتيب (، لكنه جاء في دراسة بريجع في ال%41.8وفي دراسة شمعون بلغت نسبته )بالميراث، 

 الثالث.

ينها لتي تعجهل المرأة بجهة االتصال المناسبة اال تعرف المرأة لمن تتجه لطلب المساعدة: 2.

دم وتوجهها إلى الطريق الصحيح النتزاع حقها يعود إلى ضعف عالقاتها االجتماعية، وع

 سسات ذات العالقة.معرفتها بالمؤ

معية مة مجتسضعف الثقافة القانونية جهل المرأة بالقانون، واإلجراءات القانونية المتبعة: 3.

ع بسبب تُضيَّ و. فالكثير من الحقوق تنتهك -من بينها النساء  -تطال كافة الشرائح االجتماعية، 

 لحديث عنا. اق أو استردادهجهل األفراد بالقانون واإلجراءات القانونية المتبعة لصيانة الحقو

ام ص واألحكلنصواالثقافة القانونية ال يعني أن يكون الفرد ضليعًا في القانون ومطلعًا على كافة 

حقوق،  ه منالقانونية، هذا من اختصاص المحامين والقضاة، لكن على األقل أن يعرف الفرد ما ل

 وما عليه من واجبات.

ر على نسوية عثوال داني الذي قام به الباحث للمؤسسات القانونيةلألمانة العلمية، أثناء المسح المي

أة دليل قانوني واحد صدر عن: المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، بعنوان: "حقوق المر

ها من يراثاألرملة"، يشرح الخطوات القانونية التي يمكن أن تتبعها األرملة للمحافظة على م

 زوجها على شكل سؤال وجواب.

 يعود إلى السببين الثاني، والثالث.د المرأة من يساعدها: لم تج4.

المرأة تشك في كل شيء، فهي تعتقد أن األخ يتآمر عليها؛ ليسيطر ال تثق المرأة بأي جهة: 5.

نظير أتعابه، الكثير المال بعلى حقها، والمحامي يحاول استغالل جهلها بالقانون فيطالبها 

مة بالمجان لوجه هللا تعالى، والشرطة تقف في صف الرجال والمؤسسات النسوية ال تقدم لها خد
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ضد النساء كونهنَّ ضعيفات، وكذا رجال اإلصالح. لذلك أثناء البحث الميداني وجد الباحث ومعه 

فريق البحث مشقة في التعامل مع بعض المبحوثات اللواتي رفضن تعبئة االستبيان؛ خشية أن 

األخوة، ويريدون استدراجها للحديث عن مشكلتها، رغم من طرف  هايكونوا قد أرسلوا الختبار

بيان هوية الباحث والباحثة وغرض البحث!.يؤيد هذه النتيجة دراسة مركز المرأة لإلرشاد 

القانوني واالجتماعي التي بينت من أسباب عدم المطالبة بالميراث: "عدم الثقة"، حيث بلغت 

 (. %22نسبته )

 .تهديد األسرة6.

ء ن اللجوعالطرف المرأة طالما هي كذلك، ستغض حامي والمحكمة المالية العالية: تكاليف الم7.

 لهما لطلب مساعدتهما.

عية م الشريوجد في المحاك . الذي تجهله المرأة أنهطالما األمر كذلكأجبرت على التنازل: 8.

ت جبراإن  دعوي تحمل اسم: "تصحيح حجة الميراث"، يمكن أن تقر للمرأة نصيبًا في الميراث

 .على التنازل عن حقها

)لمن حصلت على  (: ما هي الجهات التي ساندتك للحصول على ميراثك؟8جدول رقم )

 ميراثها()متعدد االختيارات(

 النسبة التكرار جهات المساندة

 16.2 27 المخاتير ولجان اإلصالح

 4.2 7 المؤسسات النسوية

 2.4 4 المؤسسات الحقوقية

 15 25 المحامي

 14.40 24 كمةالمح

 12 20 الشرطة

اإلصالح  ( األطراف المساندة، فكانت على النحو اآلتي: المخاتير ولجان8يوضح الجدول رقم )

(، %15(، المحامي )%2.4(، المؤسسات الحقوقية )%4.2%(، المؤسسات النسوية )16.2)

 (.%12(، الشرطة )%14.40المحكمة )

 على دة للمرأة وفق ما جاءت في الجدول السابقيمكن للباحث ترتيب أكثر األطراف المسان

 النحو اِلتي:

أكثر  ( أن المخاتير ولجان اإلصالح6مر معنا في جدول رقم )المخاتير ولجان اإلصالح: 1.

األكثر  طرافطرف لجأت له المرأة لطلب المساعدة، بالتالي من الطبيعي أن يكونوا في طليعة األ

لمرأة لصالح مع دراسة شمعون التي بينت أن مساندة لجان اإلمساعدة للمرأة.هذه النتيجة اتفقت 

 (، لكنها جاءت في الترتيب الثاني بعد األخوة واألقارب.%45.5بلغت )

في مقابلة أجراها الباحث مع رئيس دائرة شؤون العشائر واإلصالح في مدينة خانيونس، الشيخ: 

األعوام القليلة الماضية تغيَّر عما كان )محمد سليمان أبو دقة(، أفاد بأن عمل لجان العشائر في 
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يرى الباحث أن ذلك  -، حيث كانت في السابق تُغَل ِّب أحكام العرف على أحكام الشرع. 1عليه سابقًا

. -يكون عن جهل وقصور معرفي بأحكام الشرع أحياًنا التصرف ال يكون دائًما عن قصد، 

ا على أسلوب الترضية أو الضغط لحل يواصل الشيخ محمد حديثه: أن اللجنة اعتمدت في عمله

الخالفات، ولو كان في يقينها أن هذا الحل فيه إجحاف بحقوق أحد طرفي الخالف، فالذي يعنيهم 

 اآلن تغير، حيث يخضع بعض أعضاء اللجنةفي قضايا الميراث لكن عمل اللجنة  .حل المشكلة

مين حصل  لدورات شرعية وقانونية من قِّبَل المحاكم، والنيابة العامة، ووزارة العدل. بعض المحك ِّ

على شهادات تحكيم دولية، كما بيَّن أن لجان العشائر تستوحي أحكامها من ثالثة مصادر، هي: 

)الشرع، والقانون الوضعي، والعرف االجتماعي(. فيما يتعلق بمشكلة الميراث بيَّن أن أكثر 

.وبيَّن الشكاوى تأتي من قبل النساء؛ لالستنجاد بهم من ظلم األخ أن وة إلنصافهنَّ وانتزاع حقهنَّ

لت إلى المحكمة؛ للفصل فيها، استعصت عليهم، فهناك قضايا نجحوا في حلها، وأخرى  ِّ ُحو 

ل المحكمة قضايا إلى لجنة العشائر؛ للنظر فيها. ِّ  وأحياًنا تحو 

لتي اث راالجدير بالذكر، بحسب إحصائيات دائرة شؤون العشائر واإلصالح بلغ عدد قضايا المي

ركزي )الجهاز الم م ثالثمائة وتسع وتسعين قضية2014عرضت على اللجنة في قطاع غزة عام 

 .(2014لإلحصاء، 

ة الستشارن بهدف اأن توجه المرأة إلى المحامي يكون غالًبا يكوقبل قليل بيَّن الباحث المحامي: 2.

ت مرأة بلغة لللمحامون والقضاوليس لتوكيله للدفاع عنها.فقد بينتدراسة شمعون أن نسبة مساندة ا

 %(، وجاءت في الدرجة األخيرة.27.2)

تنقل  إذا فشلت محاوالت الحوار األسري وجهود لجان اإلصالح تضطر المرأة أنالمحكمة: 3.

 معركتها إلى المحكمة.

 سبق أن تحدثنا عن دورهم.الشرطة: 4.

 علة ذلك. يان بفي أدنى اهتمام النساء، سبق المؤسسات النسوية والحقوقية: 5.

؟ )لمن ما هي صور الدعم التي قدمتها المؤسسات للمرأة للحصول على ميراثها (9جدول رقم )

 حصلت على ميراثها()متعدد االختيارات(

 النسبة التكرار صور الدعم

 18.6 18 المساندة العاطفية

 32 31 التوجيه واإلرشاد

 12.4 12 التشجيع لرفع قضية في المحكمة

 19.6 19 اعدت في تنفيذ قرار المحكمة(الشرطة )س

المؤسسات الحقوقية وكلت محاميًا للمرافعة 

 عني
4 4 

 13.4 13 المحامي )لم يساومنِّ في األجرة(  

 %100 97 المجموع

                                            
 يقصد بالفترة القليلة الماضية، منذ سيطرت حركة حماس على مقاليد الحكم في قطاع غزة بفعل االنقسام الذي وقع 1

. ال يتفق الباحث مع رأي الشيخ؛ ألنه يحمل وجهة نظر حزبية بحتة.2007سنة   



 ليانعدور المؤسسات المجتمعية في مناصرة المرأة للحصول على ميراثها             د.بسام محمد أبو 

 280      2021 سبتمبر، 20العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

آلتي: ا( صور الدعم التي قدمتها المؤسسات للنساء، فكانت على النحو 9يوضح الجدول رقم )

حكمة (، التشجيع لرفع قضية في الم%32توجيه واإلرشاد )(، ال%18.6المساندة العاطفية )

 (، المؤسسات الحقوقية وكلت%19.6%(، الشرطة ساعدت في تنفيذ قرار المحكمة )12.4)

 (. %13.4(،المحامي لم يساومني ولم يبتزني في األجرة )%4محاميًا للمرافعة عني )

 ت علىوجهة نظر المبحوثات رتبيرى الباحث أن أكثر صور الدعم التي قدمتها المؤسسات من 

 النحو اِلتي:

رة األس التوجيه واإلرشاد: في الغالب يكون من قِّبَل لجان اإلصالح، والمؤسسات، وأفراد1.

 المؤيدين لحق المرأة في الميراث.

 مساعدة الشرطة في تنفيذ قرار المحكمة.2.

 ات.المساندة العاطفية: غالًبا تكون المساندة من جانب األم واألخو3.

 المحامي: لم يساوم المرأة، ولم يبتزها في األجرة.4.

سسات المؤ التشجيع لرفع قضية في المحكمة غالبًا يكون من األطراف الضعيفة في األسرة، أو5.

 المجتمعية، أو المحامي.

، لكن 2المؤسسات الحقوقية وكلت محاميًا للمرافعة عني يكون ذلك من خالل العيادات القانونية.6

 غير معروف لدى كثير من النساء. دورها 

جان ما رأيك بدور لجان اإلصالح في حل مشكالت الميراث؟ )لمن توجهت لل (10جدول رقم )

 اإلصالح()متعدد االختيارات(

 النسبة التكرار الرأي في لجان اإلصالح

ليس تعمل بأسلوب الترضية، أو وفقًا للعرف والقانون العشائري، و

 وفقًا ألحكام الشرع
34 35.4 

 16.6 16 تستمع لرأي أخوتي الذكور أكثر من رأيي

 17.7 17 تميل للضغط علي أكثر من أخوتي ألقبل بالقليل من الميراث

 18.8 18 علي لم تدقق في الوثائق أو الشهود الذين أتى بهم أخوتي للتحايل

ئم ثبت تواطؤهم مع أخوتي وقبولهم الرشوة، أو الهدايا، أو الوال

 نب أخوتي ضديللوقوف بجا
11 11.5 

 %100 96 المجموع

( رأي المبحوثات في عمل لجان اإلصالح: تعمل بأسلوب الترضية، أو 10يوضح الجدول رقم )

(، تستمع لرأي أخوتها الذكور أكثر %35.4وفقًا للقانون العشائري، وليس وفقًا ألحكام الشرع )

(، %17.7لتقبل بالقليل من الميراث )(، تميل للضغط عليها أكثر من أخوتها %16.6من رأيها )

                                            
 توجد العيادات القانونية في الجامعات التي تدرس الحقوق. تدوفر الخددمات القانونيدة مجانًدا للفئدات الضدعيفة. تقددم 2

القانونيدة، والتمثيدل القدانوني(. إضدافة لمسداعدة  خدماتها على ثالثة مستويات، هدي: )التوعيدة القانونيدة، واالستشدارة

طلبة كلية القانون وتعزيز تعلديمهم القدانوني. أبدرز العيدادات القانونيدة فدي الجامعدات الفلسدطينية: )األزهدر، الخليدل، 

النجددداح الوطنيدددة، اإلسدددالمية، االسدددتقالل، القددددس(.نقاًل عدددن: جامعدددة القددددس، العيدددادات القانونيدددة فدددي فلسدددطين، 

 ،2013/12/20http://legalclinic.alquds.edu/ar 
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(، ثبت تواطؤهم مع %18.8لم تدقق في الوثائق أو الشهود الذين أتى بهم أخوتها للتحايل عليها )

 (.%11.5أخوتها وقبولهم الرشوة، أو الهدايا، أو الوالئم للوقوف بجانب أخوتها ضدها  )

ضية، لحل المشكالت، هي: التريرى الباحث أن أكثر األساليب المتبعة لدى لجان اإلصالح 

نس في انيوواألحكام العرفية العشائرية. يدعم ذلك ما بيَّنه رئيس دائرة شؤون العشائر في خ

 موضع سابق.

لقانون الجان اإلصالح فإنها ال تفرض التي تبذلها جهود المن خالل إطالع الباحث على بعض 

ت الح ذاطرفي الخالف؛ إلصإلى تماع العشائري كخطوة أولى لإلصالح، بل تبدأ بالحوار واالس

رحلة الم البين، وتقرب وجهات النظر؛ للوصول إلى حل وسط يرضيهما، فإْن لم توفق تنتقل إلى

هما، و كليأال يكون ذلك إال بطلب أحد طرفي الخالف، .هي: تطبيق القانون العشائريوالثانية، 

 الميراث:لق بجنة من أحكام. فيما يتعوضرورة موافقتهما وتعهدهما بقبول وتنفيذ ما يصدر عن الل

بيق أية ز تطأحكامه الشرعية واضحة، لكل وارث حًظا معلوًما، فال يجوز التالعب فيها، وال يجو

فضل تأحكام عرفية تخالف الشرع، خاصة إذا كانت تلك األحكام ال تعترف بحق المرأة، أو 

 متقاربة. !. بقية آراء المبحوثات في عمل لجان اإلصالحيهنالذكور عل

(: ما رأيك بدور المحاكم في حل مشكالت الميراث؟)لمن توجهت إلى 11جدول رقم )

 المحاكم()متعدد االختيارات(

 النسبة التكرار الرأي في عمل المحاكم

 35 36 نواتتماطل في البت بقضايا الميراث، وتتبع إجراءات معقدة تمتد لس

 21 22 لية رفع قضية في المحكمة تتطلب تكاليف مادية عا

 خوتيألم تدقق المحكمة في الوثائق والمستندات المزورة التي قدمها 

 لحرماني من ميراثي
10 9.6 

 11.5 12 لم تدقق المحكمة في أقوال الشهود الذين وظفهم أهلي

 ثبت تواطؤ المحامي مع أخوتي وقبوله الرشوة، والهدايا للوقوف

 بجانبهم 
8 7.6 

 15.3 16 عني في المحكمة؛ ألنه تعرض للتهديدتراجع المحامي للمرافعة 

 %100 104 المجموع

ث، تتبع ( رأي اللواتي لجأن إلى المحاكم: تماطل البت بقضايا الميرا11يوضح الجدول رقم )

ية ال تقدر (، رفع قضية في المحكمة تتطلب تكاليف مادية عال%35إجراءات معقدة تمتد لسنوات )

انها من ا لحرممة في الوثائق والمستندات المزورة التي قدمها أخوته(، لم تدقق المحك%21عليها )

ا ن ميراثهم(، لم تدقق المحكمة في أقوال الشهود الذين وظفهم أهلها لحرمانها %9.6ميراثها )

 ضدها %(، ثبت تواطؤ المحامي مع أخوتها وقبوله الرشوة، والهدايا للوقوف بجانبهم11.5)

 . %(.15افعة عنها في المحكمة؛ لتعرضه للتهديد )%(، تراجع المحامي للمر7.6)

يرى الباحث أن أكبر مشكلة تعاني منها المبحوثات اللواتي لجأن إلى المحكمة، هي: المماطلة، 

لكثرة وتنوع القضايا  ؛ وذلكقضايا تبقى في المحكمة لعقودالوعدم سرعة البت في القضية. بعض 

مختصة بقضايا الميراث. يؤيد ذلك دراسة "مركز المعروضة على المحكمة، وعدم وجود محاكم 
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-5( قضاياهن في المحكمة ما بين )%68)المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي" التي بينت أن 

 لم يلجأن إلى المحكمة؛ لكثرة مصاريفها.َمْن يوجد و .( سنوات10

 يمكن تلخيص نتائج البحث الميداني في النقاط اآلتية: :نتائج البحث

 ( توجهن.%20.8%( لم يتوجهن إلى المؤسسات لطلب مساعدتها، و)79.2)-

قوقية (، وأقلها المؤسسات الح%33إليها ) لجأنالمخاتير ولجان اإلصالح أكثر المؤسسات -

(3.)% 

توجه تلمن المرأة (، وال تعرف %31.27أسباب عدم طلب المساعدة: الخوف من خسارة األهل )-

 (.%17.8%(، والجهل بالقانون )19.2)

%(. 32)(، أبرز دعمها كان معنويًا %16.2أكثر المؤسسات مساندة للمرأة: لجان اإلصالح )-

 (. %2.4وأقلها المؤسسات الحقوقية )

رأي المبحوثات في عمل لجان اإلصالح: تعتمد بشكل رئيسي على الترضية، والقانون -

 (.%35.4العشائري )

وارتفاع  (،%35إدارية معقدة تمتد لسنوات ) رأي المبحوثات في عمل المحاكم: تتبع إجراءات-

 (.%21التكاليف المادية )

مساعدة الشرطة في تنفيذ ، التوجيه واإلرشادللنساء  أكثر صور الدعم التي قدمتها المؤسسات-

 المساندة العاطفية.، قرار المحكمة

 التوصيات

 أواًل: المحاكم:

لتي اكم اة القضايا المعروضة على المحإنشاء محاكم متخصصة للنظر في قضايا الميراث؛ لكثر-

أن   منتعد باآلالف. هذه المحاكم من شأنها تسهيل إجراءات البت في قضايا الميراث، بداًل 

 تستغرق القضية الواحدة سنوات طويلة.

 ها.بميراث طالبةتخفيض رسوم إجراءات المحاكم؛ لئال تشكل النفقات المالية عقبة أمام المرأة للم-

وفق  المحاكم التكنولوجي من حيث أرشفة قضايا الميراث، وفرزها، وتصنيفها تطوير أداء-

المحاكم فخ(. معايير معينة، مثل: )السنة، صاحب الدعوة، مكان السكن، القضايا التي نفذت... إل

 الفلسطينية تفتقد لهذا األمر.

شكل يراث بتشكيل دائرة إحصاء في المحاكم تهتم بإصدار إحصائيات دقيقة حول قضايا الم-

ن يث أحدوري؛ ليستفيد منها الباحثون والمختصون، حيث يمكنهم الوصول إليها وقت الحاجة، 

ة التي علومالمحاكم الفلسطينية تفتقر لمثل هذه الدائرة، فيجد الباحث مشقة حتى يصل إلى الم

 يريدها، وربما لم يصل لها.

، أو لتحايلابالضغط، أو اإلكراه، أو التأكد من أن التخارج يتم بين الورثة بالتراضي، وليس -

واإلشهاد  يقه،التهديد، أو الحياء والخجل. لذا يفضل أن يتم في المحكمة، أو بحضور محامي؛ لتوث

 عليه.

لشرع، كأن يميل مخالف لإذا كان فيها ما هو ، أو عدم تنفيذ وصية الوصي إذا زادت عن الثلث-

 ناث.لوارث على حساب اآلخرين، أو يوصي بحرمان اإل
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 : المراكز الحقوقية والنسوية:نيًاثا

 عادة خروج من إطار المراكز الحضرية، ووصولها إلى المناطق الريفية التي تكثر فيهاال-

 حرمان النساء من الميراث.

ف بنفسها إعالميًا، ومجتمعيًا بكل الوسائل الممكنة؛ حتى يصل صوتها لك- رائح افة شأن تعر ِّ

 دة منها.المجتمع، ويمكنهم االستفا

ساء؛ ن النأن تتبنى برامج، ومشاريع توفر المساعدات، واالستشارات القانونية المجانية تعي-

 النتزاع حقهن في الميراث. 

بل اء من قالنس قيام نقابة المحامين بتوحيد سعر تكلفة المرافعة في قضايا الميراث؛ لئال تستغل-

جم عن ة تحدة من األسباب التي تجعل المرأبعض المحامين؛ ألن التكاليف المادية العالية واح

 اللجوء إلى المحاكم للمطالبة بميراثهن.

ت عقيداإعداد دليل قانوني شامل يبص ر المرأة بحقها في الميراث بشكل مبسط بعيدًا عن ت-

ذ قة منيوضح اإلجراءات المتبعة في المؤسسات ذات العالوالمصطلحات القانونية والشرعية، 

 ث حتى الحصول على الميراث.لحظة وفاة المور

، كوميةتصميم وتنفيذ خطط وبرامج توعوية بالشراكة مع كافة المؤسسات ذات العالقة: )الح-

 ة النساءشريحواألهلية، واإلعالمية، والدينية، والقانونية(؛ لتوعية شرائح المجتمع عموًما، و

 اطئة عندالخ ممارسات السلبيةخصوًصا فيما يتعلق بحق المرأة في الميراث، وتعديل األفكار، وال

 الرجال التي تحرم المرأة من ميراثها. 

، نفسيةإجراء دراسات علمية جادة حول ميراث المرأة من كافة النواحي: )االجتماعية، وال-

 دراسات.ه الواالقتصادية، والقانونية، والنسوية(، حيث أن المكتبة الفلسطينية تفتقر لمثل هذ

ات ع لوحمعية، ودينية، وقانونية تتعلق بميراث المرأة من خالل وضتنفيذ حمالت توعية مجت-

 رية.لتجااكبيرة في: الميادين العامة، والطرق الرئيسية، وملصقات على السيارات، والمحالت 

 المراجع:قائمة 

 بي.(.أحكام التركات والمواريث، القاهرة: دار الفكر العر1963أبو زهرة، محمد. ) .1

دار ن: عما، 1أحكام الميراث في الشريعة اإلسالمية، ط(.1981. )جمعة محمد محمدبراج،  .2

 .الفكر

 ، الرياض: دار طيبة.1(.تسهيل الفرائض، ط1983بن العثيمين، محمد بن صالح. ) .3

مكتبة دار  ، المدينة المنورة:4الخطراوي، محمد العيد. )د.ت(.الرائد في علم الفرائض، ط .4

 التراث.

لمجتمع ، عمان: مكتبة ا1ارة المؤسسات االجتماعية، ط(. إد2012الخطيب، راغب أحمد. ) .5

 العربي.

 :روت، بي1الميراث في الشريعة اإلسالمية، ط(.1980. )ياسين أحمد إبراهيمدراركة،  .6

 .مؤسسة الرسالة

 الشافعي، أحمد محمود. )د.ت(.أحكام المواريث، بيروت: الدار الجامعية. .7
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كز مر :راث.. األسباب واآلثار، غزةالمرأة والمي(.2009. )هداية، وأخرياتشمعون،  .8

 شؤون المرأة.

أييد في (. الخلفية النظرية في المناصرة وكسب الت2011الصندوق االجتماعي للتنمية. ) .9

 سي.الجمعيات والمؤسسات األهلية، اليمن: رئاسة الوزراء، وحدة التدريب والدعم المؤس

قدس ن: منشورات جامعة ال(. إدارة المؤسسات االجتماعية، عما2009كفاوين، محمد. ) .10

 المفتوحة. 

 ، طنطا: دار الصحابة للتراث.1(. جدول المواريث، ط1995لبيب، محمد. ) .11

 راث، رام هللا.المرأة الفلسطينية والمي(.2014. )مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي .12

اسات، (. دليل المناصرة ورسم السي2015مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية. ) .13

 د.ب، د.ن.

ي فمواقف النساء والرجال من حصول المرأة على ميراثهن (.2005. )تحريراألعرج،  .14

 .الريف الفلسطيني، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت

ة أسباب اإلرث وموانعه في الفقه اإلسالمي، رسال(.1982. )جاسم زاهرقرانفيل،  .15

 .أم القرى، مكة المكرمةماجستير، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة 

جامعدددددددددددددددددددددددددددددة القددددددددددددددددددددددددددددددس، العيدددددددددددددددددددددددددددددادات القانونيدددددددددددددددددددددددددددددة فدددددددددددددددددددددددددددددي  .16

 http://legalclinic.alquds.edu/ar(.20/12/2013.)فلسطين

، بيان صحفي عشية اليوم العالمي (8/9/2017الفلسطيني. ) الجهاز المركزي لإلحصاء .17

 http://www.pcbs.gov.psلمحو األمية، 

عدد القضايا الموثقة التي استخدمت فيها أنظمة بديلة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .18

، 2014 ونوع القضية الشهر )القضاء العشائري( في قطاع غزة حسب

http://www.pcbs.gov.ps 

http://www.pcbs.gov.ps/
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 لدى الشباب الجامعي لالمعنىألسباب ا تمثالت النخب الثقافية

 –تبسة –دراسة ميدانية على عينة من األساتذة الجامعيين بجامعة العربي تبسي 

 بوطورة حنانط.د 

 منصوري سميرة د.

 سكيكدة)الجزائر( 1955أوت 20جامعة   مخبر البحوث والدراسات االجتماعية:

 

باب أسةى تشةخي  ااعةا التمةثالت االجتماعيةة للنخةب الثقافيةة ل  ة  هدفت هذه الدراسةة للة ملخص:

دي   امةا لةالتي يجسدها حالة االزدااجية في ال كر االسةلو   الجامعي ظاهرة الالمعنى عند الشباب

الجزائر لحق عيم   امواع    اتمثالت   لواعع   من تغيرات صارت تشكل أزمةة بالمشة د الثقةافي بة

 ي التغييةرعن دارها في توعيت   اتشجيع   ليكةون ل ة  دار ايجةابي فة لمثق ةالنخبة افي ظل ابتعاد 

ألسةباب  يةةهو تمثل النخب الثقاف ابذلك تدار معال  المشكلة البحثية حول تساؤل محوري مؤداه: ما

 لدى الشباب الجامعي ؟ الالمعنى

صةرا   ؛نةىالالمع ؛عيالشةباب الجةام ؛النخةب الثقافيةة ؛ثالت االجتماعيةةتمةال  الكلماات المتتاحياة:

 المرجعيات الثقافية.

Representations of the cultural elites of the causes of meaninglessness 

among university youth 

A field study on a sample of university professors at the University 

Larbi Tebessi de Tébessa 

PhD student.Boutora Hanane. 

Dr.Mansouri Samira 

Laboratory of Research and Social Studies: University of 20August 

1955 Skikda (Algeria) 

Abstract: This study aimed to diagnose the reality of the social 

representations of the cultural elites to understand the causes of the 

phenomenon of meaninglessness among university youth, which is 

embodied by the state of duplication in their thought and behavior and the 

changes that followed their values, attitudes and representations of their 

reality, which have become a crisis in the cultural scene in Algeria in light 

of the intellectual elite's departure from its role in educating them and 

encouraging them to be They have a positive role in change, and thus the 

features of the research problem revolve around a central question: What 

is the representation of cultural elites for the reasons for the 

meaninglessness of university youth? 
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Key  words: social representations; cultural elites; university youth; 

nonsense; a struggle of cultural references. 

 

 مقدمة:

زائر قةافي بةالجالواعةا الثألقت التحوالت العالمية بظالل ةا علةى المشة د الثقةافي بالعةال  بمةا فةي  لةك 

مةا لاب الذي صار يعاني من ان صال بةين ال كةر االممارسةة عنةد األجيةال الجديةدة ئاصةة ف ةة الشةب

رسةات مما دي  لة ، فظ ةرتنظام معرفي اعيمي جديد موازي للنظام المعرفي ا القيمي  ته منأنتج

ل جديةدة اسةةلوكيات تجمةةا بةةين نماةةين مةةن التمةةثالت المتعار ةةة تيبةةت م  ةةوم المجتمةةا فةةي مقابةة

لقيمةةةي ال ةةرد، اتابةةت القةةةي  األئالعيةةة ااينسةةانية فةةةي مقابةةل الن عيةةة، ابةةةرزت مظةةاهر الت كةةك ا

يةةاة ح ةا بةةراز ظةةاهرة الالمعنةةى اتيةاب ال ةةدا الوا ةة  بالاالمرجعةي عنةةد األجيةةال الجديةةدة ا من

 لدي  .

 الجتماعيةةاللى تشخي  الواعا ال علةي لمسةةلة التمةثالت  هدفنا في هذه الدراسةامن هذا المنالق  

لضةمنية االعناصةر اظاهرة الالمعنى لدى الشباب الجةامعي أسباب لمعرفة  عند األساتذة الجامعيين

 المشكلة ل ا.

 اإلطار العام للدراسة أوال:

 الدراسة: .اشكالية1

ر لظواهاالالمعنى اتياب ال دا الوا   في الحياة لدى الشباب الجامعي من أئار تعد ظاهرة 

عن  ألن ا تجعل   عاجزين على تماسك المجتما ااحدته في مواج ة المشكالت التي تعتر ه

ي حياة اس فتحقيق النجاح االجتماعي امواج ة تحديات الحياة اتعزز لدي   االنسحابية ااالنغم

المعنى ب الالقي  االمعايير االجتماعية، لذا تبحث هذه الدراسة في أسبا االخراج عن الالهدا

ألساتذة اف ة  الثقافية بالمجتما اه  لدى الشباب الجامعي كما بين ا التمثالت االجتماعية لنخب

في ا  تحك ال ب داالجامعيين، من أجل الوصل للى ف   أعمق ألسباب الظاهرة البحثية ات سيرها 

 ءة لمواج ة تبعات ا.              اليجاد سبل مال

       .تساؤالت الدراسة:2

 التالي:          رئيسيا لإلجابة عليه كتساؤال تارح الدراسة الحالية

باب أسةةمةةا هةةي العناصةةر الضةةمنية المشةةكلة للتمةةثالت االجتماعيةةة عنةةد األسةةاتذة الجةةامعيين حةةول 

 الالمعنى لدى الشباب الجامعي ؟

 التالية: الجزئية التساؤالتالتساؤل ت  صياتة الإلجابة على هذا 

دى كيةةي يتمثةةل األسةةتا  الجةةامعي دار صةةراعات المرجعيةةات الثقافيةةة فةةي ظةةاهرة الالمعنةةى لةة.1

 الشباب الجامعي؟

الالمعنةى  استبعاد النخب المثق ة مةن مواعةا القةرار فةي ظةاهرةدار  كيي يتمثل األستا  الجامعي.2

 لدى الشباب الجامعي؟
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 :ف الدراســـــةأهدا.3

ألسةاتذة لت دا الدراسة الحالية للى الكشةي عةن العناصةر الضةمنية المشةكلة للتمةثالت االجتماعيةة 

 البحةةث فةةيالجةةامعيين حةةول أسةةباب ظةةاهرة الالمعنةةى لةةدى الشةةباب الجةةامعي بةةالجزائر مةةن ئةةالل 

 النقاط التالية:

كمةةا  حثيةةةالتةةي ت سةةر الظةةاهرة الباألسةةباب االمتغيةةرات السوسةةيولوجية االثقافيةةة  التعةةرا علةةى  أ.

 . تبين ا تمثالت عينة الدراسة

المعنةى دار صراعات المرجعيات الثقافيةة فةي ظةاهرة اللتمثل األستا  الجامعي التعرا على   ب.

 لدى الشباب الجامعي؟

فةي ظةاهرة  استبعاد النخب المثق ة مةن مواعةا القةرارلدار  تمثل األستا  الجامعيالتعرا على   ج.

 معنى لدى الشباب الجامعي؟الال

    :أهمية الدراســـــــة.4

كةل مةن  تتض  أهمية الدراسة الحالية من أهميةة المتغيةرات التةي تعمةل علةى دراسةت ا اكةذا أهميةة

وم ة مةن العلةال  ة المعنية بالدراسة اعينة البحث، فالتمثالت االجتماعية مبحث هام يجما بةين جملة

معارفةه كشي حقائق المجتمةا اأفكةاره المشةتركة اترجمةة عيمةه ا ل افة للى الدار الذي تلعبه في

جتما لما امدى اعيه ئاصة اأن الدراسة تتعلق بعينة ي ترض أن تكون القيادة ال كرية دائل أي م

 علميةةة اتةهيةةل عةةال يسةةاعدها فةةي تكةةوين تمثةةل اا ةة  عةةن مسةةببات ةم اهيميةةتملكةةه مةةن ترسةةانة 

  ةة الشةبابفات التي تعول علي ا المجتمعات في تنميت ا اهةي ظاهرة الالمعنى لدى ف ة من أه  ال  

د لجةامعي تعةالجامعي، كما أن ظاهرة الالمعنى بما تشير له مةن أزمةة فةي ال ويةة الثقافيةة للشةباب ا

 .من أئار الظواهر المعاصرة على المجتمعات

 المتاهيم اإلجرائية للدراسة.5

 المتهوم االجرائي للتمثالت االجتماعية:أ.

علممةةةموم مجمةةةو  األفكةةةار االجتماعيةةةة التةةةي يبني ةةةا أساتةةةمذة عسةةةم  علةةةم  االجتمةةةا  بكليمةةةمة ال اهةةةي

اعي المشةتر  من ئةالل الحةا االجتمة ـتبسة ـ جامعممة العربممي تبسي  -اينسانيمممة ااالجتماعيمة 

ا لدي   اي سران من ئالل ا ظةاهرة الالمعنةى لةدى الشةباب المتحصةل علةى صة ة ئةريأ جامعةة أ

 ــتبسة  ــين في طريق   للتخرج من جامعة العربي تبسي الذ

 المتهوم االجرائي لالمعنى:ب.

 ا هةةو وةةعور الشةةباب الجةةامعي بعةةدم جةةداى التواصةةل مةةا البي ةةة ال كريةةة االثقافيةةة التةةي تصةةنع

لرسةمي أا المرجعية الثقافية دائل ايطار المجتمعةي سةواء المجسةدة فةي التعلةي  الرسةمي أا تيةر ا

اسائل اال كرية للنخب السياسية ااالجتماعية حيث يراها تير عادرة على ا ا أهداا  التوج ات

 .تساعد على تحقيق  اته

 المتهوم اإلجرائي للشباب الجامعي:ج.

اه  جميا الشةباب المتحصةل علةى صة ة ئةريأ جامعةة أا الةذين فةي طةريق   للتخةرج مةن جامعةة 

 . -تبسممة -العربي تبسممي 

 



 ميرةسنصوري تمثالت النخب القافية ألسباب الالمعنى لدى الشباب الجامعي            ط.د بوطورة حنان، د.م

 288      2021 سبتمبر، 20العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

 

 ئي للنخب الثقافية :المتهوم االجراد.

 مةا  بكليةةايقصد ب   في هةذه الدراسةة النخةب األكاديميةة مةن األسةاتذة الجةامعيين بقسة  علة  االجت

 تبسة –العلوم اينسانية ااالجتماعية بجامعة العربمي تبسي 

 تحديد المتهوم االجرائي لصراع المرجعيات الثقافية:ه.

فكةار افي للمجتمةا الجزائةري حةول الم ةاهي  ااألهو صرا  فكري بةين اتجةاهين دائةل ايطةار الثقة

 الزدااجيةةا ممةا يةؤدي للةى التي توجه ال كر االعمل دائله نتيجة التناعض فةي المنالقةات ال كريةة،

 االغمةةوض فةةي تحديةةده ال ويةةة دائةةل ايطةةار الثقةةافي المرجعةةي الرسةةمي اتيةةر الرسةةمي المةةؤطر

 للحياة الثقافية. 

 الدراسات السابقةثانيا: 

ل وة ادة (: مم اهي عبارة عن أطراحة مقدمة لني2012)  دراسة منــى عتيــــق راسة األولى:الد

عيون: مةم بعنةوان لالالبةة الجةام 2دكتوراه العلوم تخصة  علة  الةن ا التربةوي، جامعةة عسةناينة 

االت في ا ح عنابة، -ل دراسة ميدانية بجامعة باجي مختار تصورات   للمستقبل اعالعت   بالمعرفة

ايجابة علةى بعةض التسةاؤالت ئلصةت للةى صةياتة فر ةية عامةة االتةي انبثقةت عن ةا فر ةيتين 

ى عينةة تة  توزيع ةا علة اللتحقق من صحة ال ر يتين استعملت االستمارة كةداة لجما المعلومات،

طالةةب  202طبقيةة مةةن طلبةة  ال ةةة كليةةات بجامعةة بةةاجي مختةار مةةم عنابممةةمة مةم االةةذين بلة  عةةدده  

  :ما يليالنتائأ من  كور( ا كانت  94ا  ثلنا 108)

 الالبة الجامعيون را ون عن تخصصات   اعن التكوين بالجامعة. -

 يقيمون ايجابيا تكي    ما عال  الجامعة.-

 .يت اءلون بمستقبل   الم ني-

 يحملون)معظم  ( تصورات ايجابية عن المستقبل.-

 تصور المستقبل بين   بائتالا التخص .ال يختلي -

 ل  تختلي أساليب التحصيل بين   رت  ائتالا الجنا.-

 تميزت الدافعية للتعل  لدي   بمستوى عال.-

 ي ة.نه توجد عالعة ايجابية  بين تصور المستقبل ادافعية الالبة للتعل  لكن ا  عأتبين -

ي (: بعنةوان لالتغيةر القيمةي امظةاهر االتتةراب فة2014ل)تاالي جماا دراسة ل  :الدراسة الثانية

الوسط الجامعيل اهي عبارة عن أطراحة دكتوراه علوم في عل  االجتما  بجامعة محمةد ئيضةر 

دراسة ميدانية بجامعة محمد بو ياا ممةم المسةيلة مممةم،هدفت الدراسةة للةى التعةرا علةى  -بسكرة 

النسةةق القيمةةي لةةدى الالبةةة الجةةامعيين السةةائد فةةي الجامعةةة امةةا طةةرأ عليةةه مةةن تغيةةرات اعالعتةةه 

تتراب في ظل دار الجامعة المرتبط بدع  القي  اتنميت ا لدى الالبة، حةاال في ةا ايجابةة علةى باال

بعض التساؤالت ئلصت للى صياتة فر ية عامة االتي انبثقةت عن ةا ئمسةة فر ةيات اللتحقةق 

من صحت ا استعمل المالحظة االمقابلة بنوعي ا، االستمارة كةداات لجما المعلومات، ا لةك علةى 

صدية من الالبة المقيمين بكافة االعامات الجامعية بجامعةة محمةد بو ةياا مممةم المسةيلة مممةم عينة ع
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 كور( من مجتمةا  204ا  لناث 310طالب ) 514( من كل لعامة ابل  حج  العينة %2.5بنسبة )

 طالب(. 20610أصلي يبل  )

 :من نتائج ا ما يليا

 ....، كمةا أنمن الم ةاهي  مثةل العمةل االتعلةي . اجود تغير عيمي لدى الشباب الجامعي لزاء العديد-

 للتحوالت السياسية ااالعتصادية بالجزائر عالعة كبيرة ب ذا التغير.

امعي هنةا  تراجةةا فةةي دار مؤسسةات التنشةة ة االجتماعيةةة فةي مجةةال التةةة ير فةي عةةي  الشةةباب الجةة-

 اصياتة توج اته ئاصة دار الجامعة في المجتما.

 ياسية.اد العينة باالنسحاب اسيارة النزعة السلبية تجاه العملية السيتميز الشباب من أفر-

مسةةتقبل يسةةود وةةعور بقلةةق المسةةتقبل بةةين المبحةةو ين يمتةةزج بنظةةرة تشةةاؤمية اانعةةدام الثقةةة فةةي ال-

 االمؤسسات االجتماعية.

 اجود أزمة  قة بين الاالب ااألستا  اايدارة الجامعية.-

 معي مةةن ئةةالل نظرتةةه لواععةةه ااجةةوده االجتمةةاعي االوسةةطيظ ةةر الالمعنةةى لةةدى الاالةةب الجةةا-

 لغمةوض،الجامعي الذي ينتمي لليةه االشة ادة التةي يسةعى للحصةول علي ةا امسةتقبله الةذي يكتن ةه ا

يةات حيث أوار بعض المبحةو ين أن تواجةده فةي الجامعةة لةيا ائتيةارا النمةا  ةرارة أملت ةا معا

 المجتما الجزائري اسوق العمل.

ار لة االعتبةحيث يالحظ ع مة التعليمية في نظر الاالب انظر المجتما الذي ينتمي لليه،تراجا القي-

االةةب  ةر علةةى نظةرة الأللاالةب الجةةامعي االشة ادة التةةي يحمل ةا فةةي المجتمةا الجزائةةري اهةو مةةا 

 تقبل.الجامعي لن سه اتقديره لذاته اللش ادة التي يسعى للحصول علي ا امن  مة نظرته للمس

شاطات تلب   في النأنسحاب االجتماعي بين ف ة عريضة من المبحو ين حيث ال يشار  ينتشر اال-

 جزائري.اال عاليات التي تقام دائل الجامعة اهو ما يعكا الو ا العام للشباب في المجتما ال

   انطالقا من الدراسات السابقة يمكن تحديد اآلتي:

 ةا افةق التمةثالت االجتماعيةة اكي يةة تكون ركزت األدبيات السابقة على معرفة مضةامين ادالالت

جتماعيةة فكانت دراسات اصة ية للتمةثالت اال اجماعة االنتماء، متغيرات الجنا االبي ة األصلية،

زت كمةا أن ةا ركة ال  ت دا للى التعرا على مو و  التمثل بقدر التعرا على سةيرارة لنتاجةه،

الة   يين،لحاليةة علةى ف ةة األسةاتذة الجةامعفةي حةين ركةزت الدراسةة ا الجةامعيين،على عينة الالبة 

ينه ت دا الدراسة للةى التعةرا علةى سةيرارة لنتةاج التمثةل االجتمةاعي بقةدر التعةرا علةى مضةام

 التخصة ،فل  نحتاج لتحديد متغيةرات الجةنا االسةن ا لذا فقد كانت دراسة استكشافية، ادالالته،

هة  ف ةات أأن ةا تةربط بةين ف تةين تعةدان مةن كما تختلي الدراسة الحاليةة عةن الدراسةات السةابقة فةي 

يةة دراسة الحالف ذا يمكن أن يجعل ال ف ة األساتذة الجامعيين اف ة الشباب الجامعي، المجتما اهما؛

نا فرصةة اربما تسم  لباحثين بدراسة جوانب أئرى ل  تت  ل بكرا في حقل الدراسات االجتماعية،

 معرفت ا. 

 االطار المنهجي للدراسة: ثالثا

 .مجاالت الدراسة:1
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 -تبسةة – تمت هذه الدراسة في مدينة تبسة ابالتحديةد فةي جامعةة العربةي تبسةي :المجا  المكانيأ.

 . )الجزائر(

للى تاية  2015أجريت هذه الدراسة في ال ترة الزمنية الممتدة من: أكتوبر  :المجا  الزماني.2

 .2016ل أفري

 :المجا  البشري  ب.

لدراسةة، ين كةل أفةراد مجتمةا ابةلعينة دراسة مجموعة مختارة األفراد مةن اتعني ا عينة الدراسة:

افةةي هةةذه الدراسةةة الموسةةومة  أي ائتيةةار جةةزء مةةن الكةةل، يحمةةل ن ةةا ئصائصةةه ايعبةةر عنةةه؛

اء ، ابنةرزائبالتمثالت االجتماعية للنخب الثقافية حول أسباب الالمعنى لةدى الشةباب الجةامعي بةالج

لجةامعيين جرائي لالمعنةى جةاءت عينةة الدراسةة متمثلةة فةي األسةاتذة اعلى ما ت  بيانه من تعريي ا

أستا  جةامعي،  51بقس  العلوم االجتماعية بجامعة العربي تبسي ممممم تبسة ممممم،حيث عدر عدده  بم 

لنخبةةة ااعةةد تةة  ائتيةةار عينةةة الدراسةةة مةةن األسةةاتذة الجةةامعيين علةةى اعتبةةار أن هةةذه ال  ةةة تمثةةل 

ضةةيق انظةةرا لاعيةةة التةةي تةةدئل فةةي عالعةةة مباوةةرة مةةا ف ةةة الشةةباب الجةةامعي؛ األكاديميةةة ااالجتم

عظةة  من الوعةةت ااعتمادنةةا علةةى تقنيةةة بحةةث جديةةدة التةةي وةةكلت عائقةةا أمةةام سةةير الدراسةةة نظةةرا أل

ت   لةى انشةغاالالدراسةة للتقنيةة ا ةافة ل األساتذة الذين ت  التعامل مع   اجةداا صةعوبة ف ة  التقنيةة

هةي اسة ر الةبعض ارئةر فةي مرحلةة االسةتمارة التمييزيةة ا ،مارة مةن الةبعضاعدم ارجا  االسةت

عةاانوا ا الةذين تمفل  نجد بدا من اعتماد أسلوب المعاينة اتعاملنا فقط  المرحلة الثانية من الدراسة؛

ة الشةبكة أستا  جةامعي بالنسةبة لتقنية 15معنا حيث عمنا بائتيار عينة عشوائية عر ية تكونت من 

وةةبكة  15، اعةةد تةة  جمةةا أسةتا  13بةةمتمكنةةا مةةن االتصةةال فأمةةا عةةن االسةةتمارة التمييزيةة  الترابايةة

 ةا وصةلنا لليتي استمارة تمييزية اعلى أساس ا عمنا بتحليالتنةا ااسةتنتجنا النتةائأ التة 13تراباية، ا

 ا.في دراستن

 (: يبين حج  عينة الدراسة1جدال رع  )

 سبة الم ويةالن حج  العينة عدد أفراد مجتما الدراسة

51 15 29% 

عةادل نسةبة يأستا  جامعي، أي مةا  15: يتبين لنا أن حج  عينة الدراسة عدر بم (1)من الجدال رع  

 أستا  جامعي. 51من المجمو  الكلي لمجتما البحث االذي عدر بم ،29%

للدراسةة  العةامطةار ايبتسةاؤالت التةي تة  طرح ةا المن أجةل ايجابةة علةى  :العالقات االختبارية.2

سةاليب من جيةة متمحةورة حةول: المةن أ، تقنيةات البحةث الميةداني، األ اسةتراتيجيةصاتت الدراسة 

 االحصائية، أساليب التحليل.

من ئالل األهداا المصاتة يتض  المن أ المستخدم في هةذه الدراسةة اهةو  :المنهج المستخدم.3

تمثالت االجتماعيةة لألسةاتذة الجةامعيين تحليلي من ئالل المس  بالعينة لابيعة الالوص ي المن أ ال

ف ذه الدراسة ستكون دراسةة تسةعى للكشةي عةن العناصةر الضةمنية  حول أسباب الظاهرة البحثية،

اعةةد تجسةد المةةن أ فةةي اتبةا  الاريقةةة العلميةةة لجمةةا  ،المشةكلة للتمةةثالت االجتماعيةةة لةدى األسةةاتذة
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 ة  تحليل ةا  اسة،    تصةني  ا اترتيب ةا كميةا،االبيانات المتعلقة بالظاهرة مو و  الدر المعلومات،

 .ات سيرها كي يا افي األئير توصلنا للى استخالص النتائأ

 .تقنيات البحث الميداني4

 (128 -118ص،2008لشار ربيعة،الشبكة الترابطية: )أ.

علةى يةد  1995الشةبكة الترابايةة التةي تة  تصةميم ا سةنة ت  االعتماد فةي هةذه الدراسةة علةى تقنيةة 

مةن أجةل دراسةة التمةثالت االجتماعيةة ات ةدا للةى  Maria Silvana De Rosa Annaباحثةة ال

التمثةةل بتحديةةد بنيةةة المضةةامين، مؤوةةرات القابيةةة، الحياديةةة االقولبةةة فةةي حقةةل المعةةاني المةةرتبط 

ا مجموعةة أعمل هذه التقنية على تحديد بعض الم اهي  االتقديرات المرتباة بتمثةل تاالجتماعي، ا

تو ةي   مثالت لموا يا مرتباة فيما بين ا  ات وكل محدد، ايمكن من ئالل هذه المقاربةمن الت

 تعقيد اتشعب اتعدد أبعاد التمثل االجتماعي.

  (128، ص2008 لشار ربيعة،االستمارة التمييزية:)ب.

لمسةبق أا تبنى االستمارة التمييزية انالقةا مةن تحديةد محتةوى مضةمون التمثةل باسةتعمال التحقيةق ا

يةز ت ا أن يمتقنية الشبكة التراباية أا التداعي الحر اتعتبر كوسيلة مكملةة يسةتايا الباحةث بواسةا

موعةة مةن تتكةون االسةتمارة التمييزيةة مةن مج بين العناصر المركزية االعناصر المحياية للتمثل،

 9بنةود لايتالب من المستجوب أن يختار بين  3 البنود يترااح عددها اناالعا من مضاع ات العدد

فةي األئيةر عناصةر األعةل تميةزا ا 3األكثر تمايزا     يختار من العناصةر المتبقيةة  عناصر 3مثال 

 :   ريمكننا لعااء نتيجة لكل بند حسب طبيعة االئتيا

 2متوسط التميز                1األعل تميز            3األكثر تميز 

 األساليب االحصائية:.5

بيةة عياسةا يمثل مؤور القا  ياس لتقدير التوجه الضمني في حقل التمثل:القطبية والحيادية كمقأ.

حيةث نالةب  لمكونات التقيي  االتوجه الضمني في حقل التمثل امؤور الحيادية يمثل عياسةا رعابيةا،

ت حسةب من أفراد عينة البحث ل افة مؤور القابية االحياديةة أمةام كةل كلمةة أا مجموعةة الكلمةا

 المو و .

يةر القابية على أساس العةدد الكلةي للكلمةات المكتوبةة مةن طةرا كةل فةرد عةدد متغ لحساب مؤور

 نظرا لحرية األفراد، حيث أن هنا  مؤورين لحصائيين ت  استحدا  ما.

 «p»مؤشر القطبية-

 

   

 

             

 

ي أن هذا يعنا 3[ هذه القيمة يمكن تش يرها على التوالي للى 0.5-،-1ينتمي للى المجال] Pل ا كان

 معظ  الكلمات ل ا ليحاء سلبي
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اهذا يعني  2[ هذه القيمة يمكن تش يرها على التوالي للى 0.4،+0.4-ينتمي للى المجال] Pل ا كان

 أن معظ  الكلمات االيجابية االسلبية متسااية تقريبا.

عنةي أن اهذا ي 1[ هذه القيمة يمكن تش يرها على التوالي للى0.4،1ينتمي للى المجال]+ Pل ا كان 

 معظ  الكلمات ل ا ليحاء ليجابي.    

 «N » ةمؤشر الحيادي- 

 

 

 

 

 

 

 ذا يشةيراهة 1[ هذه القيمة يمكن تش يرها على التوالي للةى -0.5،-1ينتمي للى المجال]N ل ا كان 

 ل ا ليحاء محايد حيادية  عي ة.   للى أن القليل من الكلمات

 هةةذاا 2القيمةة يمكةن تشة يرها علةى التةوالي للةى +[ هةذه 0.4،-0.4ينتمةي للةى المجةال] Nل ا كةان 

  ية متوساة.متسااية تقريبا ما الكلمات االيجابية االسلبية حياد يشير للى أن الكلمات الحيادية

ذا يشةير اهة 3[ هذه القيمة يمكن تش يرها على التةوالي للةى 1،+0.4للى المجال]+ ينتمي Nل ا كان

 ية مرت عة.للى أن الكلمات في أتلب ا محايدة حياد

  :أساليب التحليل.6

لةةى عتةة  االعتمةةاد فةةي هةةذه الدراسةةة  لتحقيةةق أهةةداا الدراسةةة اايجابةةة علةةى تسةةاؤالت الدراسةةة،

لكي يةة للةى فاألال استخدم في تحويل البيانةات التةي جمعةت مةن هي ت ةا ا الكمي االكي ي،  أسلوبين:

 لعةامابايطةار  البيانةات الكميةة اربا ةا أما الثاني فيتجلى فةي تحليةل الاابا الكمي لتس يل عراءت ا،

 للدراسة.

 تحليل وتتسير البيانات واستخالص النتائج  :رابعا

تماعي ثل االجاناالعا من ايطار التصوري سنقوم بعرض النتائأ العامة المتعلقة بمحتوى التم   

لنواة الى ع لألساتذة الجامعيين حول العوامل المسببة لالمعنى لدى الشباب الجامعي، االتعرا

 من ئالل تحليل الشواهد الميدانية. المركزية االنظام المحياي ل ذا التمثل

لشباب االالمعنى لدى  الحقل الداللي للتمثل االجتماعي لألساتذة الجامعيين حو  أسباب.1

 الجامعي

ت عةةادالمأن طبقنةةا تقنيةةة الشةةبكة الترابايةةة علةةى كةةل م ةةردة مةةن م ةةردات العينةةة عمنةةا بتابيةةق  بعةةد

أدق اأا ة   ب ةدا ف ة  لنةا بتلخةي  البيانةات الكي يةة اتحويل ةا للةى بيانةات كميةة تحسابية سمح

 تتمثل في:ا لمعنى التمثل

« P»- حساب مؤور القابية 

 «N»الحيادية حساب مؤور -
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عي االجتما للتمثل (: يمثل النتائأ العامة للشبكة التراباية ما حساب مؤور القابية االحيادية2جدال رع  )
 لدى الشباب الجامعي. أسباب الالمعنىحول  نالجامعيي ةلألساتذ

 مؤور

 الحيادية

(N) 

مؤور 
 القابية

(P) 

عدد 

الكلمات 
 المحايدة

( -+، ) 

عدد 

الكلمات 

السالبة 
(–) 

عدد 

الكلمات   

الموجبة 
)+( 

العدد الكلي 

للكلمات 
 المتداعية

 الحالممممممة

 

-0.69 0.84 2 0 11 13 1 

1- 0.42 0 2 5 7 2 

-0.55 -0.33 2 5 2 9 3 

1- 1 0 0 3 3 4 

1- 1 0 0 6 6 5 

-1 0.33 0 1 2 3 6 

1- 1 0 0 3 3 7 

-1 1 0 0 5 5 8 

-1 1 0 0 3 3 9 

1- 0.5 0 1 3 4 10 

1- 0.2 0 2 3 5 11 

1- 0.87 0 1 15 16 12 

1- 0.42 0 2 5 7 13 

-1 0 0 3 3 6 14 

-1 0.11 0 4 5 9 15 

 من اعداد الباحثتان باالعتماد على التحقيق الميداني مصدر الجدال:

+[ أي أنةه ينتمةي للةى المجةال 0.33،1-يالحظ من ئالل الجدال أن مؤوةر القابيةة يتةرااح بةين ]

+[ مما يعني أن معظ  الكلمةات المتداعيةة حةول أسةباب الالمعنةى لةدى الشةباب الجةامعي 1+،0.4]

ن األسةةباب المتداعيةةة مةةن عبةةل أفةةراد العينةةة مةةن مةة%75بمعنى آئةةر أن نسةةبة  ات ليحةةاء ايجةةابي،

متداعي في الحاالت كل ا هي أسباب مباورة في حين تمثل األسةباب تيةر المباوةرة  سبب 99أصل

 .%21نسبة 
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يجابيا طا اايدل هذا على أن معظ  األسباب المتداعية من عبل األساتذة هي أسباب ترتبط ارتبا

ة لشبكاباب الجامعي، كما أنه يمكن من ئالل نتائأ مباورا بحداث ظاهرة الالمعنى لدى الش

اهرة ظجود التراباية مالحظة أن جل األسباب التي اعتبرت ا عينة الدراسة مرتباة ايجابيا بو

 الالمعنى لدى الشباب الجامعي تتعلق باألسباب االجتماعية االثقافية.

ثلة في لمتمعينة الدراسة اا ايمكن ت سير  لك بالرجو  للى الجماعة المرجعية التي تنتمي ل ا

عية جتمااهو ما جعل العينة تتجه ايجابيا نحو األسباب اال أساتذة عس  العلوم االجتماعية،

ر لظواهااالتي تنالق من ا في ت سير  باعتبارها تمثل العناصر المشتركة بين هذه الجماعة،

ن فعلى الرت  م االمواعي المختل ة اهي العناصر التي تشكل تميزها اترس  ئصوصيت ا،

تبة ةتي في رت ت ا،لال أن ا اعتبر اعتبارها لبقية األسباب االعتصادية االسياسية  ات أهمية كبيرة،

 تلي العوامل االجتماعية. 

[ -0.5،-1[ أي أنه ينتمي للى المجال ]-0.55،-1في حين نجد أن مؤور الحيادية يتةرج  بين ]

لدى  معنىبل أفراد العينة حول أسباب ظاهرة الالمما يعني أن معظ  األسباب المتداعية من ع

من 4% نسبة أن األسباب المحايدة تمثلالشباب الجامعي  ات ليحاء محايد حيادية  عي ة ا

 سبب متداعي في الحاالت كل ا.  99لأص

حو   ينمعيالجا لألساتذةالمحيطي المتعلق بالتمثالت االجتماعية  النواة المركزية والنظام.2

 لدى الشباب الجامعي. معنىلالأسباب ا

ى معنى لدلالسباب األ نالجامعيي ةاألساتذبتمثالت  (: يمثل نتائأ االستمارة التمييزية المتعلقة3جدال رع )
 الشباب الجامعي.

 الرع  البنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممود أكثر تميز متوسط تميز أعل تميز

 1 ة االدئيلة بالمجتماتصادم بين الثقافة األصلي 06 02 05

 2 تياب المرجعية الوا حة بايطار الثقافي للمجتما 07 03 03

 3 بقاء النخب األكاديمية بعيدة عن مواعا صنا القرار 04 07 02

تضارب المعايير االقي  التي تدعو ل ا مؤسسات  05 07 01
 التنش ة االجتماعية

4 

 5 يةالتغريب الذي تمارسه النخب السياس 03 03 07

 6 تياب العدالة في التقيي                     03 05 05

 مصدر الجدال: من اعداد الباحثتان باالعتماد على التحقيق الميداني

فإن محتوى أي تمثل اجتماعي يتكون من عناصر عاعدية تتمثل في عناصر النظام  بريكأ حسب

لثبات ااالستقرار اعناصر أئرى تتمثل اتتس  با المركزي أا النواة المركزية للتمثل االجتماعي

في عناصر النظام المحياي اهي التي تجعل التمثل االجتماعي أكثر مرانة أمام متغيرات الواعا 

اعد ائترنا تقنية االستمارة التمييزية كةداة داعمة لتقنية الشبكة التراباية من أجل  االجتماعي،

المحياي للتمثل االجتماعي لألساتذة  الكشي عن عناصر النواة المركزية اعناصر النظام
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ا لك باالناالق من محتواه المستخل   لالمعنى لدى الشباب الجامعي،أسباب االجامعيين حول 

من الشبكة التراباية اباالستناد لتقاطا مؤورات القابية التكرار ااألهمية تمكنا من تبويب 

ذه التقنية اتحصلنا على البيانات الكمية البيانات    عمنا بتابيق الخاوات ايجرائية المتعلقة ب 

يحدد طبيعة انتمائ ا اهو ما  ،متوسط التميز(–)التي تبين عيمة كل بند، أكثر تميزا )+(،أعل تميزا 

سواء للى النظام المركزي للتمثل أا النظام المحياي أا أن ا عناصر متناعضة ليست من مكونات 

 التمثل.

 تحليل نتائج الدراسةخامسا: 

 اسة.ه الدرسنقوم بتحليل النتائأ المتوصل ل ا في هذتعريي التمثالت االجتماعية عا من اناال

اب أسبحو   عيينتحليل نتائج الشبكة الترابطية المتعلقة بالتمثالت االجتماعية لألساتذة الجام.1

 لالمعنى لدى الشباب الجامعي: ا

 بعاد التياناالعا من مجموعة األاالجتماعية التمثالت أنه يمكن ت سير  للى موسكوفيتشي هب 

 حقل التمثل، االتجاه. المعلومة،  يتكون من ا أي تمثل اجتماعي اهي:

ة لمرتبااكش ت تقنية الشبكة التراباية عن مجموعة من المعلومات االمعارا  المعلومة:  أ.

نى لدى عالمال بةسباببالتمثالت االجتماعية التي تحمل ا ف ة األساتذة الجامعيين االمتعلقة 

ركة سبب تعبر عن المعاني المشت 99اعد بل  عدد األسباب المتداعية  الشباب الجامعي،

ل  ة  النتماءاعة اكما تعبر عن جم اجتماعيا االنابعة من النظام القيمي للثقافة األصلية للمجتما،

ند ع معنىفقد فسرت عينة الدراسة ظ ور الال األساتذة الجامعيين لقس  العلوم االجتماعية،

قافي طار الثاي الشباب الجامعي برده للى التناعضات القيمية التي يعايش ا الشباب الجامعي دائل

نتين تبايبالمجتما حيث يجما هذا ايطار بين منالقات فكرية اتصورية تنتمي للى  قافتين م

عضة ما ية متناترب األالى تمثل الثقافة األصلية للمجتما االثانية  قافة دئيلة تستند للى اتجاهات

 .مقومات امنالقات الثقافة األصلية

يحةةدد  كمةةا اعتبةةرت عينةةة الدراسةةة أن الثقافةةة فةةي جانب ةةا االجتمةةاعي األكةةاديمي الةةذي ي تةةرض أن

خةةب المنالقةةات ال كريةةة االعمليةةة الوا ةةحة دائةةل المجتمةةا صةةارت مغيبةةة ب عةةل الصةةرا  بةةين الن

 لقةرار اجعةلاللى ت ميش الثانية العصائ ا من صةنا الذي دفا باألالى  األمر السياسية ااألكاديمية

ة ممةةا أدى للةةى تيةةاب مرجعيةة دارهةةا ال يتجةةااز جةةدران الجامعةةة أا بةةاألحرى عاعةةات التةةدريا،

ثقافةة مةرتبط بالاا حة بايطار الثقافي اليجاد ااعا اجتماعي تمأله التناعضات بين عال  الم ةاهي  ال

طغةت )التاليةة  ادية للحدا ة ايتبين  لك من ئةالل التةداعياتاألصلية اااعا فعلي مرتبط بالثقافة الم

ر معيةار مةادة، ظ ةوالن عية الثقافيةة، االرتبةاط باألوةياء اعةال  ال النظرة القي  المادية على الراحية،

مةةا  جتما(تغييةةر أداات ممارسةةة االرتبةةاط بةةالم القةةوة ا السةةلاة كبةةديل لمعيةةار المعرفةةة بةةالمجتما،

معي رجعةةي بةةالمجتما عنةةد األجيةةال الجديةةدة ابالتحديةةد ف ةةة الشةةباب الجةةاايطةةار المسةةبب تمةةوض 

عدم  التيه، اليةس، العدم، اتعبر عن  لك التداعيات التالية )الغموض، الالمرجعية، الشك، الخوا،

مةا  وةعور الشةباب الجةامعي بعةدم جةداى التواصةلظ ةور الالمعنةى ا الثقة( األمر الةذي أدى للةى

 فية التي تصنع ا المرجعية الثقافية دائل ايطار المجتمعي.البي ة ال كرية االثقا
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مات لمعلويعبر حقل التمثل عن فكرة تنظي  المحتوى الذي يتالب حد أدنى من احقل التمثل: ب.

 ة علىللظاهرة المدراس اعد اعتمدت العينة في تنظي  المعلومات المتعلقة بمحتوى التمثل

 مؤورات التالية:ال

 1،2،3يب: مممممم مؤور الترت

  -، 0مممممم مؤور القيمة : +، 

 1،2،3مممممم مؤور األهمية: 

يحدد االتجاه باييجاب أا السلب نحو المو و  المتمثل امن ئةالل نتةائأ المتحصةل  :االتجاه  ج.

-يتةرااح بةين ]( يتبةين أن مؤوةر القابيةة 2علي ا من الشبكة التراباية االممثلة في الجةدال رعة  )

يتض  أن معظ  األسباب المتداعية من عبل األسةاتذة الجةامعيين نحةو المو ةو   امنه+[  0.33،1

 المتمثل  ات ليحاء ايجابي.

تيةةاب  االقاعةةدة ال رميةةة  للمعلومةةات المتحصةةل علي ةةا مةةن نتةةائأ الشةةبكة الترابايةةة تتركةةز حةةول،

نةاعض عيةة، التتماالمرجعية الوا حة بايطار الثقافي للمجتمةا، سةيادة القةي  الن عيةة فةي الحيةاة االج

ة ا القيمةةي فةةةي المنظومةةةة االجتماعيةةةة االتربويةةةة،  ةةعي الةةةراابط االجتماعيةةةة، تكةةةريا األنانيةةة

علومةةات التةةي تحمل ةةا العينةةة هةةي عبةةارة عةةن مالتمةةثالت فةةي التنشةة ة االجتماعيةةة، هةةذه  االتكاليةةة

عينةة فلتةالي ابا مشتركة بين أفراد المجموعة من ج ة امن ج ة اأئرى يشتر  في ا الحةا العةام،

ر النابعة ترى مو و  الالمعنى بعين المجتما من ئالل مجموعة القي  االمبادئ االمعاييالدراسة 

عبةةر  مةةن المةةورث الثقةةافي العربةةي ايسةةالمي للمجتمةةا الجزائةةري التةةي يحمل ةةا األسةةتا  الجةةامعي

اهةةي  جزائةةريالتنشةة ة االجتماعيةةة االنظةةام القيمةةي االجتمةةاعي االثقةةافي المحةةدد فةةي المجتمةةا ال

سةباب العناصر التةي تشةكل االئةتالا فةي التمثةل بةين المجتمعةات ادائةل المجتمةا الواحةد مثةل األ

امةل علقةة بالعوعامةت العينةة بإ ةافة المعةاني المت حيةث المتعلقة بالقي  النابعةة مةن الةدين ايسةالمي،

ة مةن ة النابعةات المشةتركالراحية االدين ااألئالق)األئالق، العقيدة، التقاليد( ل افة للةى المعلومة

 التةةي تشةةكلاالجماعةة المرجعيةةة التةةي تنتمةةي ل ةا ف ةةة األسةةاتذة الجةةامعيين لقسة  العلةةوم االجتماعيةةة 

 (.ةئصوصية هذه الجماعة اتميزها )الضمير الجمعي، الضبط االجتماعي، العالعات االجتماعي

عي، فةي النسةق االجتمةاتعد ظاهرة الالمعنةى بشةكل ا الةراهن افةق الظةراا الراهنةة وةكل جديةد ا

األمةراض اتير مةلوا لذا عمد أفراد العينة للى ت سير هذه الظاهرة بردها للةى أوةكال االنحةراا 

لشخصةية، االن سية ااالجتماعيةة كمةم )األنانيةة، االنحةراا العقةدي، االنحرافةات األئالعيةة،  ةعي 

 موجودة مسبقا. الخواء الراحي، موت الضمير الجمعي، تضخ  األنا( اهي أنساق معرفية

ي يتالةةب ايةت  التقبةل االجتمةاعي ل ةةذه الظةاهرة االجتماعيةة مةةن ئةالل عمليةة الترسةةي ، األمةر الةذ

ة، العنةةي تةةدعي  األطةةر التقليديةةة للت كيةةر االجتمةةاعي المرتباةةة بةةمل االنحةةراا األئالعةةي، الجريمةة

األمةةةراض  بةوةةةكاله، األمةةةراض الن سةةةية )األنانيةةةة، تضةةةخ  األنةةةا، الغةةةرار،  ةةةعي الشخصةةةية(

 االجتماعية )الالمساااة االجتماعية، الرووة، الواساة، المحسوبية(.

كما الحظنا من ئالل نتائأ الشبكة التراباية أن المؤور الرعابي لمؤور الحيادية يمتاز بالضعي 

[ اي سر هذا الحياد الضعيي -0.5، -1[ أي أنه ينتمي للى المجال ]-0.55،-1يتةرج  بين ]

أفراد العينة يعتبران العوامل المسببة لالمعنى  ستجابات لدى العينة أي أن أتلبالنماية في اال
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لدى الشباب الجامعي هي أسباب مباورة أا تير مباورة اال يوجد بالواعا االجتماعي االثقافي 

ايظ ر التة ر  أسباب يمكن اعتبارها أسبابا محايدة اي سر  لك بجماعة االنتماء ل ذه ال  ة،

لغربية ئاصة البنائية الوظي ية التي تعد أعرب النظريات االجتماعية الغربية للى بالنظريات ا

 .ايطار الثقافي األصلي للمجتما

اصر فإن لكل تمثل اجتماعي نواة مركزية انظام محياي يتكون من العن ابريكاحسب نظرية 

ى حتومون امالتي تمكن التمثل من التكيي ما متغيرات الواعا االجتماعي، ااناالعا من مض

التمثل االجتماعي ألسباب الالمعنى لدى الشباب الجامعي، اتقاطا مؤورات 

دى لجامعي لاب االقابية/التكرار/األهمية، اجدنا أن التمثل االجتماعي ألسباب الالمعنى لدى الشب

 مايلي : العينة يتمركز حول

لتمثل اعضة الخاص با( : يمثل النواة المركزية االنظام المحياي االعناصر المتن4جدال )

 حول أسباب الالمعنى لدى الشباب الجامعين الجامعيي ةلألساتذاالجتماعي 

 العناصر المتناعضة النظام المحياي النواة المركزية

تياب المرجعية 

الوا حة بايطار 

 الثقافي للمجتما

بقاء النخب األكاديمية بعيدة عن 

 مواعا صنا القرار

 تياب العدالة في التقيي 

ادم بين الثقافة األصلية االدئيلة تص

 بالمجتما

تضارب المعايير االقي  التي تدعو 

 ل ا مؤسسات التنش ة االجتماعية

التغريب الذي تمارسه النخب 

 السياسية 

 مصدر الجدال: من اعداد الباحثتان باالعتماد على التحقيق الميداني

 دراسة والدراسات السابقة: تتسير ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء تساؤالت السادسا

 .تتسير ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء تساؤالت الدراسة1

 األو : التساؤ  الجزئي تتسير ومناقشة  .أ

ي فافية لكيي يتمثل األستا  الجامعي دار صرا  المرجعيات الثق  يشير التساؤل األال للى:

 الالمعنى لدى الشباب الجامعي؟ل ظاهرة

ي توصلنا ل ا من ئالل الشبكة التراباية االتي تمكنا من ئالل ا الكشي عن اناالعا من نتائأ الت

الشباب الجامعي االتي  أسباب الالمعنى لدىمضامين التمثل االجتماعي لألساتذة الجامعيين حول 

ركزت في معظم ا على التناعض القيمي في ايطار الثقافي االمجتمعي االذي اصل للى 

ة التي تاب االنسجام بين ا في المنالقات ال كرية االعملية، كذلك مؤسسات التنش ة االجتماعي

يتض  من ئالل نتائأ االستمارة التميزية أن كل من البند الثاني المتعلق بملتياب المرجعية 

عنصر مركزي في ت سير الالمعنى لدى الشباب الجامعي،  لالوا حة بايطار الثقافي للمجتما

عدالة في التقيي  الناتأ عن تياب معايير انتقاء اا حة في المنظومة االسادس المتعلق بم لتياب ال
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التربوية ل كما بينت تمثالت األساتذة الجامعيين عنصر هام في ت سير الالمعنى لدى الشباب 

 الجامعي حيث انتمت هذه العناصر للى مناقة النظام المحياي للتمثل االجتماعي.

 ثاني:ال التساؤ  الجزئي تتسير ومناقشة  ب.

اعةا ق ةة مةن مويشير التساؤل الجزئي الثاني للى: ل كيي يتمثل األستا  الجامعي استبعاد النخب المث

 ل؟القرار في ظاهرة الالمعنى لدى الشباب الجامعي

نةى عةد الالمعمن ئالل نتائأ االستمارة التمييزية في مةا يتعلةق بالتمثةل االجتمةاعي لألسةاتذة حةول ب

عيدة بكاديمية أن عينة الدراسة ت سر الالمعنى اناالعا من بقاء النخب األ عند الشباب الجامعي تبين

ي ت سةير من  من العناصر الم مة ف مواعا صنا القرار حيث اعتبر البند المتعلق ب ذا السبب عن

سةةتا  بعةةد الالمعنةةى لةةدى الشةةباب الجةةامعي اجةةاء مةةن  ةةمن العنصةةر المحيايةةة المتعلقةةة بتمثةةل األ

معةي عينة الدراسة انسحاب النخب مةن أداء دارهةا فةي لعةداد مشةرا  مجتت راعتب الجامعي، فقد

 ب.عنصرا م ما في ت سير الالمعنى عند ف ة الشبا

 تتسير نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة :.2

ي دار ما يتعلق بالتراجا ف : في(2014تالي جما  )ات قت نتائأ هذه الدراسة ما دراسة  -

اصة ئاته جتماعية في مجال التة ير في عي  الشباب الجامعي اصياتة توج مؤسسات التنش ة اال

ند عينة ية عدار الجامعة في المجتما االنسحابية اسيارة النزعة السلبية تجاه العملية السياس

ثقة في م الكذلك الشعور بقلق المستقبل بين المبحو ين يمتزج بنظرة تشاؤمية اانعدا ؛الدراسة

  ام بالقيالهتمجود أزمة  قة بين الاالب ااألستا  اايدارة الجامعية، تضاؤل اا أيضا ؛المستقبل

اال شل  حجراالت الشباب الجامعي الراحية ااألئالعية في مقابل عي  التحديث االعصرنة عند ف ة

 من  .في مواكبة التغيرات عند ف ة أئرى 

لةى أن توصةلت ل ةا التةي تشةير ل : في يتعلق بالنتةائأ التةي(2012منى عتيق )اائتلي ما دراسة  -

 ما الجامعة. بإيجابيةالاالب الجامعي يحمل تصورا ايجابيا اا حا عن المستقبل، ايتكيي 

زئيةة ا من هةذا السةياق نشةير للةى أن دراسةتنا الراهنةة عةد توصةلت للةى مجموعةة مةن النتةائأ الج

 االعامة.

 النتائج الجزئية والعامة للدراسة :سابعا

 ةالنتائج الجزئي.1

لثقةافي ينت التمثالت االجتماعية لألساتذة الجامعيين عةن اجةود صةرا  مرجعةي دائةل ايطةار اب -

تيجةةة نبةالمجتما الجزائةري كةان عةامال مسةببا لحالةة الالمعنةى التةي ظ ةرت عنةد الشةباب الجةامعي 

 تموض ما يجب أن يعتقد فيه.    

ة نتيجة قةراركاديميةة مةن مواعةا صةنا البينت التمثالت االجتماعية لألسةاتذة أن اسةتبعاد النخةب األ -

 .كان عامال مسببا لالمعنى لدى الشباب الجامعي صرا  بين النخب االجتماعية االسياسية

 النتائج العامة .2

 -التمثل االجتمةاعي لألسةاتذة الجةامعيين حةول الالمعنةى لةدى الشةباب الجةامعي  ا تركيةب ن سةي -

تياب المرجعية الوا ةحة بايطةار الثقةافي العنصر التالي)اجتماعي له نواته المركزية المتمثلة في 
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( انظامه المحياةي المتمثةل فةي العناصةر التاليةة)بقاء النخةب األكاديميةة بعيةدة عةن مواعةا للمجتما

 صنا القرار، تياب العدالة في التقيي (.

ابيةا نحةو تحةدد جماعةة االنتمةاء طبيعةة التمثةل االجتمةاعي، حيةث بينةت عينةة الدراسةة اتجاهةا ايج -

ل ة بالعوامةاألسباب االجتماعية االثقافية كةسباب مباورة في لالمعنى لدى للشةباب الجةامعي مقارنة

 األئرى

اب لدى الشب لالمعنىأسباب ااجود تجانا بين ف ة النخبة األكاديمية في ما يتعلق بتمثالت ا حول  -

 الجامعي حيث تشاب ت من حيث الك  االكيي.

ح ةاظ علةى علةى آليةة االنتقةاء االتصةنيي ينتةاج تمثالت ةا بشةكل يسةم  بال اعتمدت عينة الدراسة -

عةة ة للةى جماهويت ا العامة النابعة من النظام القيمي للمجتمةا الجزائةري اال ويةة الخاصةة المسةتند

 االنتماء دائل البناء االجتماعي للمجتما. 

 :خالصةال

جتماعيةةة لجةةامعيين باعتبةةاره  النخبةةة االيمكةةن القةةول أن دراسةةة التمةةثالت االجتماعيةةة لألسةةاتذة ا

جتما سةلي  بةالمااألكاديمية المسؤالة بالدرجة األالى عةن ليجةاد التةوازن الثقةافي، االجةو الثقةافي ال

ى الشةباب من ج ة اباعتبارها األكثر اتصاال بالشباب الجامعي حول العوامةل المسةببة لالمعنةى لةد

 ة بايطةارات المرتباةة ب ةذه ال  ةة مةن ج ةة االمتعلقةالجامعي، امحاالتنةا التعمةق فةي ف ة  المتغيةر

قةائق يةد مةن الحاالجتماعي االثقافي بالمجتما كما تبينه تمثالت ا، ساه  للى حد كبير في معرفة العد

 حول األسباب االمتغيرات السوسيولوجية االثقافية التي ت سر الظاهرة البحثية. 

 توصيات الدراسة:

ميةة ولةه العالحفي توعية الشباب بالمتغيرات االجتماعية االثقافيةة مةن  .تعزيز دار النخبة المثق ة1

 االمحلية من ئالل مؤسسات المجتما المدني

نةةى .تشةةجيا الشةةباب لالوةةترا  فةةي األعمةةال المجتمعيةةة التاوعيةةة ارفةةا فاعليتةةه فةةي ايجةةاد مع2

 لحياته.

 ة. ة ظاهرية أا مباندع  استقاللية الجامعة عن كل الصراعات السياسية أا االيديولوجي.3

نمةا لوظي ةة الاعادة االعتبار لمكانة األستا  الجامعي كنخبة اعوة فكرية ال يقي داره في حداد ا.4

را  يتعداها لخدمة االن وض بمجتمعه مةن ئةالل لرادة سياسةية حقيقيةة تشةركه فةي التةسةيا لمشة

 مجتمعي ل ذا الغرض.

 :قائمة المراجع

دانية دراسة مي -قيمي امظاهر االتتراب في الوسط الجامعي(، التغير ال2014تالي جمال ).1

حمد معة مالجزائر: جاأطراحة دكتوراه علوم في عل  االجتما ، ، بجامعة محمد بو ياا المسيلة

 ئيضر بسكرة 

 (، التصةةورات االجتماعيةةة ألط ةةال الشةةوار  ع مدينةةة عنابةةة نمو جةةا ع2008لشةةار ربيعةةة ).2

 .55أات  20في عل  الن ا االجتماعي، سكيكدة : جامعة مذكرة لنيل و ادة الماجستير 



 ميرةسنصوري تمثالت النخب القافية ألسباب الالمعنى لدى الشباب الجامعي            ط.د بوطورة حنان، د.م

 300      2021 سبتمبر، 20العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

ة مةم دراسةة (، الالبة الجامعيون: تصورات   للمستقبل اعالعت   بالمعرفة2012منممى عتيممممق  ).3

لة  ععنابةة، أطراحةة مقدمةة لنيةل وة ادة دكتةوراه العلةوم تخصة   -ميدانية بجامعةة بةاجي مختةار

 2الن ا التربوي، جامعممة عسناينمممة 

 المالحق:

 :نماذج من الشبكة الترابطية للمبحوثين
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 يالتربو دراسة منهجية لألدب في التعليم بالوطن العربي مفهوم النمذجة الرياضية مدى تحقق

 المنشور باللغة العربية

 ماليزيا -طالب دكتوراه بالجامعة اإلسالمية العالميةأ. سالم بن سعيد الوهيبي، 

 الجامعة اإلسالمية العالمية، ماليزياالحدابي،  الملك عبد أ.د. داوود

ية بوزارة التربفي تطوير المناهج الدراسية سابق  مستشاربن راشد الحديدي،  د. محمد

 سلطنة عمان -والتعليم

 

بيرة كلقد برز مصطلح النمذجة الرياضية منذ سبعينيات القرن الماضي واكتسب أهمية ملخص 

دم ة، وعوميالي نظرا إلى الضرورة الملحة لفهم واستخدام الرياضيات في الحياةفي المجال التعليمي

ها في تي تعلموت الفعالية التدريس التقليدي لتحقيق الفهم المنشود لتطبيق الطلبة لمفاهيم الرياضيا

ذجة بني النمية تواقعهم المعيشي، من هنا فقد أكدت األبحاث والدراسات العلمية والتربوية إلى أهم

ي فضية مشكالت الريافي تطوير مهارات حل ال الرياضية كاستراتيجية تدريس السهامها الكبير

هم على شجيعالحياة اليومية، ومقدرتها على تعزيز وتحفيز دافعية الطلبة لدراسة الرياضيات وت

شف إلى الك لبحثاهذا اختيار دراساتهم المهنية ذات العالقة بالعلوم والتكنولوجيا. وعليه فقد هدف 

ذلك من وليم لح الهام في التععن مدى اهتمام الباحثين والمختصين في الوطن العربي بهذا المصط

ل ية خالاألدب التربوي والذي يتمثل في الدراسات والبحوث في النمذجة الرياض خالل مراجعة

ذجة م،وعرض النتائج لبيان إلى أي مدى تم تطبيق مصطلح النم2020م إلى 2000الفترة من 

ى لحصول عللالمنظومة قاعدة بيانات دار تم االعتماد على  حيثالرياضية في المجال التعليمي. 

 عددها المنشورة باللغة العربية حول هذا الموضوع، وبيان األبحاث والدراسات معلومات عن

عدد وي لها،التوزيع الجغرافبيان والفترة الزمنية المحددة  والنسب المئوية التي تمثلها حسب

 . الباحثين الذين أكبر عدد من البحوث في النمذجة الرياضية

 النمذجة الرياضية، عملية النمذجة الرياضية.   تاحية:الكلمات المف

The extent to which the concept of mathematical modeling has been 

achieved in education in the Arab world. A systematic study of 

educational literature published in the Arabic language. 

Abstract :The term mathematical modelling has emerged since the 

seventies of the last century and has gained great importance in the 

educational field due to the urgent need to understand and use 
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mathematics in daily life, and the ineffectiveness of traditional teaching to 

achieve the desired understanding of students application of mathematics 

concepts that they have learned in their living reality. From here, research 

and scientific studies have confirmed And pedagogical, to the importance 

of adopting mathematical modelling as a teaching strategy for its great 

contribution to developing mathematical problem-solving skills in daily 

life, and its ability to enhance and stimulate students motivation to study 

mathematics and encourage them to choose their professional studies 

related to science and technology. Accordingly, this research aimed to 

reveal the extent of interest of researchers and specialists in the Arab 

world in this important term in education, by reviewing the educational 

literature, which is represented in studies and research in mathematical 

modelling during the period from 2000 to 2020, and presenting the results 

to indicate to what extent has been applied Mathematical modelling term 

in the educational field.Where reliance was made on the database of Dar 

Al-Mandumah to obtain information on research and studies published in 

the Arabic language on this topic, and to indicate their number and 

percentages according to the specified time period and their geographical 

distribution, and the number of researchers who have the largest number 

of research in mathematical modelling. 

Key Words: mathematical modelling, Mathematical Modelling Process. 

  المقدمة

إن الناظر إلى واقع تدريس الرياضيات ومناهجها المدرسية بشكل عام يرى بأن أغلب الطلبة 

ونها، حيث يعتبر الطلبةأنَّ هذا التخصص يستخدم فقط يتساءلون عن ماهية الرياضيات التي يدرس

(.وقد Ruth&Jaqueline,2019)في المدرسة وال يتعلق بأنشطة الحياة اليومية

( هذه النظرةعندما أشار إلى أن العديد من Hernández-Martínez,2017أكدمارتنيز)

فائدتها تكمن في  الدراسات أوضحت بأن الطلبة يعتبرون الرياضيات مملة ألنهم يعتقدون أن

الفصل الدراسي فقط)أي أنها مجرد مادة نظريات ال غير( ، كما لوحظ  قلة وعي الطلبة بتطبيقات 

الرياضيات في الحياة اليومية في جميع المستويات التعليمية المختلفة، لذا فإن االهتمام بالنمذجة 

بين الطلبة وتعلم الرياضيات الرياضية في تعلم وتعليم الرياضيات ضرورة ملحة لسد هذه الفجوة 

 Blum & Borromeoكونها تساهم بشكل كبير في  دعم اهتمام الطلبة بتعلم الرياضيات)

Ferri,2009Pollak,2003;(وتجعل الرياضيات ذات صلة وذات مغزى للطلبة ،)English & 

Watters,2004; Flavres& Schiff,2013 كما تساهم في تزويد الطلبة بالفرص لتحسين ،)

، وتحسين (English,2007; Lesh,2012)مهاراتهم في حل المشكالت وقدراتهم الرياضية

 (.Boaler,2001; English,2007تحصيلهم الدراسي في الرياضيات )
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 & COMAP)ووفقا التحاد الرياضيات وتطبيقاته وجمعية الرياضيات الصناعية والتطبيقية 

SIAM,2016)ات ورؤى ثاقبة حول ظواهر العالم الحقيقيفإن عملية تمثيل وتحليل وتقديم تنبؤ 

يجّسد مصطلح النمذجة الرياضية، ما يؤكد على أهمية هذا المصطلح  باستخدام لغة الرياضيات

 في تعليم وتعلم الرياضيات بشكل عام والرياضيات المدرسية بشكل خاص.

 النمذجة الرياضية

تعتبر النمذجة الرياضية تطبيق الرياضيات في حل مشكالت 

مع ،كما أنها تستخدم كأسلوب لفهم الطبيعة والمجت(Niss,Blum&Galbraith,2007)قيقيةح

ت عملية تحويل المشكالت الحقيقية إلى مشكال من خالل(Chan,2012)والرياضيات المجردة

يق تطب رياضية يتم تمثيلها بنماذج رياضية تجسد الخواص األساسية للموقف الحقيقي ومن ثم

 بهدف التوصل إلى الحلول المناسبة للمشكالت الحقيقية. اإلجراءات الرياضية 

ياة أو الح ويقصد بالنمذجة الرياضية تطبيق الرياضيات في معالجة المشكالت والمواقف في واقع

(، ووفقا لـ ظاهر 2007في الرياضيات أو في العلوم األخرى)لحمر،

تقديم مشاكل أو  ( فإن النمذجة الرياضية هي عمليةShahbari,2015 &Daherوشهباري)

 كل. مواقف في العالم الحقيقي بمصطلحات وعالقات رياضية لفهم وإيجاد حلول لهذه المشا

ويتفق الباحثون والمختصون على أن النمذجة هي عملية دورية تتضمن دورات متعددة 

(Ferri,2006 ; Anhalt&Cortez,2015 ; Stillman&Brown.2019 

;Groshong,2018 ; Greefrath& Katrin,2016; COMAP& SIAM,2016 ; 

Rivera & Gallegos,2018 ; Emily,2015  ; NGA Center & CCSSO,2010 ; 

Asempapa, 2016,2018) اختلفت أوصاف عملية النمذجة )دورة النمذجة( وتعددت ،ولكن

البحث نظرا الختالف إتجاهات ومناهج الباحثين والمختصين حول كيفية فهم بحسب هدف 

بأن النمذجة (NCTM,2014)ياضية، فعلى سبيل المثال أوضحت وثيقة معاييرالنمذجة الر

الرياضية هي عملية غير خطية تتضمن خمس خطوات مترابطة: تحديد وفهم المشكلة في العالم 

الحقيقي،وبناء النموذج الرياضي، وتحويل النموذج وحله، وتفسير النموذج، والتحقق من صحة 

( من خالل إطالعها على األبحاث ذات العالقة 2016)حمادي، النموذج واستخدامه. كما خلصت

 أن عملية النمذجة الرياضية تتمثل في الخطوات اآلتية: 

  المطلوب.ات وفهم وتحديد المشكلة : وتهدف إلى االلمام بأبعاد المشكلة وتحديد كل من المعطي(1

 بين دراسة العالقات( وضع الفروض الالزمة لبناء النموذج: وفيها يتم التفكير بعمق و2

 المتغيرات المستقلة والتابعة.

لنموذج لى اإ( بناء النموذج الرياضي: وفيه يتم دراسة إمكانية تركيب أجزاء النموذج للوصول 3

 وإمكانية تعديله للوصول إلى أفضل نموذج.
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 لرسومو اول أ( حل النموذج: من خالل استعمال الطريقة المناسبة إما جبريا أم باستعمال الجدا4

 البيانية. 

ة تطبيق كاني( تفسير الحل الرياضي: وذلك من خالل العودة إلى الواقع مرة أخرى للتأكد من إم5

 الحل على الواقع واختبار مدى منطقيته وتحقيقه للهدف المطلوب.  

حلول ج ال( التثبت من صحة الحل: وفيه يتم مراجعة الخطوات السابقة للتأكد من سالمة نوات6

 ورياضيا.  منطقيا 

(فقد حددوا  ; Blum,2011Niss&Blum, 2007 ; Ferri, 2006لبلوم وفيري ونيس ) ووفقا

 (:1سبع خطوات لعملية النمذجة الرياضية كما في الشكل )

 

 

 

 

 

 

 ( Blum, 2011; Blum & Niss,2007 ; Ferri,2006(: عملية النمذجة الرياضية ) 1الشكل)

ل التمثي الرياضية تبدأ كخطوة أولى بفهم المشكلة من خالل ( أن دورة النمذجة1يوضح الشكل)

 لى نموذجإتها العقلي أو نموذج الموقف وتبسيط المشكلة وتنظيمها لبناء مشكلة حقيقية يمكن ترجم

ير لتفسلرياضي يتم معالجته باستخدام لغة الرياضيات بهدف التوصل إلى حلول ونتائج قابلة 

ع إلى لرجوا كلة الحقيقية وإذا تعذّر التحقق من الصحة، فيتموالتحقق من صحتها في سياق المش

 المراحل السابقة الجراء التعديالت وإال تعرض النتائج وتنشر.  

ابطة ( نموذجا لعملية النمذجة الرياضية مكوناَ من خمس خطوات متر2016وقد  قدم سعيد )

لحل ( ير احل الرياضي ، تفس)المشكلة الحقيقية ، المشكلة الرياضية ، النموذج الرياضي ، ال

 ( كما يلي: 2تمثلت في الشكل)

 فهم المشكلة (1

 بناء النموذج الحقيقي  (2

 الترجمة الرياضية (3

 االجراءات الرياضية (4

 التفسير (5

 التحقق  (6

 تقديم النموذج (7
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 (2016( عملية النمذجة الرياضية كما حددها سعيد)2الشكل)

ت ( فقد حددت خمس خطوات لعملية النمذجة تمثلت في: صياغة فرضيا2015ألونروا )أما ا

نتها ومقار وتفسير النتائج وإعداد النموذج الرياضي،وتحليل النموذج الرياضي، النمذجة،

 بالواقع،وتقديم االستنتاجات.

 مشكلة البحث وأهميته

مر في لمستافي ظل هذا االنفجار الهائل في المعلومات وفي أشكال وأنواع مصادرها، ومعالتقدم 

ن ئل متكنولوجيا المعلوماتالذي أدى إلى عدم مقدرة المستخدمعلىاإللمام بهذا الكم الها

عد يومفقد بللحجم الهائل من المعلومات والذي يتطور يوما  ًونظرا ،(Dadzie,2009) المعلومات

ي يد فغيّر مفهوم البحث واالسترجاع من ظاهرة البحث والوصول إلى المعلومة ليضع المستف

از حالة انتقاء واختيار للمعلومة األكثر جدوى ونفعاً ألخذ القرار أو البدء في إنج

ستودعات كتساب المهارات الخاصة بالبحثفي الم(.من هنا فقد تبلورتأهمية ا2001العمل)هندة،

يمها ة وتقيللحصول على المعلومات واستخدامها من مصادر مختلفالمتاحة على اإلنترنت الرقمية 

ومات لمعلااستخدام استراتيجيات تضمن الجودة والمالءمة في اختيار  بكفاءة وفاعلية. وأهمية

(González-Pérez et al,2018) بينالفوووفقًا لـجارسيا(García-Peñalvo, 2017) فإن 

نهجية ملية المراجعة المنهجية لألدب التربوي هي نوع من مراجعة األدبيات التي تستند إلى عم

 لجمع وتحليل الدراسات البحثية.

 وحيث أن النمذجة الرياضية تزداد أهميتها في المجال التربوي يوما بعد يوم، والذي يدفعنا إلى

ر عن اآلليات والمداخل التربوية لكيفية تبنيها في أنظمة التعليم المدرسي، ضرورة البحث المستم

مواكبة للتركيز العالمي على هذا المصطلح التربوي من خالل الدراسات واألبحاث العلمية في 

التعليم، لذلك فقد هدف هذا البحث إلى إجراء تحليل وصفي لألدبيات المتعلقة بالنمذجة الرياضية 

تعليمي بالوطن العربي، وتقديم نظرة عامة على مصطلح النمذجة الرياضية وأهميته في المجال ال

 في مجال التعليم، وبحث مدى االهتمام به من قبل المختصين والباحثين في األدب التربوي العربي

عن طريق البحث في إحدى قواعد البيانات والمعلومات االلكترونية التي تختص باألبحاث 

 ية في هذا المجال. والدراسات العلم



 يدياشد الحدأ.سالم بن سعيد الوهيبي، أ.د داوود عبد الملك الحدابي، د.محمد بن رتحقق مفهوم النمذجة الرياضية مدى 

 306      2021 سبتمبر، 20د العدبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

 أسئلة البحث

اجعات المر اعتمادا على التوصيات المقترحة في الدليل المختصر لكتابة تم تحديد أسئلة البحث

ت الذي أوضح فيه عملية مراجعة األدبيا(Velasquez,2014)المنهجية لألدب لـفيالسكيز

 ح أسباب إجراء( وطريقة اختيار الموضوع، باإلضافة إلى تقديم وتوضيSRSالمنهجية )

 وبناًء عليه جية.مراجعات األدبيات، ونوعية األسئلة الشائعة االستخدام في مراجعة األدبيات المنه

 على النحو اآلتي:  فقد تم صياغة أسئلة البحث الحالي

 ؟م2020لى إم 2000الفترة  من  كم عدد الدراسات الموجودة في قواعد بيانات دار المنظومة في-

 ؟ن الذين لديهم أكبر عدد من األبحاث في النمذجة  في الوطن العربيمن هم الباحثو-

 ما التوزيع الجغرافي للدراسات والمقاالت البحثية في الوطن العربي؟-

 منهجية البحث

استخدم البحث المنهج التحليلي الوصفي لمراجعة األدبيات المتوفرة باللغة العربية حول الدراسات 

ذجة الرياضية، بناءا على أساس تحليل المحتوى الموضوعي،وقد تم والمقاالت البحثية في النم

اختيار قاعدة معلومات دار المنظومة )قاعدة علمية تقنيةمتخصصة في المجاالت البحثية 

واألكاديمية( وهي إحدى القواعد المشهورة للبيانات المتخصصة في المجاالت البحثية واألكاديمية 

مجموعة من الناشرين األكاديميين والجمعيات العلمية المتخصصة باللغة العربية، كما أنها تضم 

في مجال النشر العلمي الرقمي في الوطن العربي، وعليهيشتمل البحث فيها على: قاعدةالمنظومة 

والكشاف وهما قاعدتيبيانات متخصصة في الرسائل الجامعية)األطروحات العلمية( العربية في 

: وهي بوابة (EduSearch)مية، وقاعدة المعلومات التربوية جميع العلوم والتخصصات األكادي

تربوية واسعة تغطي جميع الدوريات التربوية العلمية الصادرة باللغة العربية إضافة إلى أبحاث 

المؤتمرات والندوات في المجال التربوي والتعليمي، وقاعدة معلومات االقتصاد 

 ،تعتبر األولى في مجال االقتصاد واإلدارة: وهي قاعدة عربية متخصصة (EcoLink)واإلدارة

 Islamic)وإدارة األعمال والعلوم ذات العالقة، وقاعدة معلومات العلوم اإلسالمية والقانونية 

info) تهتم باإلنتاج الفكري الديني، وقاعدة معلومات اللغة واألدب(AraBase) وقاعدة ،

البحث في هذه البوابة الضخمة تم ، ومن خالل (Humanindex)معلومات العلوم اإلنسانية 

مستنداً باستخدام مصطلحي النمذجة الرياضية ونمذجة الرياضيات في عنوان  229العثور على 

 المؤلف أو ملخصه أو كلماته الرئيسية.

ية  منهجوقد تم صياغة معايير لالستبعاد والتضمين تم على ضوئها تنفيذ عملية المراجعة ال

البحث  سئلةأعليها في قواعد بيانات دار المنظومة وتحليلها في ضوء للمستندات التي تم العثور

 ( اآلتي: 1لإلجابة عليها، وهي موضحه في الجدول)

 



 يدياشد الحدأ.سالم بن سعيد الوهيبي، أ.د داوود عبد الملك الحدابي، د.محمد بن رتحقق مفهوم النمذجة الرياضية مدى 

 307      2021 سبتمبر، 20د العدبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

 

 معايير التضمين معايير االستبعاد

 م2020م إلى 2000المستند منشور في الفترة  الزمنية من   م.2000المستند منشور قبل العام 

 المستند عبارة عن دراسة علمية أو مقالة بحثية. مقالة بحثية.المستند ليس دراسة علمية أو 

المستند المنشور بلغات أخرى غير 
 العربية.

 المستند المنشور باللغة العربية.

النمذجة الرياضية في التعليم ليست 
 .الموضوع الرئيسي للمستند المنشور

 يم.تعلالموضوع الرئيسي للمستند المنشور حول النمذجة الرياضية في ال

 (: معايير االستبعاد والتضمين1الجدول)

 Preferred Reporting Items for Systematic)(PRISMA)تم استخدام تدفق  كما

Reviews and Meta-Analyses(PRISMA)) المقتبس من موهير وآخرون(Moher el 

et.,2009) ( 3شكل)لعرض مراحل عملية البحث في قواعد معلوماتدار المنظومة، والموضح في

 اآلتي:
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مستند باستخدام مصطلح البحث  130

 "النمذجة الرياضية" في قاعدة دار المنظومة

مستند باستخدام مصطلح البحث "نمذجة 99

 الرياضيات" في قاعدة دار المنظومة

مكرر منها مستند 38 مستند بعد استبعاد المستندات المكررة  191  
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 مستند بعد 113عدد المستندات التي تم فرزها 

 تطبيق معايير التضمين واالستبعاد

 36م  ، 2000مستند قبل  17مستند ) 78تم استبعاد 

مستند ليس لها عالقة  25مستند بسبب اللغة ، 

 بموضوع البحث(
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 104عدد المستندات ذات النصوص الكاملة 

 لتي تم فحصها.مستندات ا
نظرا  مستندات ذات النصوص الكاملة 9اد تم استبع

لعدم استهدافها لمفهوم النمذجة الرياضية بشكل 

 مباشر.
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 مستندات. 104التي شملها التحليل ذات النصوص الكاملة عدد المستندات 

 (Moher el et.,2009)مقتبس من موهير وآخرون PRISMA( تدفق 3الشكل)
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مستندات ة الوقد تم فرز للمستندات التي تم تضمينها ضمن عينة البحثوتصنيفها في جداول لمراجع

ية األولى مستنداًمتكرراً. وعليهفقد بقي بعد العمل38المكررة والتخلص منها فكانت النتيجة 

الثانية لعملية امستند، كماتم تنفيذ  229مستنداً )دراسة علمية أو بحثا علميا( من أصل  191للفرز

م تية التي لبحثللفرز في ضوء معايير التضمين المذكورة أعاله، حيثبلغ عدد الدراسات والمقاالت ا

عها ماختيارها من قاعدةمعلوماتدار المنظومة)إضافة إلى قواعد المعلومات التي تحالفت 

 9ها (،استبعد من1الموضحة بالجدول) 113اإلدارة(والتي حققتمعايير االستبعاد والتضمين

مستند  104مستندات ألنها ال تستهدف مفهوم النمذجة الرياضية بشكل مباشر، وعليه فقد خضع 

ضحه ، كما يولبحثأو وثيقة فقط للمراجعة والتحليل،والتي تم االعتماد عليها  لإلجابة على أسئلة ا

 القسم اآلتي.

 النتائج

بعد عمليات مستنداً أو وثيقة 104من خالل المراجعة والتحليل المنهجي للدراسات والبحوث وهي 

 حالي، تمث الالفرز والتصنيف في ضوء معايير االستبعاد والتضمين التي االعتماد عليها في البح

 ي: التوصل إلى النتائج التي تمثلت في اإلجابة عن أسئلة البحث، وهي على النحو اآلت

ن مترة  ظومة خالل الفكم عدد الدراسات الموجودة في قواعد بياناتدار المنالسؤال األول: 

 م ؟2020م إلى 2000

ية بالسنوات ( التوزيع حسب الفترات الزمن2في ضوء معايير التضمين واالستبعاد، يبين الجدول )

لمنشورة اث احيث توضح البيانات اآلتية أعداد المقاالت والنسب المئوية لعدد الدراسات واألبح

 في كل فترة زمنية.

 واألبحاث حسب الفترات الزمنية (: توزيع الدراسات2الجدول)

 النسبة المئوية عدد البحوث الفترة الزمنية

2000 – 2005 8 7.69% 

2006 – 2010 18 17.30% 

2011 – 2015 27 25.96% 

2016 – 2020 51 49.03% 

 %100 104 المجموع

ما يدل على ( تزايد عدد األبحاث في النمذجة الرياضية بشكل تصاعدي 2ويتضح من الجدول)

إدراك مجتمع البحث العلميفي الوطن العربي بأهمية مصطلح النمذجة الرياضية في المجال 

٪ من 75 ممثال نسبة مئوية قدرهافي العشر سنوات األخيرةحيث ترّكز هذا االهتمام التعليمي،
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% من الدراسات 25( مقارنة بـ 2020 – 2011الدراسات والبحوث التي نُشرت في الفترة )

(، كما يالحظ أيضا إزدياد األبحاث المنشورة 2010 – 2000بحوث التي نُشرت في الفترة )وال

% عنه في النصف األول 51( مشكال نسبة مئوية 2020 – 2011في النصف الثاني من الفترة )

% من نفس الفترة، وهو ما يشير إلى الوعي المتزايد لدى المجتمع البحثي 27بنسبة مئوية قدرها 

عربي حول أهميةهذا المصطلح في عملية التعليم والتعلممواكبا بذلك االهتمام العالمي بالوطن ال

 أكده الباحثون في األدب التربوي العالمي ومعاييربالنمذجة الرياضية في التعليم وتماشيا مع ما

 ذات العالقة بهذا المجال بالواليات المتحدة األمريكية)المجلس الوطني عدد من الوثائق الدولية

؛ مركز رابطة الحكام الوطنيين ألفضل الممارسات  (NCTM,2000)لمدرسي الرياضيات 

(NGA Center,2010مجلس رؤساء المدارس الحكومي ؛ (CCSSO,2010 والتي دعت)

إلىأهمية معالجة مهارات وفهم النمذجة الرياضية في التعليم بشكل عام وفي تعليموتعلم الرياضيات 

، وتأكيدا (Lesh,2012;Pollak,2011; Blum &Borromeo Ferri,2009)بشكل خاص

على إكساب النمذجة الرياضية تركيًزا متزايدًا في تقييمات الرياضيات المدرسية على المستوى 

 .(OECD,2016)الدولي من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 ي؟لوطن العربالسؤال الثاني: ما التوزيع الجغرافي للدراسات والمقاالت البحثية في ا

 المؤسسة ليهاإالدولة التي تنتمي تم تحليل وتصنيف الدراسات والبحوث التي تم العثور عليها حسب

( 4)ترتيبها في ضوء عدد المنشورات حول النمذجة الرياضية، كما يوضحه الشكلوالتربوية

 اآلتي.

 

 ي الوطن العربي(: التوزيع الجغرافي لبحوث النمذجة المنشورة باللغة العربية ف4الشكل)
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 م العثور( يتضح بأن البحوث المنشورة باللغة العربية في النمذجة والتي ت4من خالل الشكل)

بية عليها من خالل قاعدة بيانات دار المنظومة تركزت بشكل أكبر في جمهورية مصر العر

والسودان ية بحثا، بينما األردن والسعود14بحثا وفي الجزائر  22بحثا، وفي العراق  24بمعدّل 

ة باللغ جةبحوث في كل منها، أما باقي الدول العربية فتراوح عدد بحوث النمذ 8جاءت بمعدّل 

ول حول . ويمكن أن يعزى تركيز االهتمام بشكل أكبر في بعض الد 5إلى  1العربية فيها من 

اكز المروأهمية النمذجة الرياضية إلى إزدياد عدد السكان وازدياد عدد المؤسسات التربوية 

جال، هذا الم ت فيالبحثية ودور النشر العلمية بها والتي لها الدور الكبير في زيادة عدد المنشورا

ه دورا ون لكما أن ازدياد الوعي لدى أفراد ومؤسسات المجتمع البحثي حول أهمية مجال معين يك

 رئيسا في زيادة عدد المنشورات البحثية في ذلك المجال.

 عربي؟ن اللباحثون الذين لديهم أكبر عدد من أبحاث النمذجة في الوطالسؤال الثالث: من هم ا

غلب تم تحليل الدراسات والبحوث التي تم العثور عليها وتصنيفها حسب المؤلف، فكانت أ

 3ديه لاحد المؤلفين لديهم بحث واحد حول النمذجة الرياضية في مجال التعليم، ما عدا مؤلف و

 (:   5نهم بحثين، كما في الشكل)أبحاث، وثالثة آخرين لدى كل م

 

 ( يوضح الباحثون الذين لديهم أكثر من مقال بحثي في النمذجة باللغة العربية5الشكل)

ثية الت البح( يتضح بأن الخياط باسل يونس من العراق لديه أكبر عدد من المقا5من خالل الشكل)

ية ة الرياضنمذجن تطرقوا لمفهوم الباللغة العربية في النمذجة، ما يفيد بأن أغلب الباحثين الذي

مرالذي ، األلمرة واحدة وأن الباحثين الذين بحثوا النمذجة الرياضية ألكثرمن مرة عددهم قليل

ننا يمك يستدعي وجود باحثين متخصصين في مثل هذه المواضيع في الوطن العربي ألهميتها حتى

 كبر في المجال التربوي.التجديد والتطوير فيها لتسهيل تطبيقها وممارستها بشكل أ
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 الخاتمة 

لى ي وعوفقا لنتائج التحليل في هذا البحث فإن موضوع النمذجة الرياضية محل اهتمام عالم

 خيرةت األالرغم من االهتمام الملحوظ بالنمذجة الرياضية في الوطن العربي وخاصة في السنوا

لفصل افي  حديات كبيرة لدمجهابسبب فعاليتها كاستراتيجية لتدريس الرياضيات إال أنه توجد ت

ح في مصطلالدراسي من قبل المعلمين نظرا لقلة الوعي بأهميتها ونقص المعرفة بطبيعة هذا ال

عي دى وممجال التعليم، حيث ال توجد دراسات وبحوث باللغة العربية في الوطن العربي تبحث 

في  والطلبة لمينييم كفاءة المعالمعلمين بطبيعة هذا المفهوم، كما أنه ال توجد مقاييس مقننة لتق

ياضية في ( بعنوان النمذجة الر2018النمذجة الرياضية إال بحث واحد فقط للباحث )الياسين، 

نمذجة ت للالتعليم الثانوي في األردن،وبحث آخر بعنوان العالقة بين تصورات معلمي الرياضيا

دعي إجراء (، ما يست2017ونة، الرياضية وكفاءتهم الذاتية في مهارات النمذجة)الياسين و خصا

ل يأمالمزيد من البحوث حول الموضوع إلثراء األدب التربوي العربي في هذا المجال. و

 الباحثون أن يقدم البحث الحالي معلومات مفيدة حول هذا الجانب. 

 التوصيات: 

 في ضوء نتائج البحث الحالي، يقترح الباحثون ما يلي: 

 عليمي توضح أهمية مصطلح النمذجة الرياضية في أنظمة التاجراء مزيد من الدراسات الت-

 المدرسي بالدول العربية. 

معلمي  عرفةاجراء مزيد من البحوث والدراسات التي تهدف إلى بناء مقاييس مقننة تقيّم مدى م-

 الرياضيات بطبيعة  النمذجة الرياضية وكفاءتهم فيها. 

نمذجة ة الثقافة المختصين التربويين حول أهمي أهمية تنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تنمية-

 الرياضية في تعليم وتعلم الرياضيات. 

مد تي تعتالطرائق واالستراتيجيات التدريسيةال تشجيع معلمي الرياضيات حول استخدام أهمية-

 على ممارسة النمذجة الرياضية في الفصل الدراسي.  
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 مدخل إلى العلوم االجتماعية

وهران بفية د. بن كروم زواوي، باحث دائم بمركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقا

(CRASC)- الجزائر 

 

ماعية الجتتهتم دوما العلوم االجتماعية بالسلوك االنساني الذي يعتبر جوهر الحياة ا ملخص:

ع لجة عدة نقاط أسهمت بشكل كبير في موضولألفراد، بحيث نحاول من خالل دراستنا معا

ن ما تحمله ة لماإلنسان بما أنه يعتبر محور العلوم االجتماعية، فتطرقنا إلى الفلسفة االجتماعي

ي فيدة اتجاهات فكرية وفالسفة عصر النور الذين كانوا العامل الرئيسي في ظهور أشكال جد

روبا، ي أوفاع االقطاعية التي كانت سائدة الفضاء السياسي واالجتماعي واالقتصادي غير األوض

 جتمعوأيضا معرفة التقدم االجتماعي من خالل تفسير التغيّر الذي حدث في الحضارة والم

 لمجتمعاتاغير والتاريخ، وفهم كيفية نشأة المشكلة االجتماعية من خالل تغيّر االنسان مثلما تت

عات، لجماامجتمع، التعّصب والتفرقة بين نتيجة الظواهر التي تحكمها، إلى جانب الثقافة وال

 ة.ماعيفالمجتمع يعرف العديد من الصراعات والتعقيدات قد تولّد مع الوقت عدة أزمات اجت

ثقافة ، الالفلسفة االجتماعية، فالسفة عصر التنوير، التقدم االجتماعي الكلمات المفتاحية:

 والمجتمع.

Introduction to the social sciences 

Abstract: Social sciences are always concerned with human behavior, 

which is the pillar of the social life of individuals, so that through our 

study we try to address several points that have contributed greatly to the 

subject of the human being since it is considered the focus of the social 

sciences, so we have dealt with social philosophy because of its 

intellectual trends and philosophers of the Age of Enlightenment who 

were the main factor In the emergence of new forms in the political, 

social and economic space other than the feudal conditions that prevailed 

in Europe, as well as knowledge of social progress through the 

interpretation of the change that occurred in civilization, society and 

history, and an understanding of how the social problem arises through 

the change of man just as societies change as a result of the phenomena 

that govern them, In addition to culture and society, intolerance and 
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discrimination between groups, society knows many conflicts and 

complexities that may generate several social crises over time. 

key words: Social philosophy, philosophers of the Age of Enlightenment, 

Social Progress, Culture and Society. 

 

 مقدمة:

عات موضوتعتبر الدراسة العلمية للمجتمع أو السوسيولوجيا كموضوع مستقل عن الفلسفة من ال

ا العمر جد هذنالواحد. ونحن لو ندقق البحث فإننا سوف الحديثة، إذ ال يتجاوز عمرها سوى القرن 

م حتى لقدياسيتقلص إلى ما دون ذلك حيث أن الدراسات الخاصة باإلنسان والمجتمع منذ التاريخ 

العصر ونان المراحل األخيرة من الثورة الصناعية إلى غاية "العهد اإلمبريالي"، مرورا باليو

ذات  آراءوجتماعية نظرا لما تحتويه من اتجاهات فكرية االسالمي يمكن تسميتها بالفلسفة اال

تثبيته  أجل صبغة ذاتية، إما كانت راضية على الوضع القائم وقابلة له أو كانت مدافعة عنه من

فات لك الفلسكن تواستمراريته أو ثائرة عليه بغية تغييره كلية إلى درجة الخيال والمثالية. ولم ت

حداث ن األى موقف ذاتيا لصاحبها اتجاه القضايا االجتماعية. وموالمذاهب تمثل في الواقع سو

رى األحالتاريخية التي يعيش في ظلها فيعكسها على أسلوب واتجاه أفكاره ومنطقه هو، أو ب

ن جوانب ود مإقناعه كفرد ابن مجتمعه وابن ثقافته محاوال العمل على خلق توازن للمجتمع المقص

 ى أنفسنامل إلعالعودة إلى الماضي فيقول " علينا أن نحاول تقديم مختلفة. كان هيجل ينادي بعدم 

 وإلى ثقافتنا ما حاول العظماء األولون تقديمه في عصورهم".

 الفلسفة االجتماعية: -1

تبط لثاني مراعنى معنى الفلسفة االجتماعية يتعلق أوال بالحياة االجتماعية واألخالق والقيم، والم

ريات ( التي تستند عليها العلوم االجتماعية )النظ334، 2010 باألسس الفلسفية )لبصير،

 والمناهج(.

ياسي الس كانت فلسفة كلود أدريان هلفتيوس المادية قريبة من فلسفة دولباخ من حيث االتجاه

 جتماعي.( حيث كان له تأثير كبير فيما بعد في الفكر اال175، ص2006واالجتماعي )فولغين، 

يها العلمي والمثالي هي عالقة جذلية بين االنسان والمجتمع وبين المجتمع إن عالقة المعرفة بنوع

م، يتساءل 1789وهو ابن الثورة الفرنسية  م1825-1760سانسيمون وتطّور الحاجات، فهذا 

عمن يسيطر ويقود األمة ويجيب عن ذلك بقوله "إن العلم والصناعة يجب أن يوحد بينهما رباط 

ي حل المشكلة االجتماعية والمتمثلة في إعطاء الطبقة األكثر عدد ديني جديد، فهما كفيالن ف

واألشد فقر بعض الحقوق في الحكم، وفي االستفادة من خيرات البالد ويطرح في كتابه "رسائل 
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م" مبدأ على الجميع أن يعمل، وحل المشكلة يكون عن طريق السلم وعن 1803 المنجوناف"

كون إلى الفقراء عمال بتعليمات ما أسماه بالمسيحية طريق تنازل األغنياء عن بعض ما يمل

 الجديدة.

يتطرف من سانسيمون فهو يجعل من مدينة باريس المدينة  م1837-1772شاغل فوغيي 

ي لفرداالفاضلة، أو كما يقول عنها الكمونة التي توفر الشروط الموضوعية لتحقيق التحرر 

قانون، د الف الجميع وكل فرد حر من جميع قيوالكامل، لجعل الحياة اليومية بهجة معاشة من طر

 لة، التيلعائوقد تطرق أكثر من ذلك إذ الم الثورة الفرنسية ألنها لم تلغي الزواج ولم تحطم ا

 قضيةشبهها بالقيد الذي يكبل معصم الطفل منذ والدته إلى مماته وهو يرى في ذلك حل لل

 االجتماعية.

 NEW LARNACقد حّول مدينة نيوالغناك م1858-1771روبرت أوون أما االنجليزي 

وال تعرف  نسمة إلى مدينة مثالية، ال تعرف الشرطة 2500الواقعة في شمال بريطانيا بسكانها 

ية. هذه وحش القضاء وال الجمعيات الخيرية، فهو جعل شروط الحياة خاصة حياة العّمال تتم بأقل

 زن اجتماعي بين مختلف الفئاتبعض األمثلة للمحاوالت التي كانت تهدف إلى خلق توا

جة قبيل ناتا الاالجتماعية، ولو أننا نعود إلى الوراء فإن جذور هذه الدراسات االجتماعية من هذ

لى ثالث ق.م يوزع في جمهوريته الناس إ 347مثال  فأفالطونأساسا عن المشكلة االجتماعية، 

لحّكام ابقة لى كيان الجمهورية، ططبقات وهي طبقة العّمال المنتجين، طبقة الجند المحافظين ع

لة ّن العداأسيم والحكماء )الفالسفة اللذين يوفقون بين مختلف عناصر المجتمع(، ويعتقد بهذا التق

ئرة بين ب داالضائعة سوف تعود إلى المدينة وتضمن السعادة للجميع، بعد أن كان التطاحن والحر

لذي ا م950-878بو نصر محمد الفرابي أمختلف مدن اليونان في عصره. ويمكننا إلى هؤالء 

ن تقوم جب أرسم األسس التي يجب أن يقوم عليها االجتماع االنساني لكي تكون المدينة فاضلة ي

 ن القديسة فإالعالقات بين سكانها على أساس من التعاون كي يحقق لهم السعادة. أما في المسيحي

رون يقسم فيها الناس إلى من يؤث وهو واضع "مدينة هللا" التي م430-354سانت أوغستين 

ية إلى ة والداعناهيالشهوات الدنيوية وإلى من يؤثرون مدينة هللا الخالدة، فيتبعون تعاليم الدين ال

جاع كل ن إرالخير وحب العدل بين الناس فيقول "بدأ التاريخ قبل المسيح بسقوط آدم وإليه يمك

نسان ص االن التاريخ إعدادا وتحضيرا لخالالخطيئة األصلية للبشرية، ومن آدم حتى المسيح أل

 آدمي من ل وهوإنقاذه بواسطة المسيح آدم الثاني، وقد قسم هذا االعداد والتحضير إلى عدة مراح

لهية اية االومن الفيضان إلى ميالد المسيح، مسيرة التاريخ مخططة من قبل العننوح إلى فيضان 

ل كقاد بأن العتفسر ماهي العناية االلهية واكتفى بالكنه كباقي اآلباء المسيحيين لم يستطع أن ي

طته ا خطشيء خططته العناية االلهية وكتبته في لوح محفوظ، وليس بقدر البشر أن تكشف عن م

 الكنيسة ختاراالسماء أو تفسر أسباب انتصار الشر، والفكرة األساسية من كتابه هي أّن هللا قد 

 لتكون رمزا على األرض.

حاول الكشف عن القوانين واألهداف واالتجاهات التي تبحث م 1744-1668فيقو  يقول االيطالي

في الخط العام بمسيرة المجتمعات البشرية وعرض آراءه في كتابين القانون الشامل والعلم الجديد. 
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وهو محاولة لبناء المدنية والكشف عن المبادئ التي تهيمن على تطّور المجتمع وتقدمه، وقال بأّن 

خ من صنع العقل البشري فهو إذن موضوع للمعرفة البشرية، واعتبر العملية التاريخية التاري

عملية بناء تبني فيها الكائنات البشرية أنظمة للتقاليد والقانون واللغة والحكومة.فاإلنسان هو الذي 

ية خلق أبناء المجتمع البشري من ال شيء وكل الحقائق التفصيلية في ذلك البناء هي حقائق بشر

 يدركها العقل البشري.

 وقسم التاريخ إلى ثالث مراحل: 

 المرحلة االلهية. -1

 البطولية. -2

 االنسانية. -3

قبل يس المست، فلوكان متفائال ألنه اعتقد بأّن المراحل التي تلي تفوق سابقتها في عدد من النقاط

 قوقنسخة طبق األصل من الماضي ففي المرحلة األخيرة تم تهذيب األخالق واحترام الح

 ليات أدىلكماالطبيعية وانتشار النظام الديمقراطي، ولكن انغماس الناس فب حب المال والترف وا

ر حاكم ظهو إلى نشر الفوضى وانحالل الروابط االجتماعية وفي هذه الحالة يوجد احتماالن، إما

م القوي اكلحاقوي مثل القيصر يكون قادرا على إعادة النظام وحمايته، وإذا تعذر ظهور مثل هذا 

وم تبرز إمكانية حل خارجي على شكل فتح بربري. وضرب أمثلة من التاريخ الروماني بهج

 البرابرة وعندها البد لألمة أن تمر ثانية خالل المراحل التي مرت بها.

 توجد ثالث مقاربات لفلسفة التاريخ:

غلب أوهو موقف المقاربة األولى ال تتأمل في المعنى األخير لإلنسانية وتعترض على ذلك 

 كانط وماركس يجل،التيارات الفلسفية، المقاربة الثانية ترى بأنه هناك غاية للبشرية وهذا اتجاه ه

ترف الذي يع يتشهوأوغست كونت وتوما اإلكويني، المقاربة الثالثة تهتم بالغائية بهدف نقدها مثل ن

قدم رة تهور لم يقتنع بنظبوجود االنسانية لكن حسب منظوره تسعى في االتجاه الخاطئ، شوبن

 (.Jean-Marc, 2016, p181االنسانية )

دفن الموتى.فيجب أن يكون علمنا  -عقد الزواج -ثالثة مبادئ للعلم الجديد وهي: الدين فيكو اتخذ

الجديد برهانا للحقيقة التاريخية، ويجب أن يكون تاريخا ألشكال النظام الذي أعطته العناية اإللهية 

ون قصد بل في الغالب ضد مخططات الناس. ولكن فيكو في عرضه لمسيرة للنوع البشري د

المجتمعات البشرية كان أكثر تقدما في تقسيمه الثالثي الذي استعاره من المؤرخ اليوناني 

للطبيعة والسلوك والدين واللغة، الكتابة، الحكومة، القانون الطبيعي. وخالل تلك  هيروديتس

لمبادئ العظيمة هي التي تدفع التطّور االجتماعي وتتحكم فيه ذلك المراحل الثالثة كانت بعض ا

هو مبدأ "العناية االلهية". لقد بدأ نظام األشياء البشرية في الغابات أوال وبعد ذلك في األكواخ ثم 

القرى وبعدها المدن وأخيرا األكاديميات. يشعر الناس أوال بالحاجة ثم ينظرون إلى المنفعة بعدها 

الرفاهية ثم ينغمسون في الملذات، وأخيرا يصابون بجنون االنغماس في الترف حتى يطالبون ب
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يفقد الناس جوهرهم. وهكذا طبيعة الشعوب تبدأ فجة قاسية ثم رقيقة فمتئنقة وأخيرا تنغمس في 

 الملذات.

ماء ف علوفي هذا الصددلم يتم معرفةابن خلدونالذي عاصر القرن الرابع عشر الميالدي من طر

ون في ( بعد ستة قر61-59، ص2014اع العرب إالّ من خالل أساتذة غربيين)سعد الدين، اجتم

ب حقل المجتمع، منهم علي عبد الواحد وافي وحسن الساعاتي، وحسن سعفات وأحمد الخشا

ي علم اه فوأحمد أبو زيد وعبد المعز نصر حيث تخرجوا من أقسام اللغات والفلسفة درجة دكتور

 (.1960-1930رنسا وانجلترا )االجتماع بكل من ف

 فالسفة عصر النور: -2

، ومن لعقلالقد آمن فالسفة عصر التنوير بكمال العقل البشري وبمستقبل أفضل للبشر وباحترام 

فة وغيرهم من الفالسديدغو، مونتسكيو، هلفتيوس، غوسو، فولتير، كوندوغسيأشهر هؤالء 

ل، وقد لتفاؤنسكلوبدية الفرنسية( وهي مدرسة ا)األ المدرسة الموضوعيةاللذين أطلق عليهم اسم 

 اتهمها البعض بالعاطفية واالبتعاد عن المنطق الهادئ وسموها بالفلسفة الوردية.

ولقد عبّرت اآلراء الفلسفية هذه تعبيرا كامال عن المرحلة التاريخية التي كانت تجتازها فرنسا، بل 

اسية واقتصادية واجتماعية غير التي كانت كانت التبرير االيديولوجي لظهور أشكال جديدة سي

سائدة في المرحلة االقطاعية، مرحلة تمهد الطريق أمام سلسلة من التقدم االجتماعي ال نهاية لها 

حتى صارت فكرة التقدم هي المحور األساسي للبحوث الفلسفية التي ضربت عرض الحائط كل 

ر بمقدمة منطقية تقول " إّن الناس متساوون تفسير يلجأ إلى قوى ما فوق الطبيعة. وبدأ عصر النو

يرى بأّن التقدم االجتماعي هو أساس المساواة بينما يرى  فهلفتيوسمن الناحية البيولوجية"، 

روسو بأّن التفاوت والالمساواة هي الثمن الذي يجب دفعه للحصول على التقدم، وقال بوجوب 

ق مجتمع قائم على مبدأ المساواة إذا عادت إحالل المواهب محل االمتيازات وظن بإمكانية تحقي

بإمكانية إيجاد مجتمع ديمقراطي كامل إذا  هلفتيوسالبشرية إلى الحالة الطبيعية، بينما اعتقد 

أعطيت لكل الناس فرص متكافئة، وكالهما أّكدا وجوب العمل على ديمقراطية الظروف المادية 

بأّن مسألة التفاوت هلفتيوس، وأوضح للحياة من أجل الوصول إلى مجتمع تسوده المساواة

والالمساواة ليست نتيجة للوالدة والوراثة كما هي عالقات تظهر من طبيعة االطار االجتماعي 

السابق في الوجود، وأرجع األسباب العامة للتفاوت والالمساواة إلى مجموعتين: األولى سلسلة 

مختلف الناس ويسميها المصادفة، الحوادث المختلفة والظروف والوضعيات التي يحصل عليها 

والثانية هي الرغبة الجامحة في التعليم. إنّالمشكلة التي استدعت انتباه المؤّرخين وعلماء االجتماع 

م هي مشكلة التغيير والحركة والتقدم، والتي أصبحت موضوعا مشتركا للتاريخ 18في القرن 

ق الحضارة، نمّوها، انحاللها واختفائها وعلم االجتماع وفلسفة التاريخ، هو موضوع ظهور وانبثا

من مسرح التاريخ، فالتاريخ وعلم االجتماع يهدفان إلى المزيد من االجراءات لطبيعة التغيّر الذي 

يشمل الشخصية والحضارة والمجتمع. والعوامل التي تساهم فيهما واألهداف التي يتوصل إليها 

 كل علم.
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 ،2014ة، حمان)ثراء والتنوير المستمرين للوجود االنساني إن مهمة الفلسفة األولى تتمثل في اال

(. 13، ص2014(.الفلسفة لم تعد أم المعارف وهذا لبروز علوم ومعارف أخرى )حمانة، 9ص

 النسانيةالوم وحسب بول ريكور الفلسفة لها مسؤولية حماية التراث واالستمرار في التفتح مع الع

، 2014مستمر للمسار األخالقي واالنساني )حمانة، والتجريبية، ولها مسؤولية التوطيد ال

 (.14ص

ية، لغربايعتبر عصر التنوير حركة فكرية فلسفية نقدية ظهرت في القرن الثامن عشر بأوروبا 

ة، الجتماعياة ادعت إلى حرية التفكير والمعتقد وتبنت التفكير العقالني والعلم ألجل تطوير الحي

رجوازية (.مع تطّور الفكر بلغت الب291، 2010دم )لبصير، وكانت تؤمن بفكرة التطّور والتق

جية نتاذروتها خالل القرن الثامن عشر، بينما تطّور الوعي الطبقي عندما تطورت القوى اال

إلى  ازيةوعالقات االنتاج، وأصبح ال يتالءم مع البنية االجتماعية القديمة، وعمدت البرجو

 (.7، ص2006ح نمط حياة آخر )فولغين، الصراع مع النظام االقطاعي من خالل طر

 مي ماعمل العلي الفيحاول فالسفة العلم تحديد ماهية العقالنية واكتشفوا بأن نماذجهم عن العقالنية 

لودان، ية )هي إال قليلة جدا، فمناهج العلم ال تضمن بالضرورة أو تحوي معرفة صادقة أو تقدم

 (.12، ص2016

، حيث نيةون وفيرآبند أن بعض النظريات العلمية لم تكن عقالرأى بعض من فالسفة العلم مثل ك

 قرارأن العديد من األحداث التاريخية كشفت عدة عوامل غير عقالنية أسهمت في صناعة ال

 (.13، ص2016العلمي )لودان، 

 م:1778-1712جون جاك غوسو 

وئ اقتصاد هو فرنسي ويعد من أخصب وأجرأ المفكرين في العصر الحديث في مجابهته لمسا

الطبقة الوسطى، وانتقاد الفساد االجتماعي في أوروبا البرجوازية، وهو من زعماء الفكر 

الرومنسي المؤّكد على األدب واألخالق والفضيلة، ومن أّشد المعارضين لمذهب الملكية الخاصة. 

بوهمية ولد بمدينة جوناف بسويسرا لكنه عاش معظم حياته في فرنسا، والمعروف أنّه عاش حياة 

مجنونا قبل الثورة الفرنسية  روسوفي باريس، ولهذا لقّبه البعض بابن عصر التنوير الفاسد ومات 

أعوام. وقد كان له أثر كبير في إثارتها فوثيقة الثورة المسمات "إعالن الحقوق" مأخوذة  10بـ 

ى الثورة تقريبا حرفيا من كتاب روسو "العقد االجتماعي"، كما أثّر هذا الكتاب على مجر

وعلى آراء زعمائها. وتعتبر أول صفحة من كتاب روسو وهذا بشهادة الكثير  1776األمريكية 

لماركس من المعلقين السياسيين بأّن لها صدى يضاهي في قوته وقع نشر البيان الشيوعي 

هكذا ) إّن أّول فرد وضع سياج حول قطعة أرض وقال للملء  روسوم، ويبدأ كتاب 1848وإنجلز

هذه األرض لي وصدّقه من حوله، هو أّول من أوجد المجتمع الفاسد الحديث، وكم من الجرائم أّن 

والحروب والمذابح، وكم من الكوارث والنكبات كان من الممكن أن يتحاشاها الناس لو قام أحدهم 

وحّطم ذلك السياج وصاح، ال تصدقوا هذا المحتال ألّن محصول األرض هو ملك لكل البشر 
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العقالنية ورأى أّن المصدر األعظم للعلم روسو نفسها ال يملكها أحد(. لقد هاجم واألرض 

والمعرفة وإدراك األمور هو الشعور االنساني ورقة العاطفة، واالنسان خلق أديبا ولم يخلق 

عقالنيا، وما يفسده هي نشأته في المجتمع الراهن المبني على األنانية والجشع فيأخذ بجمع المال 

ر وبطرق غير أخالقية. ولو عدنا للفطرة لوجدنا هناك مجتمعا أخالقيا اجتماعيا وسعيدا، والعقّا

بالعودة للطبيعة حيث  روسوفاإلنسان بطبيعته أنيس، بريء، أخالقي أكثر مما هو عقالني، ونادى 

كان الناس أبرياء فقال " إّن المجتمعات الفطرية أنبل وأرقى حضارة من المجتمعات المسمات 

مدنة، فقد نجحت تلك المجتمعات في التوفيق بين االرادة العامة واالرادة الفردية وجعلتهما المت

تعمالن معا من أجل مصالح الجماعة كلها، ولم يكن هناك أّي شعور بأّن االرادة الفردية كانت 

أنّه ال مرغمة على ذلك العمل". لقد أّكد كثيرا على طريقة االقناع والتفهيم وليس االرغام، ويقول ب

يوجد داع إلرغام أّي فرد في المجتمع للتناسق مع إرادة مجتمعه بل التعليم وإقناع ذلك الذي 

( 1794-1743تصادمت إرادته مع االرادة العامة بأن يرجع إلى صوابه. بينما كوندروسي )

لسفة اعتقد أن مهمة التاريخ تكمن في اكتشاف القوانين والتطّور االجتماعي كان يعمل في فضاء ف

 (.371، ص2010التاريخ، ورأى بأن الفرص سوف تتاح لجميع الناس في الحياة )لبصير، 

 التقدم االجتماعي: -3

التقدم مذهب فكري ظهر في القرن الثامن عشر، يؤمن باستمرارية تقدم البشرية وازدهارها 

فالسفة نجد ويعتبرها هذا المذهب حقيقة موجودة في المجتمعات، ومن بين هؤالء المفكرين وال

-1724(، وكانط )1803-1744(، هردر )1781-1727(، تورغو )1778-1694فولتير )

( وكانت له مكانة هامة في الفكر الفلسفي والتاريخي )لبصير، 1831-1770(، هيغل )1804

 (.157، ص2010

م ظهر عدد من المفكرين بإسكتلندا اهتموا بدراسة طبيعة المجتمع 18في منتصف القرن 

ل التي مّر بها في عملية تطّورية تدريجية، محاولين تفسير التغيّر الذي حدث في والمراح

الحضارة والمجتمع والتاريخ، وأّكدوا بأّن المجتمعات أنظمة طبيعية انبثقت للوجود من الطبيعة 

البشرية وليس من التعاقد االجتماعي، ولما كانت المجتمعات أنظمة طبيعية أو كائنات عضوية 

 نقيّم طبيعة المجتمع تقييما أخالقيا، وإنّما تدرس دراسة علمية للوصول إلى معرفة فيجب أن ال

تطّور المجتمع بمالحظة التناسقات والتغيّرات، وأرجعوا السبب في حركة المجتمع وتقدم 

الحضارة إلى وجود قدرة واستعداد في االنسان وتحسين ظروفه، وبهما ينتقل من مرتبة إلى 

ي سلم التقدم. والسبب في تشابه مراحل التقدم يعود إلى وجود التشابه في أخرى أعلى منها ف

الحاجات واالرادات وأقروا بوجود تقدم طبيعي في المجتمع من الجهل إلى المعرفة ومن األخالق 

الغليظة المتمدنة، هذه هي المسألة التي استدعت اهتمام المؤرخين وعلماء االجتماع في القرن 

(، والتي أصبحت موضوعا مشتركا للتاريخ وعلم االجتماع وفلسفة التقدم، حركةال، التغيّرم )18

التاريخ وهو موضوع ظهور وانبثاق الحضارة نمّوها وانحاللها واختفائها من مسرح 

التاريخ.يقول أركون "اليوم نحن بحاجة لظهور عالم مسلم جديد متمكن من العقالنية الحديثة" 

رة يبقى الفكر العربي المعاصر  هو متناقض من جهة يحاول (. ولإلشا333، ص1990)أركون، 
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تتبع كل ما هو غربي معاصر أو أجنبي ومن جهة ثانية يحاول التمسك باالرث الثقافي والتراثي 

 (.10، ص2015األصيل)دراس، 

لوب ار وأستتحدد كل مرحلة منها بإط للتقدم االجتماعيأربع مراحل أساسية  العلماءلقد أوجد 

 لغذائية األساسية:المواد ا

 المجتمع القائم على أسلوب الصيد والقنص وجمع الطعام. المرحلة األولى:

 المجتمع القائم على نظام اقتصادي رعوي بدوي. المرحلة الثانية:

 مجتمع النظام الزراعي. المرحلة الثالثة:

 مجتمع النظام التجاري الصناعي. المرحلة الرابعة:

ودة الحضارة والمجتمع ليس نتيجة لتخطيط واعي وأعمال مقص ويرى بعض العلماء أّن تقدم

دون بالتي يقول "إّن األمم تعتمد على ما لديها من أنظمة ومؤسسات و فبغيكسونلبعض الرجال. 

دم ول آشك هي نتيجة للعمل البشري، ولكنها ليست تنفيذا ألّي تصميم أو تخطيط بشري". ويق

 حقيقهم الخاصة وفي نفس الوقت يناضلون من أجل تسميت أيضا بأّن الناس يتعاقبون مصالح

جل أمن  هلفتيوسهدف لم يكن في البدء جزءا من هدفهم. لقد فشلت الفلسفة النفعية الذي عمل 

ين برجح ترسيخها وأخفقت في الحصول على مؤيّدين من رجال الفكر، فانهارت كنظام وبقيت تتأ

ى عة إل، فتحول مذهب المنفجونستيوارتميلبنتاموجيمسميلواتجاهين متعارضين، األول يمثله 

 سانمثال ون أمبدأ دليل يخدم مصالح الطبقة الوسطى ويبرر االستغالل، والثاني يمثله االشتراكي

عن  اللذين فكرا بطاغية محب للخير، عادل ليزيل الشرور واالستغالل وذلك سيمونوفوغيي

في  ألولااالختالف بين االتجاهين  طريق االصالح االجتماعي من األعلى. ولعل السبب في هذا

ضمون ان مبريطانيا والثاني في فرنسا يرجع إلى االزدهار الصناعي الذي عرفته بريطانيا، فك

ي قوله ف وكلجون الفلسفة النفعية االنجليزية أقل عاطفية وقد عبّر على ذلك الكاتب االنجليزي 

ة"، لخاصاو المحافظة على ملكياتهم "إّن الهدف األساسي من اتحاد الناس وخضوعهم للحكومة ه

لنظام ّن اوإنّه يرى بأّن المصالح المدنية تعني مصالح الملكية الخاصة، وأعلن آدم سميت بأ

 الرأسمالي التجاري ينظم نفسه بنفسه ألنّه يعتمد على المصلحة الذاتية والخاصة.

كي، فتبنت م موطن النظام الرأسمالي الكالسي18الثورة الصناعية في القرن  صارت انجلترا بعد

تصادية ن اقالطبقة البرجوازية النظريات االقتصادية الداعية إلى التجارة الحرة فوجود قواني

 طبيعية تنتج أعظم درجات الرخاء إذا لم تتدخل أية قوة لعرقلتها.

 التيار المحافظ:

، أوضح بورق في كتابه "إنعكاس بنتامقيدة الليبرالية التي دعى إليها والع إدمون بورقدعى إليه 

عن الثورة الفرنسية" بأّن المؤسسات السياسية تألف نظاما معقدا في التقاليد والعادات والحقوق، 
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انحدرت إلينا من الماضي السحيق واستمرت قرونا طويلة واستطاعت أن تكيّف نفسها لمواجهة 

أو تعطيل، وأّكد ضرورة احترام الدستور وتقديس التقاليد ألنّها تؤلف الحاضر بدون انقطاع 

الخّزان الذي ال ينتهي للمعرفة والحضارة البشرية. كما أنكر مبادئ الثورة الفرنسية فقال )لسنا من 

المبتدئين بروسو، ولسنا من أتباع فولتير، ولم يحقق هلفتيوس أّي تقدم بيننا، وليس الملحدون 

 يس المعتوهون مشرعي قوانيننا(.وّعاظنا، ول

ارضا هما عالحكومة بأن ال تحرك ساكنا وأن ال تتدخل في الشؤون االقتصادية وكال بنتامأوصى 

أصحاب وجار بشدة مبدأ الحقوق الطبيعية. كان مذهب المنفعة طليعة التوسع السياسي لسياسة الت

 منفعة منب الزية، وبهذا تحّول مذهالمصانع وكان االطار الفلسفي لحماية مصالح الطبقة البرجوا

ظاهر موكل  كل القيم الخاصة باللذة بنتامالثورية إلى الروح المحافظة االنجليزية. لقد حصر 

 على الذياأل النشاط البشري للحصول على الثروة، وقد عرف هللا عندما بحث التقدم بأنّه المشرع

 اجة ماسةالح وت يعترف بالعالم اآلخر فإنيشرع القوانين لسعادة البشرية كلها. ولما كان الاله

لبشري. مع المشرع بشري يستطيع أن يشّرع القوانين ليقر بعض أنواع السلوك بالنيابة عن المجت

ّن لعالم. إذا اهفما يقره هللا للعالم اآلخر هو نفسه ما يقره المشّرع لمجتمع الطبقة الوسطى في 

بلورت ندما ت. فعصاحب األعمالهوبنتامبينما يراه  .المجتمعهو لهلفتيوساالطار الخلقي بالنسبة 

ت عن ثبو هلفتيوسعالقات االنتاج الرأسمالي سيطرت المواقف التنافسية، فأصبح مفهوم 

ذات س الالطبيعة البشرية وعدم تغييرها أداة طبيعية بأيدي المذهب النفعي المحافظ، لتقدي

ة أّن نظريبتامبنتخذه كل الناس قدوة. واعتقد البرجوازية واعتبارها المثل األعلى الذي يجب أن ي

ظام ح ألّي نيسم المنفعة تنظم نفسها بنفسها في األخالق واالقتصاد على السواء. فمبدأ المنفعة ال

صبح ذا يآخر غير نفسه فأخضع األخالق إلى قوانين الطبيعة كما أخضع االقتصاد من قبل، وهك

ن الناس ة بييال على أّن العالقات الحاضرة والقائممذهب المنفعة تبريرا لألوضاع الراهنة ودل

قوق والت حالحقوق الطبيعية ومقمبدأ  بنتامأكثر نفعا وفائدة في ظل الظروف الحاضرة. وهاجم 

بأنّه  عامة، ووصفها أوهاما خيالية وعّرف االنسجام بين المصالح الخاصة والمصالح الاالنسان

 وم عليهاي يقل، وسيادة االقتصاد تكون للبرجوازية التبكل بساطة التوافق بين العمل ورأس الما

 الذي يبرر االستغالل فيعارض كل ثورة. البنتاميالمذهب النفعي 

 كيف تنشأ المشكلة االجتماعية: -4

أن التنشئة االجتماعية تتضمن تغييرا في التفاعل بسبب نمّو الفرد من  تالكوتبارسونزيرى 

له مع والديه، يمر أيضا بمراحل مختلفة بناءا على العمر الطفولة إلى الشباب إلى النضج وتفاع

كما أّن االنسان يلعب أدوارا مختلفة في حياته، إالّ أنها تختلف حسب التغيّرات البيولوجية التي 

يمر بها الكائن الحي. وكما يتغير االنسان تعرف المجتمعات تغيرات هي األخرى ويتغير 

وأساليب الحياة المختلفة وهناك نوعان من التغيرات: ماكرو المجتمع. تتغير الثقافة واالقتصاد 

وميكرو، فاألولى تعبّر عن قطاعات وجماعات عديدة في مجتمع ما، والثانية فهي تمس أفراد أو 

جماعات محدودة صغيرة. فالتفاعل إذن هو االنسان الذي تقوم عليه الحياة االجتماعية لكن هذه 

ة. فهناك عمليتان رئيسيتان للتفاعل االجتماعي، فاألولى تؤدي إلى التغيّرات ليست ثابتة بل متغيّر
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التجمع والثانية تؤدي إلى التفريق، والعمليات المعّرفة وهي التي تقضي على القائم، أما العمليات 

المجمعة فتحقق توازنا جديدا له عالقة ما بتوازن كان قائما، والعملية االجتماعية تتألف من عدة 

ة التي تكشف عن وحدة فيما بينها. إّن أول مراحل العملية االجتماعية هي تنظيم ظواهر متتابع

األشخاص اللذين كانوا غير منظمين في تنظيم معيّن للعمل من أجل هدف ما. أما المرحلة الثانية 

هي التفكيك ويظهر في التذمر الذي يالحظ عند األشخاص اللذين يعانون من ضغوط المطالب 

تي تتفاوت صعوبتها بين األفراد، كما يأتي من طرف األشخاص اللذين عرفوا االجتماعية وال

جدائل للتنظيم، أو من اللذين يعانون اضطرابات انفعالية أو مزاجية، ومن ظواهر هذه المرحلة 

انتشار اإلدمان على الكحول والقمار...إخ. كما يمكن أن يأخذ أشكاال من االحتجاج ضد الوضع 

ركات تهدف إلى إعادة تنظيم المجتمع. أما الجمعات القائمة فتدين هذه األفعال الراهن أو تتشكل ح

وتتهم مدبريها بالمرض، كما تستخدم وسائل عديدة من العقاب والثواب من أجل إجبار الناس على 

البقاء ضمن الوضع الراهن. والمرحلة الثالثة إعادة التنظيم، حيث تنج إحدى الحركات ألجل 

ز القوة، وتقوم بإعادة البناء االجتماعي الذي يصبح هو النظام السائد لكنه الوصول إلى مرك

يتعرض هو أيضا إلى التنظيم وإعادته بتغّير المواقف االجتماعية الثابتة، وهذا نتيجة االكتشافات 

التكنولوجية أو الظروف، إذ لهذه إحدى أهم النظريات السائدة في تغيير االجتماعي، ولكن أن 

ماكرو وميكرو مجتمع أنها تنطلق من ثقل المطالب على األفراد من التغيّرات نطبق على 

التكنولوجية. فالمطالب االجتماعية المفروضة على االنسان ليست موّحدة، كما أّن الظروف التي 

يعيش فيها ليست متشابهة، فاإلنسان يكون في حالة تكيّف طالما حاجاته ومطالبه ودوافعه مشبّعة 

فهذا الوضع يرضيهم ويستمر التنظيم قائما والتفاعل بين األفراد مستمر، لكن أّي إلى حد ما، 

اختالل يحدث قد يؤدي إلى عدم إشباع هذه الحاجات كليا أو جزئيا، عندها حالة تذمر وشعور 

بالسخط عن أكثر من فرد وإما معقّدة. وتتمثل في العنف المادي فالفرد الذي يريد الحصول على 

ال يجده يشعر بالتوتر، وإذا لم تشبع حاجات عدد كبير من الناس ينتشر التذمر شيء يحتاجه و

 ويبدأ العنف وتنفجر الثورة.

زمات أنها يعرف المجتمع دوما العديد من الصراعات والتعقيدات تعتبر عند العديد من الناس أ

ة مشكل(، وتحدث ثغرات في البناء االجتماعي. وألجل فحص ال60، ص1998اجتماعية )غيث، 

 ( وهي:61، ص1998االجتماعية يجب معالجة بعض النقاط المهمة )غيث، 

وقائع وال المقياس المركزي للمشكلة االجتماعية بمعنى التمييز بين المستويات االجتماعية -

 االجتماعية.

 حدود المشاكل االجتماعية وأصولها. -

 االدراك االجتماعي للمشكلة االجتماعية. -

 اعية التي تكون ظاهرة وباطنة.المشاكل االجتم -

 معرفة األفراد المحددين للمشكلة االجتماعية. -
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جتماعية اال فالبحث العلمي والدراسات في مجال العلوم االجتماعية تسعى دوما لمعالجة الظواهر

الث المختلفة، وللعلم تنقسم التحاليل السوسيولوجية في موضوع المسائل العلمية إلى ث

ثل ( األولى تتمثل في الدراسات الماكروسوسيولوجية م342-340، ص2008مجموعات)دوبوا، 

 رباتأعمال سوروكين ومرتون، والثانية تكون مرتبطة بفرع علمي مخصوص، والثالثة هي مقا

 ميكروسوسيولوجية أو جزئية.

 الثقافة والمجتمع: -5

ي تبة والتلمراعايير إّن مفهوم الثقافة والمجتمع مترابطان بحيث يشير أحدهما إلى مجموعة من الم

معايير للوك تشكل السلوك. ويشير اآلخر )المجتمع( إلى الهيئة المنظمة التي تراقب موافقة الس

قافته، مها له ثتقد المؤسسة والفرد عندما يكون عليه القيام بأّي سلوك. يجد نفسه أمام النماذج التي

القوانين  ات، الفنون، األخالق،والحضارة في ذلك الكل المعقّد الذي يشمل المعرفة، المعتقد

ز طابع تميّ  والعادات التي اكتسبها االنسان من مجتمعه. أما المدينة فهي جميع المنجزات التي

ي: مليات وهعالث ثالحياة في المدينة المنظمة أو الدولة المنظمة. وحاول ألفريد فيبر التمييز بين 

نواع انتاج أ س فيلعملية األولى لها نتائج تنعكعملية المجتمع، عملية المدينة، عملية الحضارة. فا

خر. كل آلمختلفة من البنيات االجتماعية التي لها أصل واحد وطريقة واحدة في التغيير من ش

والعملية  وية،فالعائلة مثال تتحول في جميع المجتمعات االنسانية من عائلة ممتدة إلى عائلة نو

لك بيعية، ذالط لمعرفة وتقدم السيطرة الفنية على القوىالثانية )عملية المدينة( هي نمّو فروع ا

 التقدم المتماسك الذي له نظام منظم ينتقل من شعب إلى آخر.

مجتمع ة الوالعملية الثالثة عملية الحضارة وهي ال تسير في خط واضح المعالم كما تسير عملي

أجزاء  طّورتريخية تقتضي وعملية المدينة. فالحضارة ال يمكن أن تفهم إالّ إذا درست دراسة تا

القيمي  تجديدالمفهوم الحضاري للثقافة يكون من خالل الإن الحضارة وعالقتها الواحدة باألخرى.

ة الهدف وحد ويحمل فكرتان هي التوجيه والفعّالية ألنهما مهمان في فضاء المعرفة، التوجيه هو

جمالي ق البدأ األخالقي، الذووتوافق في السير، حيث نجد أربعة مبادئ للتجديد الثقافي: الم

، 2016والمنطق العملي والصناعة، فالتوجيه يرتبط بهذه العناصر ويؤثر فيها )بلعقروز، 

 (.94ص

ية تخص تماعالثقافة تكون نتيجة التفاعل االجتماعي بين الجماعات واألفراد بحيث هي ظاهرة اج

تماعي وتسهم في الضبط االج( 178، ص2010االنسان فقط، وتحدد سلوك وتفكير الفرد )لبصير،

 والتنشئة االجتماعية.

الثقافة تعني أسلوب الحياة الذي يتخذه األفراد داخل المجتمع، توجد نسق من عالقات متداخلة 

(، وتتنوع ثقافة األفراد بحيث تكون مرتبطة 79، ص2005تربط األفراد ببعضهم البعض )غدنز، 

(. فالثقافة توجد بالتعلم وليس بالوراثة، 80، 2005بأنواع مختلفة من المجتمعات )غدنز، 

ويتواصل أعضاء المجتمع عبر عناصر الثقافة وهي عبارة عن سياق أين يعيش فيه هؤالء 
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(. وبالتاليفإّن الثقافة تجمع كل من المعتقدات، اآلراء، القيم 82، ص2005األعضاء )غدنز، 

االجتماعية، الهوية والنمط المجتمعي والمعايير، الرموز، اللغة، التنشئة االجتماعية واألدوار 

 (.92-82، ص2005)غدنز، 

أما  لها،إّن الثقافة عرضة للتقهقر كما هي عرضة للتقدم، إذن ماضي الثقافة ال يضمن مستقب

 دأ مختلفق مبالحضارة خالفا للثقافة تتقدم بدون مجهود ويتم نقل الثقافة في نطاق المجتمع، وف

طلب رة ال تتلحضاضارة، والثقافة ال تنتقل إال بعقول متشابهة، أما اعن المبدأ الذي يحدد نقل الح

جدتها. ي أومطلبا كهذا فاإلنسان يستطيع أن يستمتع بإنتاجاتها دون أن يشارك في المقدرة الت

قدرة ال قل مفالعقول أقل مقدرة تدخل التحسينات على أعمال كبار المخترعين، ولكن الشعراء األ

ب تكتس روائع )امرئ القيس(، فالثقافة ال تورث كما تورث الحضارة بليدخلون تحسينات على 

 بطريقة انتقائية كأفراد أو جماعات.

لفرد اصبح ومن خالل هذا يمكننا أن نحدد ما هو الشيء الذي يكسبه الفرد في كل هذا قبل أن ي

، إنّها افتهثققادرا على التفكير، حتى تكون مجموع القيم التي توحي له بالسلوك قد أخذت طابع 

مليات الع تشّكل بسرعة وتنتظم في نسق بحيث يصبح الفرد مستنسخا له أمينا إلى حدّ ما. فهذه

 يطة.ط بسالمرتبطة بالسلوك تتم في غفلة من الفاعلين االجتماعيين وتتم بواسطة سيرورة شرو

 التعصب والتفرقة بين الجماعات: -6

د كيره كفرة تفومعه فهم سوسيولوجي ذلك أّن طريق ال يولد الفرد متعصبا بالطبع كما أنه ال يولد

ي تكون الت في جماعة يكون نتيجة للتعليم االجتماعي، وهو تعليم يتضمن المعتقدات واالتجاهات

 لطبيعية(ء )الها قبضة قويّة على حياته عن طريق عملية التعّود والتربية. ومن هنا فإن البغضا

ئيا عكس تلقاا تناآلخرين ليست طبيعية إالّ من زاوية أنّه التي يظهرها أفراد بعض الجماعات اتجاه

ب ذاته لتعصمن األحوال االجتماعية والثقافية الخاصة، كما أّن مدى تغيير هذه الظروف يعرض ا

ويبدو  ون تعّصبه بدللتغيّر أو التبديل أو حتى اإللغاء. في المجتمع األمريكي مثال يبدأ الطفل حيات

ى ه إلكراهية في أيّة جماعة، وذلك خالل السنوات التي تسبق ذهابغير قادر على تركيز ال

كتساب اكون المدرسة، فإثارة الميول العدوانية وتوجيهها ضد جماعات معيّنة يتم اجتماعيا. وي

وجد حيث ي ويالطفل للتعّصب تدريجيا . فالتعّصب في الجماعة يتم بطريقة التعلّم وهو أمر عالم

لى إويختلف التعّصب والكراهية من جماعة إلى أخرى ومن وقت  ما يوجد المجتمع البشري،

ن عة مآخر. فهو اتجاه عنصري سلبي يدفع الفرد إلى أن يسلك سلوكا عدائيا ضد فرد أو جما

 األفراد ممن ينتمون إلى جماعة عنصرية معيّنة.

 الجماعة العنصرية: -أ

 نهم،هم يشتركون فيما بيهي مجموعة من األفراد يعتبرون أنفسهم ويعتبرهم اآلخرون بأنّ 

 ويختلفون عن اآلخرين في صفة أو أكثر من الصفات التالية:
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 KATZالدين، الجنس، الساللة، القومية، اللغة واألساس الثقافي. ويرىكاتزوهاربنغ

دد عى أّن هذا التحديد لمعنى الجماعة العنصرية يسمح بتصنيف سكان الو.م.أ إل HARBINGو

اعتان ك جمستخدام بعد أو أكثر من هذه األبعاد، فاليهود والكاثوليمن الجماعات العنصرية با

يون، ابانعنصريتان، والزنوج جماعة عنصرية، وهناك المكسيكيون وااليطاليون والصينيون والي

ي اء فومن أتى من دول الشرق األوسط، وهكذا نجد أن ثلث سكان هذا المجتمع األمريكي أعض

ات مشكلة اجتماعية تواجه المجتمعات التي تتضمن جماعجماعات عنصرية، فالتعّصب يمثل 

 عنصرية، حيث تفسد العالقات القائمة بين هذه الجماعات.

 ببحث في هذا المجال في جامعة KatzوBralyقام الباحثان برالي وكاتز 1933في سنة 

تي فة الص 48حيث طلبا من مئة طالب أن يختار كل منهم من بين قائمة بها  Brenstonبرونستن

األمريكان،  تصف الجماعات العشرة التالية: األلمان، اليهود، الزنوج، االيطاليون، االنجليز،

يّنة من فراد العين أاإلرلنديون، الصينيون، اليابانيون واألتراك. وقد وجدا الباحثان اتفاقا كبيرا ب

ة لم يّند العحيث الصفات التي أطلقت على أفراد هذه الجماعات، وبالرغم أّن البعض من أفرا

بير اق كيسبق لهم االتصال واالحتكاك بهذه الجماعات، ومن بين الصفات التي كانت موضع اتف

 بين أعضاء العيّنة ما يلي:

  الصفات الجماعات

ر عقولهم علمية، جادّون في عملهم، يتميزون بالصالبة، غي األلمان
 عاطفيين.

 

  م.اللؤم، يحبون جمع المال، جادون في عمله اليهود

  خرافيون، كسالى، يسهل قيادتهم. الزنوج

  فنانون، مندفعون، عاطفيون. اإليطاليون

  رياضيون، أذكياء، تقليديون. اإلنجليز

  جادّون في عملهم، ماديون، أذكياء. األمريكان

  كثيروا الشجار، يسهل إثارتهم، أذكياء. إرلنديون

  خرافيون، محافظون، أصحاب فكاهة. الصينيون

  أذكياء، جادّونفي عملهم، تقدميون. اليابانيون

  قساة، متدّينون، ال يعتمد عليهم. األتراك
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ي فاسة فكانت هذه الصفات التي تم اختيارها من طرف الطالب اللذين أجريت عليهم هذه الدر

 أثناء تلك الفترة.

 مكّونات التعّصب: -ب

ي فسية الث مكّونات أو جوانب أسايتفق معظم الباحثين في مجال االتجاهات على أّن هناك ث

 االتجاهات وهي: الجانب المعرفي، الجانب االنفعالي، الجانب النزوعي.

 الجانب المعرفي: -1

ألفكار لك اذويتكون من المدركات والمعتقدات التي كونها الفرد عن الجماعات المختلفة بما في 

د هم كأفراصف بكانت تتناول ما يت الشائعة سلبية كانت أو إيجابية عن أفراد هذه الجماعات، سواء

 أم تتناول المؤسسات التي تكونها هذه الجماعات.

 الجانب الوجداني )االنفعالي(: -2

قط ف يقتصر الصري ويعتبر هذا العنصر بمثابة المكّون الثاني لالتجاه العنصري إذ اّن االتجاه العن

لفرد عر احتوي أيضا على مشاعلى المعتقدات واألفكار التي يكونها الفرد عن جماعة ما، بل ي

عمليات  ة فيوانفعاالته اتجاه هذه الجماعة، وقد حضي الجانب باهتمام العديد من الدراسات خاص

 ماعةقياس االتجاهات، حيث يقاس االتجاه من حيث الصورة العامة لمشاعر الفرد تجاه الج

لفرد اوضع بجابية، وذلك العنصرية إذا كانت هذه المشاعر سلبية أو عدائية، أو كانت مشاعر إي

 من حيث عدائه أو درجة صداقته نحو الجماعة العنصرية موضع القياس.

 الجانب النزوعي: -3

ل قائما حتماحينما يكون الفرد مهيئ من الناحية االنفعالية كي يتعّصب ضد جماعة كان هناك اال

ول اآلراء حر ون األفكافي أنه سينزع إلى اتخاذ سياسة معيّنة اتجاهها، كأن يكّون مثال مجموعة م

 الطريقة التي ينبغي أن يعامل بها أفراد هذه الجماعة.

رسمية  اعاتإذا ال توجد جماعة هكذا في الفراغ فالجماعات أنواع: جماعات أولية، قانونية، جم

كل دة ووغير رسمية، دينية، ثقافية، اجتماعية، سياسية. وكل مجتمع يشتمل على جماعات عدي

 وكل ا من الجماعات المندرجة، وكل جماعة مندرجة تضم عددا من األفرادجماعة تحتضن عدد

 فرد أشبه ما يكون بالجماعة، ألنه ينطوي على عدد من األجهزة الفرعية.

ك عندما ندرس الجماعة فهناك ثالثة مستويات للتحليل: مستوى سلوك الفرد، مستوى سلو

 سخة.الجماعة ومستوى المنظمات واألنظمة االجتماعية الرا

قبل  3000إّن التعصب مفهوم من القرن الثامن عشر، فالتعّصب أو التزمت )التنّطع( كان ما بين 

(، وربما من أصل 9، ص 1990بعد الميالد حسب هالدن )هاينال،  1400الميالد و
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يهودي/مسيحي، حيث عرف القرن العشرين الهتلريةوالستالينية والماوية، بينما شهد القرن 

 ميالد ازدهار الكونفوشية والطاويّة والبوذية.السادس قبل ال

لية قدرة الك، الوتبقى العقلية التعصبية )عقلية أرواحية( حددّها فرويد في ثالثة نقاط: النرجسية

 (.18-17، ص1990واالضفاء )هاينال، 

 الخاتمة:

ي آمنوا الت حاول العديد من الفالسفة عبر العصور فهم المجتمعات من خالل أفكارهم ومقارباتهم

يشوها، ي عابها ومن خالل أيضا تجاربهم في الحياة وعالقاتهم مع األفراد، ومختلف الظروف الت

عات ر المجتمتطوّ حيث ركّزوا على مبدأ العقالنية، فكانت آراء الفالسفة لها تأثير بليغ في حياة و

لرقي وا لتقدمألجل تغيير األوضاع التي كانت سائدة في العهد االقطاعي نحو األفضل وألجل ا

وبا أور االجتماعي، ومع تصاعد الطبقة البرجوازية وازدياد وتطور قوى وعالقات االنتاج في

ياة مط حنأدى إلى ثورات عارمة أطاحت بالعهد االقطاعي الذي كان سائد في أوروبا وتم تبني 

 جديد مرتبط بالحداثة. 

 االستنتاجات:

 .معيةازن اجتماعي بين مختلف الفئات المجتكانت تهدف الدراسات االجتماعيةإلى خلق تو -

 .اتسم عصر التنوير في أوروبا بالفكر النقدي الداعي إلى حرية التفكير والمعتقد -

 تبّني المجتمعات األوروبية التفكير العقالني في عهد عصر األنوار. -

 مناداة الفالسفة بمبدأ التقدم االجتماعي ألجل االستمرارية البشرية. -

 ة الثقافة في الضبط االجتماعي والتنشئة االجتماعية.مساهم -

 إّن الثقافة ال تورث بل تكتسب عبر التعلّم عكس الحضارة. -

 إّن التعّصب ليس فطري إنما يوجد من خالل التنشئة االجتماعية لألفراد. -
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ية ة الجامعمدونال-التعايش اللغوي:ما بين المفاهيم اللسانية االجتماعية والدراسات الميدانية

 -دراسة في الواقع االجتماعي-وزو أنموذجا -تيزي، لطلبة جامعة مولود معمري

 الجزائر -وزو-تيزي، جامعة مولود معمري، د. فتيحة حدادأ.

 

 اللغةد دقيقة تقوم على ثالثية المجتمع وتصب هذه الورقة في البحث في إشكالية جملخص: 

للغة اما : هوالمتمثلة في إشكالية التعايش اللغوي في الجزائر ما بين لغتين اثنتين ، والفرد

ذه نا هاألمازيغية واللغة العربية في وسط اجتماعي ذكي هو الوسط الطالبي الجامعي اعتبر

في  للغاتافي دور  ة جد حساسة والمتمثلةدراسة اجتماعية لغوية بحكم تداولها لمسأل، الدراسة

مدى  وما، في أوصال البالد تسير وتأسيس االقتصاد وإنعاشه وبالتالي بعث الحركيات الثقافية

 أهمية الشريحة المختارة كعينة للدراسة في االهتمام بهذه المسألة .

 .اللغوية  الثقافة، داالقتصا، الجامعة، المجتمع، الطلبة، التعايش اللغوي، اللغة :المفتاحيةالكلمات  

La coexistence linguistique : entre une- conceptualisation 

sociolinguistique et une étude de terrain(Cas d’étude : Étudiants 

de L’Université de Tizi-Ouzou, Algérie)Une étude de la réalité 

sociale 

Abstract: This paper aims to research a very precise problem based on 

the trilogy of society, language and individual, represented in the problem 

of linguistic coexistence in Algeria between two languages: the Berber 

language and the Arabic language in an intelligent social environment, 

which is the university student environment. We considered this study as 

a socio-linguistic study. By virtue of its discussion of a very sensitive 

issue represented in the role of languages in running, establishing and 

reviving the economy and thus reviving cultural movements throughout 

the country, and what is the importance of the selected group as a sample 

for study in paying attention to this issue. 

 Key words: language, linguistic coexistence, students, society, 

university, economy, linguistic culture 

                                            
 - It is important to emphasize that the samples of my corpus do not represent all the students of 
the Mouloud Mammeri University of Tizi-Ouzou, in different specialties but it is just the students 

of the Faculty of Letters and Languages, in particular two departments: Arabic language and 
literature, and Amazigh language and literature. 
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 مقدمة: 

ن م(La coexistence linguistique) جاءت هذه الورقة للبحث في إشكالية التعايش اللغوي

في  (Le développement social )حيث المفاهيم اللّسانية االجتماعية والدّراسات الميدانية

ليها إكام الحتامكن ظل الممارسات اللّغوية لمدونة ارتأيناها من بيَن أهم المدونات الّلغوية التي ي

المدونة »هي: في تأسيس البعد التعايشي للغات في الجزائر من حيث المفهوم والتداول الميداني و

للغات اب وافي كلية اآلد الجامعية الخاصة بالطلبة الجامعيَن في أقسام الليسانس نظام ل.م.د

ة وهذا ازيغياألمالجزائر بقسمي: للغة العربية وآدابها واللغة ، وزو-بجامعة مولود معمري تيزي

، هاتتجانظرا لما تحمله هذه الفئة من مستقبل علمي وفكري في النهوض بالمجتمعات في كل اال

ذه هى تميًز ا مدوبخاصة االتجاه اللّغوي. إال أنه وقبل الوقوف مع هذه المدونة وبالتالي دراسة م

ف المرجوة من يات واألهداوما مدى تحقيقها في نظرنا للغا المدونة عن المدونات اللّغوية األخرى

ة مختاروبشكل أخر نقول: ما مدى تحقيق هذه المدونة ال أي، هذه الدراسة في أرضية الواقع

من  عي"أي الوسط الجام»بالذات  لإلشكالية المطروحة في ورقتنا هذه؟ وفي هذا الوسط الحي

 رى ؟ ن جهة أخاألوساط االجتماعية الجزائرية م جهة ؟وكيفية تحقيقه للتعايش اللّغوي في

ي فويُسهم  اعياأجمعنا في األخير قائلين:كيف لهذا الوسط الجامعي أن يُدعم التعايش اللغوي اجتم

 خدمة المجتمع لُغويا؟ 

حاولنا الوقوف مع أبعاد هذه اإلشكالية والبحث عن حدودها في األرضية ، لإلجابة عن هذا وذاك

 pour répondre à toutes les questions posées, on a essayer tout)النظرية 

d’abord de définir les démontions de cette problématiques à travers ces 

limites théoriques) ، ّمن خالل المدونة ، تعيّن حدودها التطبيقية في أرضية الواقع ومن ثم

سومة في حتى يتسنى لنا متبعاتها وبلوغ النتائج واالقتراحات المر، المختارة للدراسة

 تصورنا.ولهذه ارتأينا الوقوف مع الخطوات التالية: 

المجتمع  تحديد األبعاد والمقاييّس النظرية لظاهرة التعايش اللغوي في. 1

 Délimitation des démontions et des normes théoriques duالجزائري:

phénomène de la coexistence linguistique au sein de la société 

Algérienne,  

 ،khaoula Taleb Ibrahimi) (autres ،1973) تصّب هذه األبعاد حسب مرجعيتنا العلمية

1997) (Robert Galisson, et Daniel Coste ،1988)  وحسب المعطيات الواقعية

لفكر ايها المتداولة في المجتمع الجزائري و ذهنياته في نقاط كثيرة ومتنوعة هادفة يقوم عل

ي ظل ية فلسلوكيات التربوية البيداغوجيا التي توازي وتُماشي التطورات اللغواالجتماعي وا

جيا لسيسيولورات اوالقائمة حسب تحليالتنا على التنظي، التجمعات البشرية المتعايشة لغويا وثقافيا

 واللسانية الثقافية والتي حاولنا حصرها في النقاط التالية: 
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لي قياس التاللغوي في الجزائر ومحاولة تحديده وقياسه وبالبعد أو األس التاريخي للتعايش ا-أ

ية لعلماوالمؤسسات ، درجة توافقه مع الواقع االجتماعي المتداول والمدرسة الجزائرية أوال

 األخرى بما فيها الجامعة ثانيا.

األس االجتماعي أي وضع إشكالية هذه الدراسة في إطارها االجتماعي بحكم كونها ظاهرة  - ب

عية بحتة كماهو متداول من خالل النظريات االجتماعية الحديثة ذات االرتباط المباشر مع اجتما

، ه"( 1406-1332الوازع التربوي بداية من عبد الرحمن ابن خلدون )كمرجعية اسالمية قديمة"

"وصوال إلى أوجست 1917-1858مرور إلى إميل دوركايم كمرجعية علمية غربية حديثة"

 Jean) (.1857-1798للقرن الثامن عشر الميالدي" ية غربيةكونت) كمرجعية علم

cazeneuve et David Victoroff, p69-71)  وفي حالتنا هذه سنحاول أن نُنًظر للبعد

االجتماعي للمجتمع الجزائري من خالل طلبة جامعة مولود معمري كعيّنة مختارة منه )المجتمع 

 الجزائري(.

ألن الظاهرة المدروسة في ورقتنا ، ها اللساني البحت أيضاوضع إشكالية الدراسة في إطار -ج-

هذه هي حقيقة تعبر عن األوضاع االجتماعية لفئة معينة من األفراد والمتمثلة في الفئة الطالبية 

منذ منتصف القرن  لجغرافيا معينة. إال أن الظاهرة المدروسة هي ظاهرة لسانية أو لغوية خاصة

 La linguistique » رتبطة بالبحث اللساني التطبيقيالعشرين وظهور الدراسات الم

appliquée » ، والذي تفرعت عنه عدة علوم لسانية جديدة أهمها: علم اللسان االجتماعيLa 

sociolinguistique 2015-1926أتى مع الباحثين األمريكيين أمثال "جوشو فيتشمان "

Joshua FISHMAN ET1927" ووليام البوف " William LABOV ، والذي أـتى

لدراسة العالقة القائمة ما بين ظاهرتين مهمتين هما اللغة والمجتمع اللغة كظاهرة لسانية 

 واجتماعية والمجتمع كظاهرة اجتماعية بحتة ذات عالقة مباشرة مع اللغة.

 غوي ودورالل ضرورة التعّرف إلى المساحات الجغرافية المتميزة في الجزائر بتنوعها وتعايشها-د

حيث ، ذهتنا هكما هي الحال في ورق، طقة الجغرافية في تأسيس البعد التعايشي مابين اللغاتالمن

حة من شري نحن بصدد البحث عن التعايش اللغوي ما بيّن اللغة األمازيغية واللغة العربية في

طقة ي منشرائح المجتمع الجزائري وهي الشريحة الطالبية الجامعية بمنطقة جغرافية معينة ه

 وزو. -تيزي

 يا مجتمعحنا ضرورة التعّرف أيضا إلى األبعاد اللهجية ودورها في تأسيس التعايش اللغوي في -ه

اعية الجتمالشريحة ا-كما أشرنا إليه أعاله-وعينتنا هنا واضحة ، معيّن وجغرافيا معينة أيضا

 في أقسام معينة. الجزائر، وزو-بتيزي، الطالبية التابعة لجامعة مولود معمري

 ش اللغويتعايكم التعرف واإلصغاء إلى األبعاد السياسية والقانونية التي صيغت ألجل خلق الح-و

 ومن ثم، يغيةفي المجتمع الجزائري وبخاصة التعايش اللغوي مابين اللغة العربية واللغة األماز

 ي.انونمعرفة كيفية قوننة اللغة أو اللغات المتعايشة والحفاظ عليها من خالل الضبط الق
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تحليل األبعاد والمقاييس النظرية لظاهرة التعايش اللغوي في المجتمع  .2

 L’analyse des démontions et des normes théorique duالجزائري:

phénomène de la coexistence linguistique au sein de la société 

Algérienne  

يخية لتارية المعايشة للمعطيات ايقوم هذا العنصر على تحليل المعطيات االجتماعية واللسان

وي بالضرورة القصوى من جهة والمعطيات القانونية كأسس نظرية في مسألة التعايش اللغ

 :اآلتيكظاهرة اجتماعية لغوية والتي حاولنا اختزالها في 

 األبعاد التاريخية التي قامت عليها المعطيات اللغوية في الجزائر من جهة؛-

(Les démontions historiques sur les quelles reposent les données 

linguistiques en Algérie) 

 La structure)البناء السسيولوجي )االجتماعي (للمجتمع الجزائري من جهة أخرى؛-

sociologique de la société algérienne)  

 Les Données)بما فيه المعطيات اللهجية ، البناء اللساني) اللغوي(للمجتمع الجزائري-

dialectales)؛ 

 ؛التعرف إلى المساحات الجغرافيا األكثر تآلف وظاهرة التعايش اللغوي في الجزائر-

 La définition de la)حكم القانون والمبادئ السياسية في المسألة اللغوية في الجزائر-

démontions juridique du phénomène langagier en Algérie)  . 

  ين:أتينا للتحليل قائل

اريخ أي :إن تتحملنا إلى القول، إن الدراسات التي ارتبطت بتاريخ الجزائر الحديث منه والقديم

ي ن أن تلغيمك دولة أو أي أمة محمولة في جغرافيا معينة وذات سيادة سياسية واقتصادية قائمة ال

غوية سألة اللن المإي أ، السياسية وبالتالي اللغوية اللسانية البحتة، القضايا الثقافية واالجتماعية

مسألة  ىلقصوبالضرورة ا اللسانية والحاملة في طياتها لمفهوم التعايش اللساني أو اللغوي تصبح

شكل بولو ، مسألة لسانية بحتة.والتنظير للتاريخ اللغوي الجزائري حضارية أكثر منها، ثقافية

 ينبهنا إلى: ، سريع جدا

طبقا ، القدم باللغات المتعددة وبالتالي المعايشة اللغويةمنذ ، تشبع الجزائر كنقطة جغرافية أوال:

وعربية ، من بيزنطية وفينيقية ورومانية، للثقافات والحضارات التي مرت بها ) الجزائر(

على حد تعبير الباحثة اللسانية الجزائرية "خولة طالب إبراهيمي في طرح قضايا ، إسالمية...الخ

والتعايش وضبط حلوله حين قالت "....أعتقد أن الصراع هذا اإلشكال ومحاولة ضبطه واقعيا 
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موجودان بصفة متالزمة في حياة كل مجتمع بشري وهما نزعتان تشغالن المجتمعات البشرية 

منذ األزل. فتارة يغلب التعايش لفترة وتارة يغلب الصراع عندما تغذيه عوامل تشنج معينة " 

إّن اللغات التي تتواجد بفعل »الباحثة معللة:  وتواصل، (15ص، 2020)خولة طالب االبراهيمي، 

عوامل التاريخ والجغرافيا في مساحة ترابية معينة تندرج في عالقات متشابكة تتأرجح بين 

)خولة  .لنا أن نالحظ ما يجري في بعض البلدان في العالم"، التعايش تارة والصراع تارة أخرى

ما تعددت ومهما تصارعت فإن المسألة أي إن اللغات مه (15ص، 2020طالب االبراهيمي، 

وتاريخ الجزائر يوضح لنا وبدقة كل ، بناء وتأسيس نحو ما نجده في بالد الهند مثالمسألة  تبقى

 .في أرجاء هذا الوطن Le plurilinguismeذلك المزج اللغوي الُمعبر عن التعددية اللغوية 

القديمة(، ة في الجزائر العتيقة )البناء االجتماعي الذي فرض وضعية اجتماعية معينثانيا:

نتجتا ما بين البارحة  وهو في حقيقة األمر مسألتين اجتماعيتين، ويفرض أخرى في جزائر اليوم

الظروف، بما فيعا مع التطورات االجتماعية التي تمر بها هذه األخيرة في ظل كل  واليوم، تعامال

فة ذات األساليب والسياقات والبنيات أي إن المستويات االجتماعية المختلالظروف اللغوية، 

هي إحدى تلك المسائل ، ومسألة التعايش اللغوي .في أي مجتمع كان المختلفة واقع حتمي اللسانية

 اللغوية اللسانية الناتجة عن التطورات االجتماعية في ظل األفاق السياسية واالستراتجيات البناءة

ها مثل باقي البقاع الجغرافيا األخرى قد عرفت هذا: مثل، دولة كانت. والجزائر لتأسيس و بناء أي

"إن الحالة اللغوية في الجزائر مرتبطة بسياقات ومراكز اجتماعية كثيرة نتيجة تعدد اللغات 

والقصد هنا هو أن اللغات في الجزائر ، (2021أغسطس  20، )وكيبيديا والصعوبة التي نتضمنها

تاريخية تعود إلى البناء التأسيسي لتاريخ المجتمعات ورغم اختالفها إال أنها مرتبطة بسياقات 

والطبقات االجتماعية وما تحمله هذه األخيرة من لهجات متعددة ، الجزائرية وجغرافيا الجزائر

يمكن أن تختلف في ظل النظام اللهجي والتحويرات الصوتية من جماعة إلى أخرى في ، ومتنوعة

و ماهي عليه الحال مع اللغة العربية في مسألة نطق نحينة نفسها أو في الجماعة نفسها، المد

وزو مركز وسكان العاصمة -فاالختالف بارز وواضح ما بيّن مدينة تيزي »صوت " القاف 

) Algerغير القاطنين بالمركز ، وكذا ما بين هؤالء وبين المنتمون لوالية العاصمة، مركز

)centre ،ائر نحو اللغة الفينيقية وكذا اللغة الرومانية أي إن اللغات القديمة التي تواجدت في الجز

قد احتكمت إلى سياقات تاريخية مرت بها الجزائر في العهود ، القديمة وصوال إلى اللغة التركية

كإرث حضاري أوال وقبل  محددة للمفاهيم اللغوية التي رسخت في تاريخ الجزائر اللغوي، القديمة

 مما أنتج لدينا: ، كل شيء

والذي لم ينسلخ ، اللساني الجزائري القديم الذي نحن نتحدث به وعنه اليوم، ث اللّغوياإلرثالثا: 

بحكم أن أبناء  الحامي على األغلب")، السامي، يوما عن المنطلق النُوحي)نسبة لنوح عليه السالم(

انية هي حام و يافث ( "وقد كتب التاريخ مشيرا إلى أن نشأة اللغة الث، نواح عليه السالم ثالثة: سام

قد تفرعت بعد الطوفان حتى تحدد اللغة من نوح وأبناءه: سام وحام و يافث ، في عهد نوح

 ويواصل صاحب النص موضحا(، 99-98ص، 2017، )أشعريوتطورت اللغة من أبناء نوح 

، اللغة في العالم بسبب العوامل هذه: عوامل سياسية وعوامل اجتماعية نفسية قائال: "وانتشار



 دادحالتعايش اللغوي: ما بين المفاهيم اللسانية االجتماعية والدراسات الميدانية      أ.د فتيحة 

 337      2021 سبتمبر، 20العدد برلين،  -ياالمركز الديمقراطي العربي ألمان –مجلة العلوم االجتماعية 

 

هذا إذا ، (100ص، 2017، )أشعري عوامل شعبية وعوامل جسدية بيولوجية"، فياعوامل جغرا

ودور العوامل االجتماعية والسياسية وكذا  عن اإلرث األبستمولوجيا األول لنشوء اللغات

البيولوجية الجسدية في تحقيق التدفقات اللسانية التي تأتي في أشكال لهجية عبرت عنها جماعات 

 وهذا ما قصدناه في تحديدنا للمناطق الجغرافيا في العنصر أدناه. ومجتمعات دون أخرى.

المناطق الجغرافيا التي عبرت عن الكثافة اللغوية والتداول السريع لها في ظل ثنائية رابعا: 

نحو ما هي عليه الحال في المدن الكبرى لتداول اللغة األمازيغية واللغة العربية ، الموافقة والقبول

ومدينة بجاية وكذلك مدينة البويرة ومناطق األهقار ، وزو) مدينة(-ل مدينة تيزيفي آن واحد مث

أي وجدهما في تزاوج ، أيضا أين يكثر المتحدثين باللغة األمازيغية واللغة العربية في آن واحد

) Laمستمر في ظل ما يُسمى ويُصطلح عليه في الدراسات اللسانية االجتماعية 

)sociolinguistique ،نائية اللغوية بالث)La diglossie( أو االزدواج اللغويLe (

)bilinguisme  كعوامل ظواهراتية في التحليل اللساني الحديث للعالقات القائمة والرابطة

 ما يُمكن االصطالح عليها بالتجمعات البشرية الكبرى)المجتمعات(.  لأللسن بالتكتالت البشرية أو

هد الحديث على عاتق ثالثية: اللغة العربية واللغة األمازيغية استقرت اللغات في الجزائر في الع

واللغة الفرنسية في ظل سياقات تراوحت ما بين المفاهيم الدينية وتلك األصلية األبستمولوجيا 

واالستعمارية أي أننا عندما نأتي لشرح هذه الوضعية وتحليلها فتقول: إن التواجد االستعماري 

ن في الجزائر قد ارتبطت ثقافته اللغوية بالجزائر وأبناء الجزائر الذي أقام لعهود من الزم

) Lesوبخاصة في ميدان التعليم بكل مراحله وفي المعامالت التجارية ألبناء األنديجينة

)indigènes ، وقد ُجعل من اللغة الفرنسية ركن من أركان الواقع اللغوي الجزائري من خالل

زد على هذا ظاهرة ، للغة الفرنسية السليمة والمعربات منهااالقتباسات اللفظية المتداولة با

فهي ، في كل المعامالت اليومية .أما عن اللغة العربية )Les emprunts(االقتراض اللغوي أيضا

بحكم كونها لغة ، التعبير عن الواقع اللغوي الجزائري في شكله العام)الرسمي واللّهجي العام(

وره للمفاهيم اإلسالمية الناطقة باللغة العربية المعبرة عنه ومن خالله حاملة للبعد الديني الحامل بد

كتعاليم قائمة وكمعتقد دائم للجزائريين في ظل تواجد اللّغة األمازيغية كلغة أثنية معبرة عن عمق 

 - )HADDADOU, 2000(االنتماء الجزائري لألصل األمازيغي عبر كل الشمال اإلفريقي 

du Maroc,  de la langue berbère s’étend aphiqueLa répartition géogr

au pays du sahel’Algérie, la Libye, la Tunisie, Egypte, jusqu- ، فكان التزاوج

والتعايش اللغوي للغتين من خالل عدة قنوات تواصلية جاءت كحتمية لسانية نحو التداخالت 

) Les empruntsراضات اللغوية واالقت، )Les interférences linguistiques(اللّغوية 

)linguistiques ،والتعريب )arabisation’L(  في ظل التفاعالت اللّغوية المقصودة وتلك غير

ة بدورها على مفهومي الدين واألصالة والتي توحي وتشرح لنا الوضعية اللغوية المقصودة القائم

بّين هاتين اللغتين اللتين تعايشتا في الجزائر وحقيقة مسألة التعايش اللغوي في وطننا هذا ما 

والقوانين ، وتزاوجتا حبا وإخالصا في ظل القوانين االجتماعية التي تفرضها الحتمية االستمرارية

حملت ديباجة الدستور الجزائري تعريفا دقيقا للمكونات  -الوطنية التي ينشدها الدستور الجزائري 
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الدستوري:" اإلسالم و العروبة واألمازيغية التي األساسية للهوية الجزائرية كما جاء في النص 

وتمتد جذور نضالها اليوم في شتى الميادين في  تعمل الدولة لترقيتها وتطوير كل واحدة منها

 2002ما بين  وترسميها كلغة وطنية ثانية وقد أتى تاريخ دسترة األمازيغية، ماضي أمتها المجيد"

أن اللّغة األمازيغية هي لغة وطنية مثلها مثل اللغة .) حيث يشير التاريخ األول إلى 2016و 

والذي سنحاول أن نمثل له من خالل  -وفي و التاريخ الثاني إلى ترسيم اللغة األمازيغية. ، العربية

 الترسيمة التالية:

 

 

 

 

 

 

 يةيوضح لنا عملية التعايش اللغوي ما بين اللغة العربية واللغة المازيغ "1الشكل رقم"

 الشكل:تحليل .3

 التحليل الرمزي: -أ-

ي يات التالعملو، عبرنا في هذا الشكل بثالثة ألوان كتعبير منا عن اللغتين أوال :تحليل األلوان

مر عن األح حيث عبرنا باللون، تأتي في شكل قنوات انتقالية تنتقل عبرها ومن خاللها اللغتين

حنايا  ما فيلية ضخ اللغتين أللفاظهواللون األزرق هي عم، عملية التداخل اللغوي:األخذ والرد

لون ن العوأما ، المجتمع في إطار األفعال الكالمية المقصودة أو تلك العفوية غير المقصودة

نتاج اية ألجل لعرباألسود فقد جاء ليعبر عن عملية العطاء اللغوي الناتج عن اللغتين األمازيغية وا

 التعايش ما بينهما.

 تعبير، (م) لحاولت اختصار اللغة األمازيغية بثالثة حروف هي: الالالرموز األبجدية)الكتابة(:

ي ثالثة اء فعن لغة والحرف) أ( و)م( تعبير مني عن أمازيغية أما اختصاري للغة العربية فقد ج

را ( تعبيأسبقتهما بالحرف)أ، شد األول منها الثاني )عر( وعبرت بهما عن عربية، حروف أيضا

 مني عن مصطلح اللغة.

 التحليل اللغوي:  -ب

أقمنا هذا الشكل أو هذه الترسيمة كتعبير منا عن عملية التداخل واالنتقال العفوي والمقصود للغات 

وقد حاولت أن ، واللّغتين المختارتين اللتين جعلت منهما مدونة الدراسة، بشكل عام في ما بينها
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والتي تصب ، البناء و ليس الهدمأوضح من خالل هذا الشكل العملية الدائرية التي تدور في فلك 

أي أن اللغة تتكون وتنمو وتتطور في أحضان المجتمع وتعود إليه مهما ، في المجتمع وتخرج منه

بعد  كان لونها أو صوتها أو ايقاعاتها كما تقول به الدراسات السيسيولوجيا الحديثة. وسننتقل اآلن

ل أن نتعرف مع بعضنا البعض إلى الحدود أين سنحاو، هذه النقطة إلى الجانب التطبيقي للورقة

   التطبيقية لظاهرة التعايش اللغوي في الجزائر.

 الحدود واألبعاد التطبيقية للتعايش اللغوي في الجزائر: .4

هذه لمنهجي لرتيب ايفرضها علينا الت التعايش اللغوي والتي تقوم الحدود واألبعاد التطبيقية لظاهرة

هذه ط الواجب التعرف إليها ودراستها في الجانب التطبيقي لكضرورة لضبط النقا الورقة

 غويةالل اإلشكالية حتى يتسنى لنا الوصول إلى تقيّس دور كل جهة في تحديد هذه الظاهرة

ة في أرضي إليه وما المدى الواجب الوصول، االجتماعية أحيانا واالجتماعية اللسانية أحيانا أخرى

 نحاول أنسلتي وا، -المراد هنا كينونة مسألة التعايش اللغوي -االواقع لتحققها والقول بكينونته

 نمثل لها من خالل:

 (L’enquête cognitive)المسح المعرفي: 

 (La connaissance conceptuelle) المعرفة المصطلحية-1

  :La coexistence ou la symbiose linguistique أ التعايش اللّغوي:-1

ألخير ذا اللغوي( يدفعنا مباشرة إلى تصنيف ه\ح المزدوج )التعايشإّن الحديث عن هذا المصطل

ة ر رغبوالحديث عن كل جزء منه على طرف بعيدا عن ربط الواحد باآلخ، وتجزئته إلى جزئيين

البعد ورده منا في بعث المفارقة القائمة ما بين البعد االجتماعي البحت لهذا المصطلح في مف

لمزج افاده محيث أن مصطلح التعايش منطوق لغوي ، لياته اللسانيةاللساني أو اللّغوي له في تج

م ح والوئالتسامفهو كالتعامل والتفاعل بمعنى التواجد في نفس الزمان والمكان في ظل ا واالختالط

 توافقوأي أنهم يعيشون في تساكن ، نحو قولنا :)مجتمع طائفي يعيش أهله في تعايش ووئام(

فهوم أي أن هذا االصطالح يبغي م، الرغم من االختالف الدينيداخل المجتمع الواحد على 

لخالف اسوية بين مجموعتين أو حزبين أو دولتين على عدم اللّجوء إلى الحرب لت االتفاق الضمني

-11ص، 2014، )رفاس (Jean Dubois et Mathé Giacomo, 2007, p120)بينهما 

ل وقبو وتختلف كلمة أو مصطلح التعايش عن السالم من حيث كون األولى تعبر عن الحذر، (12

البعد  بر عنأما الثانية فهي تع، اإليديولوجيات واألنظمة االجتماعية المختلفة في ما بينهما

معجم ) ميةالوجداني للمجتمعات واالتفاقات العرفية للتجمعات البشرية في ظل المفاهيم الوئا

أما إذا ، لىهذا إذا عن المعرفة المصطلحية األو، (2019، مفهوم ومعنى مجتمع، الجامع المعاني

ذا ا لهنظرا لم أتينا إلى المعرفة المصطلحية الثانية الواجب معرفتها فهي مصطلح المجتمع

تي لغتين الن الالمسمى من أهمية ودور في فتق هذه اإلشكالية وهذا التداخل اللغوي القائم ما بيّ 

لمراس حة امت ألجلهما مدونة الدراسة لتحقيق مفهوم التعايش اللغوي الفعلي بحكم كونه ساأقي

 تأدية. ورسات أي أنه هو المستقبل للظواهر اللّغوية بكل ما تحمله هذه األخيرة من مما، اللغوي
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المجتمع في اللغة هو مصطلح مشتق من الفعل جمع وهي عكس  :la sociétéالمجتمع -ب-1

كما أنّها مشتقة على وزن مفتعل وتعني مكان االجتماع والمعنى المقصود من هذه ، كلمة فًرق

والعلم الذي يُعنى بدراسة المجتمع يسمى ، 1الكلمة هو جماعة من الناس ذات المصالح المشتركة

والذي تأسس على يد العالم عبد الرحمن ابن خلدون كما هو  la sociologieبعلم االجتماع

ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم: ، "..في أن االجتماع اإلنساني ضروري، موضح في المقدمة

أي البد له من االجتماع الذي هو المدنية في اصطالحهم وهو معنى ، اإلنسان مدني بالطبع

والمجتمع حسب القواميس المختلفة وعلى  .(22ص، د.ت، )عبد الرحمن ابن خلدونالعمران" 

فإنه يعرف مصطلح المجتمع ، (Le Dictionnaire politique)رأسها المعجم السياسي 

اتحاد ، جماعة، بمعنى جمعية، ايتمولوجيا على أنه لفظ التيني وارد من مصطلح "سوسي طاس"

أي  .(société, s.d., p01)وهو بدوره مشتق من لفظ"سوسيوس ، اتحاد، فئة سياسية، فئة معينة

في ظل العالقات التي تربطهم  ضها البعضتعتمد على بع فئة من الناس تُشكل مجموعة من الناس

 في ظل مرافقة، نحو اآلراء والمعتقدات والتقاليد واللغة، والمصالح المشتركة القائمة في ما بينهم

 لهم لضبط سلوكياتهم واهتماماتهم. السلطة

فسية الفكرية وكذا الن، وتختلف تعريفات المجتمع بحسب الزوايا المنظور منها:السياسية

ل نحو إمي حابهاالتربوية البيداغوجيا التعليمية واالقتصادية حسب ما أسس لها أص، لوجيةواإليديو

تلفت يث اخاإلنساني ح وآخرين كثر. والمجتمعات أنواع حسب التأريخ، دوركايم وفرديناند تونيز

ن حيث نساهذه األنواع بحسب اختالف وتنّوع الحضارات وتطّورها بداية من العصر البدائّي لإل

 تمعاتومن ثم المجتمعات الصناعية ونحن اآلن مع المج، فت المجتمعات ما قبل الصناعةعُر

 الرقمية والقرى االلكترونية.

 : les pratiques langagièresالممارسات اللغوية:-ج-1

تقّر الدراسات القديمة والحديثة منها والبحث اللساني المعاصر على أن المصطلح المزدوج 

( هو عبارة عن عملية تنفيذ معطيات (Les pratiques langagières )الممارسات اللغوية

، )أيت موحى عبد اللطيف الفارابي ومحمدنظرية ونقلها إلى أرضية الواقع في الميدان اللغوي 

كما يمكن القول أيضا أن الممارسة اللغوية هي:)التظاهرات الناتجة عن ، (271ص، 1994

تلفة اللسانية منها والسيكولوجية واالجتماعية والثقافية الحركية اللغوية في التقابالت المخ

 ELISABETH boutier)والتربوية....والتي تشكّل الصفات الشخصية والجماعية( 

castaing, mars 1981, p68) ، أي إن المشاركات اللغوية ألفراد الجماعة الواحدة هي تعبير

  ريبات العفوية أو القصدية في آداءاتها.أو هي تلك التد، عن المراس اللغوي لنفس هذه الجماعة

 ( La pré-enquête pratique) المسح المسبق للعملية التطبيقية:

                                            
 



 دادحالتعايش اللغوي: ما بين المفاهيم اللسانية االجتماعية والدراسات الميدانية      أ.د فتيحة 

 341      2021 سبتمبر، 20العدد برلين،  -ياالمركز الديمقراطي العربي ألمان –مجلة العلوم االجتماعية 

 

تحديد الرقعة  (Délimitation de l’espace géographique): الحد الجغرافي -1-

رات لقراانجاح ودورها في إ -النظري والتطبيقي –الجغرافيا والتي نجدها قائمة ما بيّن الجانبين 

ة فيا معينجغرا والذي يقوم في حالتنا هذه على منطقة معينة في، السياسية لظاهرة التعايش اللغوي

 وزو.-وبالتحديد مدينة تيزي، هي الجزائر

 Détermination du segment sociale)لمستهدفة:اتحديد الشريحة االجتماعية -2-

ciblé)  مثل ما أشرنا -مؤهالت فكرية وعلميةالمؤهلة إلنجاح هذه الدراسة نظرا لما تحمله من

 ، ومثقفة حيث مثلنا بشريحة الطلبة الجامعين كشريحة اجتماعية شابة -إليه أعاله

مدونة على ال إلسقاطات هذه األخيرة سنحاول اآلن أن نؤسس، بشكل دقيق تشريح الوضعية بعد

 (Corpus linguistique des étudiants Universitaires )المختارة )المدّونة الطالبية(

 بل تحقيقو ق إال أنه، ووضعها في اإلطار التطبيقي للوصول إلى النتائج التي نطمح الوصول إليها

ية نة اللغولمدوفنقول إن ا، هذه االسقاطات على مدونتنا البد من التعرف إلى هذه المدونة وصفاتها

 ي :هة في آن واحد المختارة لتحقيق المطالب النظرية لورقتنا هذه والمعطيات التطبيقي

 ( Délimitation du corpus linguistique visé ):تحديد المدونة اللغوية المختارة-3-

مولود  ة لجامعةامعيالمدونة اللغوية في حالتنا هذه هي تلك االستعماالت اللغوية للفئة الطالبية الج

ية أي اللغة العربمن قسمي اللغة األمازيغية و-كما أشرنا إليه أعاله -وزو -معمري بتيزي

 ممارساتهم اللغوية وحدود التعايش في ما بينهما.

لدى  ) (Les interférences linguistiquesأي أننا سنحاول تتبع التمازج والتداخل اللغوي 

تهجة ساليَب المنالطرائق واأل أي أننا سنتعرف إلى، األقسام المختارة من قبلنا الطالب الجامعي في

ساليَب أليَن ناء وتأسيس ممارستهم اللغوية متسائلين عن ما إن كانوا منتهجمن قبل طلبتنا في ب

غوية لالب لغوية سليمة محكمة أم ال؟ وكيف تَرد اختياراتهم اللغوية؟ هل تأتي في أشكال وقو

 الفصيحة ربيةعربية فصيحة أم لهجية مزاجية ؟ أم أنها تَرد في شكل هجيَن لغوي يحمل اللغة الع

ا أو يشا لغويتعا ة األمازيغية في ظاهره أو العكس وهل تعتبر هذه العمليات األدائيةفي عمقه واللغ

التركيبة :في كل المستويات اللغوية  Hybridation linguistique مزجا لغويا أم هجينا لغويا

 ئتنابل فوالنحوية الصرفية والداللية السياقية؟ وما هي الهندسة المصطلحية المستغلة من ق

في  ان(ان والمكالزملتحقيق هذه العملية أو هذا الفعل التعايشي في ظل ثنائية الزماكانية ) المختارة

في ظل  لعينةلأي البحث عن الممارسات اللغوية ، أبعادها الثابتة أحيانا والمتغيرة أحينا أخرى

جزة لمنية اأزمنة وأمكنة مختلفة)في جغرافيا مختلفة( أي في قاعات الدرس مع التمارين الكتاب

-عين مخارج القسم أو قاعات الدرس وفي األزمنة المختلفة أي في الحصص المختلفة في زمن 

 .-جعلنه مدة إنجاز هذه الدراسة واكتمالها

هذه األسس ، زد على هذا ثنائية األسس اللغوية الثابتة أحيانا والمتغيرة أحيانا كثيرة أخرى

 أو الداخلي الناتج عن اللغة ذاتها ولذاتها الخاضعة لمفهوم االضطراب اللغوي ذو األس الضمني

النفسية واالجتماعية المعبرة عن ذهنيات  واألس الخارجي الناتج عن الجوانب، في أغلب األحيان

األفراد والجماعات المشكلة للمجتمعات ومعارفهم وأهدافهم السياسية واالقتصادية والجغرافيا 
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وهم الطلبة ، ارساتها على اختالفها وتعدد أشكالهاالمتضمنة في اللغة وجوانبها وبالتالي في مم

 الجامعيون في حالتنا هذه. 

  لمعطيات المنهجية للمدونة اللغوية: العملية التطبيقية )بداية عملية التطبيق(ا

 رضيةأي البحث عن هوية هذه الظاهرة في األتشخيص الظاهرة )ظاهرة التعايش اللغوي(: -1-

كيفية  نحث عوبالتالي الب، مل المؤسسة للظاهرة في ما بيّن طلبتناالمختارة أي البحث عن العوا

ه اختياراتية ومعالجتها وتحلليها دون المساس بهوية الطالب وأهدافه العلمية وطموحاته المستقبل

 : التالية راحلاللغوية المعبرة عن انتماءاته االجتماعية والثقافية العقائدية والتي ستمر بالم

ية اغوجتمثلت في ساحات الجامعات أي خارج قاعات الحصص البيد ة الدراسة:اختيار أرضي /-أ

                        وفي الحصص البيداغوجية في مرات أخرى قالئل.، أحيانا كثيرة

 ورها علىم بد: مرحلة الدخول العملي مع العينات المختارة والتي ستقوبداية عملية التحقيق /-ب

 عدة مراحل أهمها:

  العينة المدروسة والتعريف بها من حيث: حصر/-

 سنة  21إلى  17شباب تراوحت أعمارهم ما بين  :النوع-

كثر أت اناث إال أننا نشير أن العينات جاء، مختلط ما بين الذكور واإلناث، غير محدد :الجنس-

 منهم ذكور. 

لتي استغلت ألفواج اوفي المعدل العام للمجموعات وا، سنة تقريبا 21و 17تراوح ما بين  السن:-

 معهم أو معهن.

 مستوى الماستر أو الليسانس.، جامعي :المستوى التعلمي-

نتمون يلذين امختلف تراوح ما بين القروي والمتمدن أوال ومآبين هؤالء  االنتماء االجتماعي: -

 والبقية من أبناء الشعب.، إلى طبقات اجتماعية ذات مستوى اجتماعي عالي نوعا ما

 للغة:ثالث لغات على األرجح والتي جاءت في : اللغة األم) اغات المتمكن منهاعدد الل-

شكل تكتسب ب التي و اللغة العربية كلغة التعليم والمؤهالت الرسمية واللغة الفرنسية، األمازيغية(

 زد على هذا اللغة االنجليزية المتميزة عند البعض منهم.، هجين أو سليم

 ستقوم على هامين : وصف العملية االحصائية :-ج

 ، ركزنا فيه على نسبة االجابات السليمة الهام األول:

سب سب حالهام الثاني: فقد ركزنا من خالله على نوعية اللغة الغالبة: وقد الحظنا أن الن

 الهامين قد جاءت معتدلة متناسبة على النحو التالي: 

االجابات الحاملة للغة الغالبة وقد اعتمدنا في فرز هذه  من50من االجابات الصحيحة و 50

 النتائج على النقاط التالية:

 الجانب األدائي؛ -

 الجانب النحوي؛-

 الجانب الصرفي والتركيبي؛ -

 وفي األخير الجانب السياقي والمقامي .
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ولة ومحا ةالطالبية غير السليم حصرنا االستعماالت اللغوية سنحاول في خاتمتنا واقتراحاتنا

علمية  تيجةالتعرف إلى مكمن الخطأ وسببه وبالتالي معالجته وتصويبه للخروج به في األخير كن

 أكاديمية لهذه الورقة وهذا من خالل تحديد 

ا مدى مرفة والتي جاءت ألسباب علمية بحتة أردت من خاللها مع أسباب اختيار هذه المدونة: -أ

مدى  وما، العربية( من اللغتين أوال كل واحدة على طرفتمكن طلبة قسمي )االمازيغية واللغة 

بنى تتعايش هاتين اللغتين مع بعضهما البعض في الوسط الجامعي كوسط اجتماعي من خالله 

 المجتمعات وتنتهي األزمات االجتماعية و السياسية االقتصادية و تعالج.

 اءت متمثلة في عدةفي تحقيق األهداف المتوخاة: والتي ج وصف الصعوبات المصادفة-ب

 أهمها : ، صعوبات لتحقيق هذا العمل

ضح ي واصعوبة توصيل هدف الدراسة للمتعلم الطالب الذي لم يجد هذه األخيرة ذات هدف علم-

أن صاحب  ،-حتى للبعض منها-لها  حيث الحظنا في خالل مناقشتنا معهم والتي لم أورد التمثيل

ة وهذا ه األخيربهذ ا يقف عند حد تمكنه من األداءت اللّغويةاللغة العربية المتميزة أي المتمكن منه

 والتكفل به مستقبال.، يكفيه في البناء االجتماعي

 أي ،لفئةللمجتمع من خالل ظاهرة التعايش اللغوي مع هذه ا عدم فهم المنفعة االقتصادية -ج

أو  زيغيةغة األمااأللفاظ من الل حتى وإن أدخل )حسب تعبيراتهم()أدمجت( بعض أنهم يرون أنه

ها لتي تؤديالعامة فهذا ال يتنافى مع المنفعة ا، العكس أي من اللغة العربية في اللغة األمازيغية 

ي تظهر الت ةحسب تفكيرهم دائما في ظل الفروقات الطفيف اللغة الهجينة أو المزدوجة المتعايشة

 صفقاتتهم التجارية والوال تؤدي إلى حدوث أي خلل في معامال، على استعماالتهم اللغوية

 وبر عائق  يعتأي أن التهجين اللغوي بالنسبة لهم ال، االقتصادية في حياتهم العملية المستقبلية

أو في  ،خرىالتعايش اللغوي إن وجد ال يكون بشكل واضح في العمليات االنتقالية من لغة إلى أ

 مصاحبة هذه بتلك.

ة فهم اللغبيغية ئة هو اهتمام طلبة قسم اللغة األمازفي هذه الحالة ومع هذه الف والمالحظ والهام

ي ألخذ فرغبة منهم التمكن من ا، لها كتصور سليم العربية الصعبة وادماج اللهجات العامية

 سم اللغةلبة قوهذه نقطة تحسب عليهم أي لطلبة اللغة االمازيغية خالفا لط، المجتمع التيزوزيني

غة على بكل ل أي انهم يفضلون الحديث، ع اإلزدواجي للغتينحاملة للقط العربية التي أتت آرائهم

  طرف طبقا للسياقات والمواقف التي تفرضها عليهم الضرورة.

جتمع ي الممنا في تصوير الواقع الحقيقي للتعايش اللغوي ف المناقشة والتوقعات المرجوة /-2

 ة بجامعةلعربييغية واللغة امن خالل الوسط الطالبي الجامعي لطلبة قسمي اللغة األماز الجزائري

 وزو والتي أوردناها على النحو التالي:-مولود معمري بتيزي

ي كال فرنسية فة الاتقنت العينة المدروسة اللغات الثالثة: اللغة العربية واللغة األمازيغية واللغ

طرحنا ل خال القسمين ومع كل األعمار وكذلك مع الجنسين)الذكور واإلناث(.وقد استنتجنا هذا من

 للمدونة التي أجريناها بطريقتين:

ائلين س، دف: أي أننا كنا نتوجه إلى الطلبة بشكل مباشر وهاالطريقة المباشرة أو المقصودة-1

 إياهم متحدثين إليهم أحيانا قائلين:
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 أزول فالون ، bonjourاألستاذة السائلة:السالم عليكم 

 تيليظ؟أمك ث، ألعسالمام، الطلبة المجيبون: أزول أمادام

 أمك ثتيليم؟، واش أحوالكم، األستاذة السائلة: الحمد هلل

 ça va merci, tanemmirt-imالطلبة المجيبون: 

 achal ara teghrem ass-agi ،ce matin , je veux bien avoir uneاألستاذة السائلة:

séance sup avec votre groupe si c’est possible bien sur faites suivre 

l’information à vos collègues si ça ne vous dérange pas bien sûr. 

 malyh a madame, y a pas de soucis on va transmettreالطلبة المجيبون: 

l’information, on vous tiendra par la voix du facebook si vous voulez bien 

sur  

 tanemmirt-nwen, inim-iyi-d ihiاألستاذة السائلة: 

  ad m-id-nessiwel a madame ih mi nemsefhamالطلبة المجيبون: في المساء مادام 

 ، األستاذة السائلة: شكرا

ستماع لال نة:نحو توجهنا أو مرورنا أمام جماعات طلبية معيالطريقة العفوية غير المباشرة  -2

 لتبادالتهم اللغوية والتي وجدناها واردة على النحو التالي:

غ اسقي اعي ة األولى)قسم اللغة األمازيغية(:ألحون إيهي انروح أرالسيتي و هللا أقليالمجموع

 ألخذما أسقي نلبحث أف ليزوفراج يوعر.

 azul d ameqqran d ahmayan fell-am المجموعة الثانية:

Hrec ad nruh ar la bibliothèque ad d-nawi lektub ass-agi il faut que 

anavancé chwiya thy la recherche, obliger ad nebhet atas atas di 

essimyaiyats .)السميائيات( 

قد و، اخترنا بعض العينات فقط لغرض التمثيل:(L’analyse du corpusتحليل المدونة: .5

 اخترنا طريقة التحليل عبر المراحل التالية:

 ينية:واللغة الالتالواردة باللغة العربية  تحليل وشرح بعض الكلمات غير المفهومة -1-

 المثال األول: اللغة العربية:-

 قد حملت لجملةوالمالحظ في هذه ا، إيهي أنروح أٍر السيتي :سنتوجه االن إلى االقامة الجامعية-

، ةالجامعي قامةفي حنايها نوعين من التداخالت اللغوية : اللغة الفرنسية في لفظ)السيتي( أي اال

نحو العربية العامية في فعل الذهاب الذي ورد على ال واللغة، والذي أتى في شكل معرب

 األتي:أنروح من فعل راح .

 المثال الثاني: اللغة الالتينية) الفرنسية(: -

Hrec ad nruh ar la bibliothèque ad d-nawi lektub ass-agi il faut que 

anavancé 

 داجي التقدم في البحثاليوم البد من ، أسرع لنذهب إلى المكتبة لجلب الكتبالتحليل: 

 :يهمهمة و  ط جدة قد حمل ثالث نقاالمالحظ في هذا المثال أيضا والذي أوردناه بالكتابة الالتيني
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 ؛والمقصود الكتب المجلوبة من المكتبة، lektub) وجود اللغة العربية في الجملة )-

  la bibliothèque، _وجود اللغة الفرنسية: بشكل مباشر ويظهر هذا في مصطلح

 األشكال اللغوية للمدونة المختارة:-2

 الحظنا أن المدونة قد وردت في ثالثة أشكال:-

 أي الحامل للغتين مختلفتين؛ ، الشكل العفوي المزدوج-أ

التي  ألولىنحو ما هي الحال مع المجموعة ا، الشكل العفوي غير المقيد الحامل لثالثة لغات-ب

اول ائم ومتددشكل معتمدة في األداءات اللغوية في الجزائر بالحظنا أنها استغلت اللغات الثالثة ال

 وعلى وجه التحديد في الجزائر.

 عنيةموالذي ورد في شكل أسئلة موجهة من قبل جهة علمية معينة  الشكل الثالث المقيد:-ج

ة واردوال، تفرض ضرورة التواصل اللغوي والتواصل اإلداري في أن واحد)األستاذة السائلة(

ذا هلين :هل ل قائوهنا نأتي نحن لنتسأ، غتين أو اداءين لغويين متتابعين دون تخمين معيّنأحينا بل

ة في ألمازيغيغة اوزينية واللّ -هو التعايش اللغوي مابين اللغة العربية أو اللهجة العربية التيزي 

 منطقة القبائل الكبرى أم كيف؟

 خاتمة واقتراحات:

نت هم كامفي اشكالية التعايش اللغوي في ظل المجتمعات الكل يعلم أنه ليس من السهل البحث 

-يبتيز، وزو بالتحديد وجامعة مولود معمري-وفي منطقة تيزي، المجتمع الجزائر بنيتها وليس

ئهم وزو على األخص . كما ليس من السهل أيضا تقيّم العناصر الطالبية والبحث في أخطا

محاولة ولبتها وها وقوإنما ألجل تحليل،  لغرض تقييمهاوأساليبهم األدائية غير السليمة أو السليمة ال

لح لمصطلإيجاد حلول تصويبية لغرض التوصل إلى تحديد اإلطار المفاهيمي التطبيقي والنظري 

بحث لتي يوهم في هذه المرحلة العمرية ا، المزدوج: التعايش اللغوي كما هو موضح في عنوننا

لى شكل بعض النتائج والتي حصرناها ع خلصنا إلى فإننا قد، وعليه فيها عن الذات وبناءها

 اقتراحات:

 دارسالمصالحة اللّسانية: وبخاصة في المؤسسات القائمة على التنشئة االجتماعية كالم-

 والجامعات والروضات...إلخ؛

اب محو وأصح الدبلجة للمتعلمين الكبار، تحقيق التعايش اللساني أو اللغوي من خالل: الترجمة-

 ها؛راحلوازيا مع البرامج الرسمية التعليمية القائمة في المدارس الوطنية بكل ماألمية ت

لثقافات كل اعدم االحتكار الثقافي لثقافة معينة دون أخرى لتحقيق الحق الدستوري الجزائري ل-

 والتقاليد واألعراف في ظل التطور اللغوي في العوالم االفتراضية؛

، مإلسالالثقافي الجزائري للثالثي المقدس: العربية ا تحقيق البعد األنثروبولوجي لإلرث-

 األمازيغية؛
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ضع أخر لى وإمحاولة ترسيخ الدور الفعال التي تلعبه اللغات في بناء الثقافات وحمله من وضع -

ل كفي  من جهة و المدى التأثيري للمكتسبات اللغوية في النهوض باالقتصاد ألي دولة كانت

 التجارية الكبرى وغيرها.، الفالحية، ليميةالمجاالت السياحية و التع
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 النخـب واإلشكـالية الثقافـية في الجزائـر

 د. مقدم أحالم صارة  د. بن حوى مصطفى

 الجزائر-2كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران

 

 -لثقافيةالية ااإلشك –نحاول في هذه الدراسة تحديد العالقة الموجودة بين النخب والثقافة  ملخص:

القته في وعأهم المحاور الموجودة في النسق الثقافي المجتمع الجزائري، وذلك من خالل إبراز 

ة في فاعلبالمتغيرات األخرى مثل: السياسة، المجتمع، الدين، الهوية، وتحديد أهم النخب ال

ائل الوسالمجتمع المتمثلة في النخب السياسية والثقافية، ويختلف دور النخب حسب الزمان و

إبراز  ولناوقد يكون دورها سلبيا عليها، وحا المتاحة لها في صياغة الثقافة والحفاظ عليها،

ر في األخية، والمميزات العامة التي تنفرد بها كل نخبة وهنا نالحظ االختالف بين النخب الفاعل

مة عربية عان التطرقنا إلى مسألة مهمة وهي النخب المثقفة وبناء مشاريع ثقافية فكرية في البلدا

 وفي الجزائر خاصة.

 النخب، الثقافة، السياسة، المجتمع، الدين، الهوية، العنف. كلمات مفتاحية:ال

The elites and the cultural problem in Algeria 

Abstract: In this study, we try to determine the relationship between 

elites and culture - the cultural problem - in Algerian society, by 

highlighting the most important themes in the cultural context and its 

relationship to other variables such as: politics, society, religion, identity, 

and identifying the most important actors in society Represented by the 

political and cultural elites, and the role of the elites varies according to 

time, means and means available to them in the formulation and 

preservation of culture, and its role may be negative for it, and we have 

tried to highlight the general characteristics that are unique to each elite 

and Here we note the difference between the active elites, and in the last 

we discussed an important issue which is the intellectual elites and 

building cultural and intellectual projects in the Arab countries in general 

and Algeria in particular.  

Key words: Elites, Culture, Politics, Society, Religion, Identity, 

Violence. 
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 مقدمة: 

لى ععرف النسق الثقافي في الجزائر مجموعة من المشكالت أدت إلى دخوله في أزمة أثرت 

جملة من  خاصة السياسية واالجتماعية، حيث شكلت الثقافة بمفهومها الواسع مختلف المستويات

في  رنسياألفعال والسلوكيات أنتجها المجتمع عبر القرون، وقد ساهمت همجية االستعمار الف

 را عليه،ر خطويه الثقافة الجزائرية، ودفعت المجتمع إلى االعتقاد بأن التنوع الثقافي يعتبتش

ألزمة ذه اهوغرست فيه نمطا من الجهوية واألفضلية بين األفراد والجماعات. فازدادت تداعيات 

 وعدم طور،بعد استقالل الجزائر لعدم اعتماد النظام السياسي على إرادة حقيقة لإلصالح والت

ور بب في ظها تساقتناعه فكريا لمبدأ تقبل الرأي اآلخر وثقافة االختالف لدى المجتمع الواحد، مم

ماعية بأبعاده السياسية واالجت 1980أزمات أخرى في المجتمع مثل الربيع األمازيغي سنة 

 قرارالستاوالثقافية، كانت نهايتها العشرية السوداء وما صاحبها من تفكك في المجتمع وعدم 

 ا منالسياسي واالجتماعي، إضافة إلى أزمة الهوية وانتشار العنف وهجرة األدمغة وغيره

 الصراعات األخرى التي واجهتها الجزائر.

دم سي عفي ظل وجود أزمة ثقافية بطابعها االجتماعي والسياسي، وكذا محاولة النظام السيا

 ن هو دور: أينطرح التساؤل التالي استعمال الثقافي في قضايا تهدد انقسام وامن الوطن الواحد،

 عامة، عنة الالنخب بمختلف مشاربها وتوجهاتها في الحفاظ على التنوع الثقافي بما يخدم المصلح

صياغة وتت، طريق دراسة مكامن وأسباب توجه الثقافة المنتشرة نحو إبراز نقاط االختالف والتش

 ثقافة تجمع كل الثقافات وتنبذ كل أنواع التطرف؟.   

 المشكلة الثقافية في الجزائر:1.

هل وخي، للوصول إلى معرفة المشكلة الثقافية في الجزائر يجب طرحها من خالل بعدها التاري

 ات في ظلخلفيكانت هذه المشكلة قائمة قبل االستقالل، وماذا تغير بعده من الطرح والتعقيد وال

"ظهور  سألةيخي يوضحه الجابري في مالتحوالت االجتماعية والسياسية في الجزائر. البعد التار

ت ختالفابين النخب والسلطة، أي ظهور اآلراء واال –المثقف على أنه مرتبط بظهور الخالف* 

القول،  (. في هذا السياق يمكن189، ص2013المتعددة والمختلفة")نبيل حليلو وطارق مخنان، 

تها نشأ التي كانت سببا في متى بدأت المشكلة الثقافية في الجزائر؟، وما هي، والمتغيرات

 وتطورها.  

يعتبر األستاذ "عمر بن قينة" من النخبة العلمية التي حاولت التنظير لمسألة الثقافة في الجزائر، 

في تجاذباتها التاريخية والسياسية واالجتماعية والهوياتية وكذا صراع المثقف والسياسي، حيث 

، 1962أخذ لها أبعادا جديدة بعد االستقالل السياسي يقول "بدأت المشكلة الثقافية في الجزائر ت

بعدما رحل المحتل، لكنه قبل الرحيل أناب عنه أتباعا ينجزون مشاريعه في السر والعالنية، ... 

ومن دون صرامة كاملة في تأكيد )العمق الثقافي(، المحمي بقوة القانون الذي ال يقبل التأويل، 

حراف الذي مارس اإلبادة لتراث األمة النضالي، وعمل كصمام أمان في وجه التالعب واالن

للحيلولة دون التطور الثقافي الوطني المنشود، فانتهى إلى محاولة جادة لمسخ األمة في تاريخها، 

وفي لسانها وفكرها وروحها، وامتد ذلك للدين نفسه، حتى وقفنا اليوم على مشارف القرن الواحد 

مره،... مما أضفى إلى أزمة عنيفة أنجبت المشكلة والعشرين والمواطن في حيرة من أ
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(. ولكن من خالل هذا التعريف نجد أن الباحث قد أهمل 14، ص2000الثقافية")عمر بن قينة، 

التأثير السياسي لألزمة الثقافية في الجزائر حيث اعتبرها ثقافية محضا، متناسيا مدى تأثير 

بار هذا األخير متغيرا أساسيا يحمل في طياته بوادر التفاعالت السياسية على ثقافة المجتمع، باعت

بناء وتطور الدول وانتشار الثقافات عبر المجتمع، خصوصا مع كثرة الحروب واألزمات 

 السياسية التي تهدد ثقافة المجتمعات وتأزم الواقع االجتماعي. 

ر على تعمل المسوالمتتبع لألزمة الثقافية في الجزائر يجد أنها قد خطط لها سياسيا، حيث عم

د، كما لواحاضرب الهوية الوطنية، من خالل تدمير اللغة والدين ونشر الفرقة بين أبناء الوطن 

نشر عمل على تعليم فئة من العائالت الجزائرية بلغة المستعمر وغرس ثقافته وهويته، و

ه ي هذالنصرانية في مناطق معينة من الوطن، وتجهيزهم لما بعد االستقالل ونجحت فرنسا ف

صراع نطلق فالالم اإلستراتيجية الثقافية، التي ما زالت أثارها ونتائجها إلى يومنا هذا، "ومن هذا

لمسألة نزاع. فاا الالسياسي في الجزائر قد ارتبط بالمسألة الثقافية كإيديولوجيا ومرجعية مغذية لهذ

ثقافي ال لمكونة للحقلالثقافية في الجزائر قد عرفت انقساما خطيرا على مستوى بنية النخب ا

ه داخل وادروالفكري في الجزائر، وهذا االنقسام لم يكن وليد عهد االستقالل وإنما قد تجلت ب

عد بمؤسسات الحركة الوطنية والثورة التحريرية، وقد تكرس وعيد إنتاجه بطريقة واسعة 

)..(  نسةالمفر االستقالل. فانقسم المجتمع ونخبته إلى مجموعتين، مجموعة تمثل االنتلجنسيا

دة تعمل ل واحتنتمي إيديولوجيا إلى المشرق العربي )..( وبطبيعة الحال ك ومجموعة ثانية معربة

، 2015وتناضل من أجل ممارسة الهيمنة على الجميع")سالف نعيمة وكدورلي عبد الكريم، 

 (، ومن هنا بدأ انقسام المثقف بين مفرنس ومعرب يعرف صراعات في فترات معينة183ص

ين بهوة وهدنة في فترات أخرى، وهو انقسام وصراع النخبة، لكن األخطر من ذلك هو اتساع ال

الذي  بعيدفئتين من نفس المجتمع، وهم مواطنون عاديون يختلفون في اللغة، وهذا هو الهدف ال

 المفروض ي منكان يسعى إليه المستعمر الفرنسي، ليس انقسام النخبة فقط بل المجتمع الواحد الذ

الجزائرية  وعليه تعيش الثقافة تجمعه نفس اللغة والدين والعادات، وهي نفس مكونات الثقافة،

قافة في الث مشكلة كبيرة، وجب دراستها دراسة معمقة سوسيوثقافية وسياسية، فإذا كان من أهداف

ته أي مجتمع جمع أفراده، فنحن نعيش في مجتمع فرقته هشاشة ثقافته نظرا الختالف رؤي

 راته.وتصو

 ستقالل،د االبرزت أزمة اللغة والهوية في سياقها الثقافي، صراعا بين المثقفين الجزائريين بع

إال أنهم  خاصة أن السلطة لم تتخذ موقفا حازما وتركته للنقاش الفكري الوطني بين مثقفيها،

طفى مصة أعطوه بعدا سياسيا وإيديولوجيا، ومن بين النخب التي حاولت التنظير لمشكلة اللغ

ن ثقفيلشرف، وأحمد بن نعمان وعثمان سعدي ومولود قاسم نايت بلقاسم، إذن هو صراع بين م

ا لم أنه بنكهة سلطوية وفي فترة زمنية عرفت الكثير من التحوالت والصراعات السياسية، إال

 تخرج بقرارات نهائية وبقيت بين المد والجزر.

ئريين، بقي مشكل اللغة والهوية مطروحا ألنه نتاج أما بالنسبة للجيل الجديد من المثقفين الجزا

منظومة تربوية وانقسام المجتمع إلى قسمين، وما زال الصراع قائما بين المعرب والمفرنس، لكن 

اقل حدة مقارنة مع الجيل القديم من النخبة المثقفة، وذلك بسبب االنفتاح على العلوم والثقافات 
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ا وانتشار العولمة الثقافية في جميع المجتمعات العالمية. األخرى، فرضتها حاجة المجتمع إليه

وعليه تجاوز الجيل الجديد نسبيا إشكالية اللغة والهوية، وهذا مالحظ في اإلنتاج الفكري الخطابي، 

رغم ظهوره بين فترة وأخرى كحنين للماضي، أو محاولة تجديد الخطاب بما يحمله من قضايا 

سب المتغيرات الجديدة واألحداث المتسارعة، التي تمس قضايا الثقافية، وصار المثقف يكتب ح

المواطن والمجتمع خاصة السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية. إال انه خطاب ضعيف 

 بسبب ضغط السلطة على النخب المثقفة، ويبقى الجيل الجديد يحاول التكيف مع واقعه. 

وع ل موضالتاريخي النخبوي، يقول عمار بلحسن حوفي إطار عالقة الثقافي بالسياسي في بعده 

نية خية الوطتاريالمشروعية والتوترات الثقافية، حول الدولة والثقافة في الجزائر "أن التجربة ال

 -ةلدولافي المغرب المعاصر والجزائر، تشير إلى نجاح المشروع الوطني، وثبات مسار تكوين 

ولة تبنى الدية تالتاريخية واآلنية، فكل النخبات الوطن األمة، وتوافر إجماع شعبي على مشروعيتها

طني الو وتعتبرها مؤسسة مركزية ومرجعية لالنتماء السياسي، وهيكال واقعا وملموسا للبناء

غلبت تطنية قد الو ورمزا إيديولوجيا للهوية التاريخية والثقافية، السيما أن هذه النخبات السياسية

ؤل ال (. هذا التفا320، ص1992ار اإلسالمي")لبيب الطاهر، على ماضيها النضالي على التي

ية مراريخلو من اضطرابات تعيشها الثقافة ممثلة في نخبتها، حول أهمية وجود الدولة الست

نخبها،  يبرزوالمجتمع، باعتبارها قاعدة عامة ألن وجودها من المفروض أنه يخدم ثقافة المجتمع 

نسق  ة فيإلى توافق بين قوة الدولة ودور النخب المثقف في إطار عالقاتي نفعي هدفه الوصول

 ثقافي شامل، وتفادي صدام النخب السياسية مع النخب الثقافية.   

ظل  ، فيلكن مع التحوالت السياسية واالجتماعية التي شهدتها الجزائر في األلفية الجديدة

ي فلثقافية لة ازادت هوة المشك التحوالت العالمية، وبروز الكثير من المتغيرات وتباين األدوار،

نها الجزائر، وأصبحت الكثير من األطراف سواء جماعات وأفراد أو نخب مثقفة، على تحيي

قضايا ي الهوالنبش فيها واستعمالها لضرب مقومات المجتمع واستقراره مما يهدد أمنه. وكثيرة 

لتعدد امثلة في ة متالهوية الوطني الثقافية التي تُستعمل في األدوار السلبية التهديمية، مثل مسألة

 للمحافظةنة واللغوي والحرية الدينية، وإعطائها صبغة سياسية وواجهة دينية، من أجل أهداف معي

 على المصالح.

 عيتهإال أنه ال يمكن أن تحدث ثورة إال بتوفر شروط معينة، من بينها وعي المجتمع بوض

سي، مما لسيااهج الثقافية، وإرادة أصحاب القرار الحضارية ودور نخبته المثقفة في صياغة المنا

و ا يحدث هن ميعني أن إشكالية الثقافة هي مسئولية الجميع، من مجتمع ونخبة مثقفة وسياسيين. أل

م يمكن لعمواالعكس سواء تهميش الفئة المختصة بالثقافة في إطار منهجي تحدده السلطة، إذن في 

 ولى، ألنة األالجزائر، مشكلة انعدام سياسة ثقافية بالدرجأن نستنتج بأن المشكلة الثقافية في 

تبطة ة مرالسلطة مازالت ترى الثقافة آخر اهتماماتها اإلصالحية، مهتمة بقضايا سياسية محض

 بمصالحها في ظل اضطرابات في اللعبة السياسية والتحوالت الخارجية.

ة ما بعد االستقالل، وهذا ما وضحه الثقافية في الجزائر بدأت حدتها في فتر –أزمة  –المشكلة 

عبد القادر جغلول على "أن هناك عجزا في إنتاج خالصة ثقافية قادرة على تأسيس فضاء جديد 

(. وهذا الوضع يطرح الكثير من األسئلة من بينها، 150، ص2011ُمنسجم")قرفي عبد الحميد، 
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يصل مثقفينا في الجزائر إلى  هل النخب المثقفة الجزائرية تعيش أزمة فكر وإنتاج؟، لماذا لم

مرحلة النضوج؟، ونقصد هنا، لماذا لم تتحد النخب المثقفة في هيئة فضاء نخبوي ثقافي ومعرفي 

قوي، يصبح صدا منيعا ضد كل ما يُشوه ثقافتنا ويهدد مجتمعنا، حتى ضد السلطة الحاكمة؟، أم 

 أنها ستبقى مجرد كالم ناقم على الوضع ال يسمع صداه.     

ي فاصة بقى الثقافة عنصرا مهما في بناء الفرد والجماعات والحضارات في كل األزمنة، خست

ود ي وجعصرنا الذي تهدده الكثير من التحوالت والمتغيرات، ألن وجود خلل في المجتمع يعن

ن أالسلطة  على خلل في ثقافته ومثقفيه، لكن قبل أن نبدأ في ترميم ثقافتنا وترقية مثقفينا، يجب

نخبة ين المجموعة من الخطط واالستراتيجيات، واحدة على المدى القريب لتحديد األدوار بتضع 

 و تهديداأديا المثقفة والسياسي، وإنقاذ كل ما يمكن إنقاذه حول المسائل الكبرى التي تعتبر تح

جهة وامكنه ميته، الستقرار المجتمع، والثانية على المدى البعيد هدفها بناء جيل جديد متشبع بثقاف

  كل ما يهدد مستقبله ومستقبل بلده، حتى وان كانت ثقافة دخيلة. 

 الثقــافــــة والسياســـة: 1.1.

ناء بالثقافة باعتبارها نسقا عاما تتجلى صوره في جميع األنساق األخرى، الموجودة في 

صبح ال أ تىالحضارات والمجتمعات، منها االجتماعية والسياسية والثقافية وحتى االقتصادية، ح

ة ن الثقاف، أليمكن الفصل بين الثقافة والمتغيرات األخرى في بناء الحاضر للوصول إلى المستقبل

طة، السلوهي صورة المجتمعات وخريطة الحضارات. وعالقة الثقافة بالسياسة هي جدلية المثقف 

ي لم العربلعاا هذا التصادم المبني على نمطية الصراع قد بينه ادوارد سعيد من خالل إسقاطه على

، أولى هما "مثقف" و"مفكر" Intelectualاإلسالمي، حيث يقول أن "المفردتان المستخدمتان 

ي أنه أ Thoughtفكر" "أي انه رجل ثقافة، والثانية مستمدة من  Cultureمشتقة من "ثقافة" 

سلطة، ال لرجل فكر. في كال الحالتين تزداد هيبة المعنيين وتتعزز بالمقارنة المضمرة مع أه

د ر")ادوارالفكوالذين يعدون اآلن على نطاق واسع فاقدي المصداقية والشعبية، أو تعوزهم الثقافة 

ثقف (. هذه العالقة التي وضحها ادوارد تبين أنه صراع قديم بين الم141، ص2005سعيد، 

عنه  فعدايوالسياسي، وكأن السياسة دائما في وجه الثقافة أي في وجه التغيير والتنوع الذي 

 المثقف، باعتبار أن السياسي يرى التغيير على أنه تهديد دائم لبقائه في السلطة.

 إال أنها لم معات،هي عالقة قديمة قدم المجت -المثقف والسياسي–أما العالقة بين الثقافة والسياسة 

قرب  الذي تكن واضحة التفاعالت واألدوار، لعدة أسباب من بينها التطور التكنولوجي الكبير،

ة ، المبنياالتالمجتمعات بمختلف ثقافاتها، باإلضافة تميز العالم الحالي بالتشابك في شتى المج

السياسة فة بعلى المصالح والماديات في شكله االقتصادي، حيث أصبح عامال مهما في تالقي الثقا

 دمة، إلىلمتقوالمثقف بالسياسي. ويرجع سبب اختالف المثقف بلدان العالم الثالث ومثقف بلدان ا

س ما بنف بعدها التاريخي وخاصة عصر األنوار، حيث كان المثقف األوروبي في تلك الفترة يمر

ت في ؤسسايعيشه المثقف العربي حاليا )تشابه تقريبي(، أما اآلن فقد ساعدته الكثير من الم

 مهمته، مثل الصحافة واألحزاب والرأي العام وغيرها من التنظيمات األخرى. 

إشكالية عند الكثير من المثقفين وهي الجمع بين المهنة الثقافية والسياسية، حيث يقول هناك 

إدريس صابي "يحدث في بعض األحيان النادرة أن يجمع المثقف بين الممارسة الثقافية 
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والممارسة السياسية الفعلية، مبررا سلوكه في الجمع بين االثنين بمبررات عدة، من أهمها: أنه 

مين على تفعيل مشروعه الثقافي في الواقع العملي، ثم إن المثقف حين يلحظ المكانة القائم األ

السامقة للفعل السياسي في كل مشروع ثقافي يحمله ما يترسخ لديه من االعتقاد على المبادرة إلى 

(. المشكلة الحقيقية ليست في انتقال المثقف 41، ص2014الجمع بين الشأنين")ادريس صابي، 

ارسة السياسية، بل ما هي أهمية انتقاله في عملية خدمة المثقف والثقافة وهو في موقع إلى المم

صناعة القرار السياسي، أم أن الجمع بين الممارستين له أهداف شخصية أم من أجل الجمع فقط، 

ة ألنه نادرا جدا ما نشهد انتقال السياسي من مجاله إلى المجال الثقافي، ألنه سيفقد دعم ونفوذ وقو

 السلطة والواقع القاسي أن الثقافة تحت سلطة السياسة.

س لآلخر يؤس في ظل عالقة المد والجزر بين الثقافة والسياسة، تطرح الكثير من األسئلة بين من

اول حها للتدتطر أو َمْن يحتوي َمْن؟، أم أننا في زمن أصبحت فيه الثقافة وسيلة من وسائل السلطة

ءة لردااالمجتمع ونخبه إلتمام مصالحها وفرض منطقها، في وقت  في أوقات الشدة، حتى تُشغل

 لسياسية،ابات السياسية. تاريخية العالقة بين الثقافة والسياسة دليل على حضورها في كل المناس

ة مدى ودرج"، بوتبقى كيفية استعمالها وما مدى تأثرها وتأثر قالبها "المجتمع" ومنظريها "النخب

 لى حساب األنساق األخرى.تداخلها مع السياسة ع

رفض كل فت ب  نستطيع أن نقول بان الثقافة الجزائرية مرت بمرحلتين، مرحلة األحادية التي عُر  

عن  وعزلتها قافةما هو متعدد سواء سياسيا أو اجتماعيا أو دينيا، هذه األحادية الشكلية قوضت الث

ن ملثقافي، تاح اعملت السلطة على االنفاالحتكاك الثقافي العالمي، لكن في المرحلة الثانية التي 

، غة وطنيةة كلخالل الحرية الدينية وسياسة التعريب واالنفتاح السياسي ودسترة اللغة االمازيغي

بغة الص باعتبارها مرحلة تأسيس ثقافي وطني، إال أنها أخذت الكثير من الوقت، وطغت عليها

 السياسية للوصول إلى أهداف من خالل أجندة محكمة. 

 من المفروض على المثقف الجزائري أن يقف ضد السلطة ووسائلها موقف حق من حين إلى

ق يواف"أخر، حتى نشهد ميالد المثقف الحقيقي في المجتمع "موقف المثقف من السلطة"، حيث 

ي الصدق ف قيمةادوارد سعيد المفكر األمريكي رايت ميلز، في أن المفكر إن لم يربط نفسه ذهنيا ب

ها. كاملبلسياسي، فلن يستطيع، على نحو مسئول، أن يكون على مستوى التجربة الحية الكفاح ا

خها ضم ضوهذا الصدق يفرض عليه منازعة صور السلطة ورواياتها الرسمية، وتبريراتها التي ي

كيف يقول  على نحو دائم وبوسائط متعددة. والسؤال يتحتم على المثقف مواجهته على نحو يومي:

مثقف (. لن يتحرر ال111، 2011/2012وأي حق؟ ولمن؟ وأين؟")بن خدة نعيمة، المرء الحق؟ 

نقد بما ى الالجزائري في نقد السلطة إال إذا تحرر من قيود النظام بالدرجة األولى ورفع مستو

كذا وضع وية، يتناسب مع صعوبة الوضع وابتعاد عن االبتذال ونبذ أشباه المثقفين بالدرجة الثان

 ي.  لوطنائرية المتأزمة بأبعادها موضع الدراسة والتحليل والمناقشة ببعدها الثقافة الجزا

 الثقافــة والمجـتـمـع: 2.1

الثقافة هي تاريخ المجتمع والرابط بين أفراده في الحاضر والمساهم في تطوره في المستقبل، 

ها الحركية ولكي تتجاوز الثقافة هذه المراحل يجب عليها أن تتكيف مع التحوالت التي تفرض

المجتمعية والحضارية، كما يجب عليها أن تقوم بعملية التصفية لكل ما يتعارض وتطور العلمي، 



 أحالم صارة النخب واإلشكالية الثقافية في الجزائر            د.بن حوى مصطفى، د.مقدم

 353      2021 سبتمبر، 20العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

ألنه ال يمكن أن ننفي ما هو علمي لتأكيد عادات وتقاليد المجتمع. كما يقول مروان راسم كمال 

 الجزء ذلك دور يلبناء حقيقية، أوال: لتقل إعادة تتطلب المعقدة بمّكوناتها تمعلمجا ثقافة إن"

المعاصرة.  المكملة وثقافة المفردات الحضارية الثقافات لتطوير الماضي وثانياً: على المعتمد

مدى  على الطبيعية البيئة محل مفردات فرضتها التي تحل المعاصرة الثقافة وثالثا: لتطوير

ً  تستند تمعيةلمجا فالثقافة العصور (. هي عملية 15ص")مروان راسم كمال، إلى التاريخ أساسا

حساسة تعتمد على عاملين أساسيين أولهما النخب المثقفة باعتبارها األكثر دراية بعالقة الثقافة 

بالمجتمع، وما يتناسب وتطور المجتمع بدون تعارض مع ثقافته المتعددة، أما العامل الثاني هي 

إلى جيل، حتى نُوجد تناسقا  الجامعة التي تحمل المثقفين وتنتج غالبية المعرفة أو تنقلها من جيل

 بين الثقافة والعلم والمجتمع. 

اضر، اضي والحالم يمكننا أن نتطرق عند ربط الثقافة بالمجتمع إلى إشكالية الثقافة الجزائرية بين 

اث التي ألحدففي العقود األخيرة لم تشهد الثقافة الجزائرية حراكا سريعا، في ظل الكثير من ا

ما تطرق  سلطة خفية تقيد حركة الثقافة بما يتناسب مع مصالحها، وهذا عاشها المجتمع، وكأن

التي  رية،إليه الباحث عبد الكريم عنيات في تقديره الخاصحيث يرى "أن رهان الثقافة الجزائ

الدماء  ل ضختعاني مرض االنعدامات والنقد المتساهل والشكلي، هو التأسيس لنقد الثقافة من أج

ثقافة (، إذ اعتبر أن نقد ال32، ص2018قديمة")عبد الكريم عنيات، الجديدة في عروقها ال

حملها، يافة الجزائرية يواجه الكثير من العقبات، أولها النهوض بالمثقف باعتباره الناقد لثق

ع ند التتبعلكن والمتشبع بأفكارها وتاريخها والناقم على حالها بين ثقافات المجتمعات األخرى، و

 ج منليط الضوء على مشكالته نجد أن النهوض الحقيقي بثقافتنا يحتالظواهر المجتمع وتس

المجال  ترك أصحاب القرار السياسي فك قيودها، باعتبار الثقافة كيان يتحرك داخل المجتمع، أو

ي لماضالسياسي للجيل الذي بعده أو لألجيال األخرى، أجيال تحمل التزاوج الثقافي بين ا

 ري.جيل الحاكم كاد بدوره أن يوقف حركية المجتمع الجزائوالحاضر في قالب معرفي، فال

ختلفتين متين يقول الباحث جمال قريد أنه "في الجزائر، هناك مجتمعان مختلفان ينتمون إلى ثقاف

ه على يمنتهيواجه كل منهما اآلخر، وكل واحد، من خالل وسيط النخبة، يسعى جاهداً إلى ترسيخ 

ال هذا استئصما يميز هذا الجهد هو أنه يهدف إلى محو اآلخر، والمجموعة االجتماعية بأكملها. 

(. Djamel GUERID, 2002, p 55االستبعاد يأخذ شكل طرده من المجتمع الوطني")

 ئة معربةن )فوأصبح جليا هذا الوضع بعد االستقالل مباشرة، وانقسم المجتمع بشكل عام إلى فئتي

دة حنفس براع الذي مثله انقسام المجتمع لم يكن وأخرى مفرنسة( نخبويا واجتماعيا، لكن الص

لتي ية اصراع النخب المثقفة، التي تجاوزت الحدود في بعض األحيان، وأظهرت األزمة الثقاف

نوع يعيشها المجتمع، وأحيانا أخرى كانت سببا فيها، خاصة في موضوع الهوية في ظل الت

 ري.  اللغوي وارثي والفكري الذي يتمتع به المجتمع الجزائ

عاش المجتمع الجزائري تحت سلطة الحزب الواحد الذي أخذ شرعيته وقبوله من الشرعية 

الثورية، التي مهدت له البقاء في النظام السياسي لعقود طويلة، وهذه اإليديولوجية السلطوية 

أغلقت على عملية تكوين النخب السياسية ذات الرصيد العلمي والخبرة السياسية، بعيدا عن 

عية الثورية. وهذا ما وضحه مصطفى حداب أن "الدرجة التي يكون فيها وزن المجال الشر
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السياسي كمكان لتكوين النخبة محدودًا، مقارنةً بالمجاالت األخرى )مثل المجال االقتصادي، 

والمجال الفكري والعلمي، والمجال الفني.. الخ(، يمكن بال شك أن يشكل مؤشراً على أهمية 

. (Mustapha HADDAB, 2002, p 70)والرمزي الذي يتمتع به المجتمع" التراكم المادي

في المقابل ساهم التنوع الثقافي في المجتمع على إنتاج نخب مثقفة، تبحث في المجال الثقافي 

بأبعاده التاريخية وتجاذباته السياسية والفكرية، إال أن حريته الفكرية كانت محدودة في ظل التهديد 

ظام الحزب الواحد لم يمارس الديمقراطية وكانت إيديولوجيته واضحة وكل ما السلطوي، الن ن

 يهدد بنيته يعتبر خطرا حتى وان كانت فئة المثقفين.  

 الثقـافـــة والديـــن: 3.1

ة تاج حركيهو نباعتبار أن الثقافة هي ذلك الوعاء الكبير التي يحمل داخله كل تاريخ المجتمع، و

اجتماع. وصاد ليد وقيم ولغة وفكر، التي تتجلى رؤيتها في السياسة واالقتأفراده من عادات وتقا

عال والدين هو جزء مهم في تكوين المجتمعات والحضارات، ويتحكم كثيرا في سلوكيات وأف

مط من هي ن"أفراده، حتى تصبح ثقافة دينية تتمايز بها المجتمعات، كما يقول عبد الغني عماد 

ولى ثل في األ، يمطقا ذاتيا خاصا... فالثقافة الدينية أو الدين له حلتانالتفكير والسلوك يكتس من

ة ي الثانيفمثل نسقا كامال يمد المؤمنين بأنماط متكاملة في ما يتعلق بالقيم وإدراك الوجود، وي

سية لسيااعنصرا فعاال وقدرة دينامكية داخل نسق اشمل، يتمثل في االجتماع المدني بأبعاده 

تصادم الثقافة ت(. إال أنه أحيانا 139، ص2006ومية واإلنسانية")عبد الغاني عماد، والوطنية والق

ات مع الدين ويرفض هذا األخير جزء من ثقافة المجتمع، وهو تصادم بين األفكار والفئ

لدين اا يمليه ك بماالجتماعية، لدرجة أنه قد تنتج عنه قطيعة بين ُمتمسك بثقافة معينة واآلخر متمس

ألول اطرف ا يصبان في وعاء واحد، لكن هذا التصادم كثيرا ما ينتهي بقبول وتكيف الرغم أنهم

 جتمعمع الثاني أو العكس. لكن يبقى تصادم الديني مع العلمي هو ما يشكل خطرا على الم

لوجية والتكنو لميةوالثقافة، وهذا ما تشهده الكثير من المجتمعات التقليدية، الرافضة للتطورات الع

رفة أنها خطر على أفكارها وبنيتها وبقاءها، خاصة بعض الجماعات والفئات المتطحجتها 

فراد األ والمتشددة دينيا وفكريا، فأصبح تصادمهما سببا من أسباب انتشار العنف وتعدي على

 والثقافات.   

لمجال ي اواء فسطة، الدارس للثقافة الجزائرية ببعدها الديني سيجد الكثير من التيارات الدينية النش

ل االستقال قبل االجتماعي أو السياسي، حيث بدأ التيار الديني في التشكل داخل المجتمع الجزائري

سواء من  تضح،يفي شكله المعتدل البسيط. لكن بعد االستقالل بدأ التشكل الهيكلي لهذه التيارات 

صرية الم المسلمينخالل تطور خاليا دينية محلية، أو مستوردة من الخارج مثل جماعة اإلخوان 

لة في ممث التي بدأت تنتشر عالميا. في المقابل كانت مجموعة من التيارات أخرى تنشط سياسيا

ور التطوالتيار الليبرالي والماركسي، كلها تيارات ساهمت في الحراك السياسي واالجتماعي 

 الثقافي للمجتمع الجزائري. 

ني، كما قال يسعد شريف صحراوي على أنه ظهر تيار البناء الحضاري ذو بعد اإلسالمي الوط

"اتجاه ذو نزعة وطنية يجعل من كتابات مالك بن نبي وابن خلدون وابن رشد، أرضية لصياغة 

مشروعه، يعرف بتيار الجزأرة، لم يظهر هذا التيار بشكل علني، بل انخرط في العمل السياسي 
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(. لقد أخذت الكثير 153، ص2016تحت الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ") يسعد شريف صحراوي، 

من التيارات اإلسالمية النشطة في الجزائر في نهاية سنوات الثمانينات العنف وسيلة لفرض 

، وذلك بعد الرفض التي واجهته من السلطة، وقد –دولة إسالمية  –فكرها وتجسيد طموحها 

نهم في جماعات وجدت فئة كبيرة من المجتمع تؤيد فكرها الديني المتشدد، وانخرط الكثير م

متطرفة جهادية. وعليه فان ثقافة الدينية للجزائريين تأثرت بالكثير من األحداث الخارجية العربية 

واإلسالمية، وما رافقها من فكر جهادي وصل إلى مرحلة التطرف، ثم زادت التغيرات 

ت دينية متأثرة االجتماعية والسياسية التي بدأت حدتها تظهر مع بداية الثمانينات، فأنتجت جماعا

بفكر مستورد مما احدث صداما مع السلطة، فكانت تفاعالته عنفا دام ألكثر من عشرية راح 

 ضحيته مئات اآلالف من المواطنين الكثير من المثقفين.   

  الثقافــة والهويـــة: 4.1

ال شك ولثقافي، اتاج بينت أسماء إبراهيمي أن "العالقة بين الهوية والثقافة تعني عالقة الذات باإلن 

سبقية لى أأن أي إنتاج ثقافي ال يتم في غياب ذات مفكرة، دون الخوض في الجدال الذي يذهب إ

م، ل عاالذات على الموضوع في اتجاهه العقالني.. كما يذهب "لوك" واالتجاه التجريبي بشك

في  وهويتها فهاهداالخالصة أن الذات المفكرة تقوم بدور كبير في إنتاج الثقافة، وتحديد نوعها وأ

لذات (. لكن إذا كانت الهوية مرتبطة با580، ص2018كل مجتمع إنساني")أسماء ابراهيمي، 

لذات ي بالمثل المبادئ والشخصية، وفي نفس الوقت تعتبر الهوية هي الوعالتي تعني القيم وا

 ننجد كثيرا م االجتماعية، هذا المركب الذي يؤثر على اإلنتاج الفكري للمثقف وعالقته بمجتمعه،

ملية لى عالنخب المثقفة تعيش حالة اغتراب مع مجتمعها، هذه الظاهرة ببعدها النفسي تؤثر ع

 لنقدي.اإلنتاج الفكري وا

ليوم، ا"كثيرا ما تحيل االستفهامات الكبرى بصدد الهوية،  Denys Cucheيقول "دينس كوش" 

ات ناس. أزمل الإلى مسألة الثقافة، هناك رغبة في أن نرى الثقافة في كل مكان وأن نجد الهوية لك

ف نموذج ضعر الثقافة تدان كما تدان أزمات الهوية، أعلينا أن نضع تطور هذه اإلشكالية في إطا

يس اد")دناألمة وتوسع االندماج السياسي ما فوق القومي وشكل ما من عولمة االقتص –الدولة 

مع (. يمكن إسقاط رأي الباحث حول عالقة الثقافة بالهوية على المجت147، ص2007كوش، 

ه ت معالجزائري، حيث تميزت هويته الثقافية باالستقرار حتى مرحلة االستعمار، الذي ظهر

ئر بعد لجزازمة وزادت حدتها مع التحوالت السياسية والتغيرات االجتماعية التي مرت بها ااأل

ا إلى صولهاالستقالل، واستعملت أزمة الهوية الثقافية في يد السلطة ألغراض سياسية لدرجة و

 مرحلة العنف االجتماعي والثقافي في فترات زمنية معينة.  

األخرى، يحمل في بنيته االجتماعية عدة مكونات الهوية المجتمع الجزائري كباقي المجتمعات 

الثقافية، وهي أهم الثوابت الوطنية وتختلف من مجتمع إلى أخر. أول وأهم هذه المكونات هي 

اللغة، إال أنها ليست مجرد كلمات وألفاظ للتفاهم بين أفراد المجتمع، لكنها وعاء يحتوي مكونات 

سالم/ الوازع الديني( هو احد مقومات الثقافة الجزائرية وهو عقلية ووجدانية، ثانيا الدين )اإل

مكون قوي لهويتها الثقافية. ثالثا التاريخ الذي ال يمكن ألمة من األمم أن تشعر بوجودها، إال عن 

طريق تاريخها الذي يمثل احد أقسام هويتها بكل ما يحمله من انتصارات أو عثرات، أما العادات 
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جتماعي متوارث، يرتكز على تراث يدعمه ويغذيه، المكون الخامس هو العقد والتقاليد فهي فعل ا

االجتماعي والسياسي، بحيث أن لكل دولة عقد اجتماعي من خالل مبادئ وثوابت المجتمع، وما 

يطابقه من تصور وطموح سياسي مبني في مرجعية العقد االجتماعي. سادسا الحقوق التي يتمتع 

لف بحسب تطور المجتمع وتأثير عاداته وقيمه، سابعا األدب والفنون بها أفراد المجتمع، وتخت

التي تُعبر عن موروثه المادي والمعنوي لكل صور الفنون الثقافية، والتي تميزه عن باقي 

(. وعليه تَعُرض أي ُمكون من مكونات 102، ص2016المجتمعات األخرى )بن عودة موسى، 

تشويه ُوجودها وَهدم قيمتها، هو ضرب للهوية الوطنية التي  الهوية الثقافية الجزائرية إلى عملية

 توحد المجتمع تحت قيمة ومكانة هذه العناصر.

شكل ببعة إال أن بعض الباحثين يرون أن الثقافة تبقى متحررة ومتغيرة في بنيتها، وليست تا

يه فر تتحكم تغيمر مطلق، باعتبار أن الثقافة تمثل هوية مجتمع أو جماعة، لكن ليست كيانا ثابتا غي

ير غمتحررة  مكانيا وزمانيا، مما يبين لنا أن الثقافة هي صورة مجتمع لكنها صورة سلطة معينة

دواردز يم اتثابتة. وهكذا تنعكس تأثيرات الثقافة على قيمة المواطنة لدى األفراد، حيث يقول 

Tim Edwards على عمل الثقافة أن "القضية المحورية في المواطنة الثقافية هي كيف يؤثر 

رها فكار بدواأل أفكار العدالة واالختالف في عالم ما بعد الحداثة والقوميات؟. وبالمثل، تضم هذه

محاولة ولمادية، ة وارؤى للسلطة الثقافية وإمكانية المقاومة والتوزيع غير المتعادل للموارد الثقافي

(. وعليه 461، ص2012تيم ادواردز، التوفيق بين قضايا المجتمع ومسألتي التعدية واالختالف")

ر أظه فان هشاشة الثقافة في الجزائر أظهرت الكثير من العيوب في المجتمع والسلطة، مما

ه ي هذفتناقضات في مسألة العدالة االجتماعية ومسألة الحرية والحقوق، والمتضرر األكبر 

ن عئول ج مواطن غير مسالمعادلة هو المواطن الذي رأى أن مواطنته ناقصة، وهذا الوضع أنت

 يوجد نه السلوكياته وأفعاله، لدرجة اعتقاده أن تصرفاته منفصلة عن اآلخر، وهذا يوضح لنا أ

 توافق بين أفراد المجتمع والسلطة ال ثقافيا وال سياسيا.

ن مثير الثقافة الجزائرية متنوعة وثرية باالختالف مما أعطاها خاصية غير موجودة في الك

 زماتكن هذا االستقرار الثقافي الذي دام قرون أصبح يشهد الكثير من األالمجتمعات، ول

ذا ة. هوالتحديات بسبب الماضي االستعماري والتغيرات التي شهدها المجتمع ما بعد الحداث

ألزمة، ة واالوضع الذي يعرف تفاصيله ومشاكله مثقفي المجتمع الجزائري، ألنهم جزء من الثقاف

، بما قديةليل األزمة الثقافية وطرح الحلول بطريقة علمية موضوعية نوهي مهمتهم في فهم وتح

 يخدم استقرار الثقافة ومكوناتها باعتبارها حاضنة المجتمع وتفاعالته المتعددة. 

  الثقافــة والعـنــف: 5.1

يطرح "عنيات" سؤاال حول عالقة الثقافة بالعنف حيث يقول، "كيف ارتقى العنف إلى أن يكون 

ثقافيا حقيقيا، يتناقل ربما بقوة أشد من تناقل التسامح؟، كيف أن التسامح يتطلب مجهودا، موروثا 

في حين أن الالتسامح يعبر عن نفسه بصورة شبه آلية، أو قُل َسْهلة؟")عبد الكريم عنيات، 

فعل مادي  -(. إذا كانت الثقافة ذلك الكل المركب، هل هذا يعني أن العنف 24، ص2018

صر مكون في النسق الثقافي؟، إذن فان الثقافة اإلنسانية تحتوي على الكثير من ، عن-ومعنوي

العنف الذي تحول بعضه إلى عنف مبرر، وهذه المظاهر موجودة في المجتمعات اإلفريقية 
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وما هو عنف في ثقافة مجتمع ما، نجده ضروري  والعربية بشكل ملحوظ في عاداتها وتقاليدها.

في تحمل المسؤولية  –رجل أو امرأة –رى، وقد يعبر على قدرة الفرد ومسموح به في ثقافات أخ

بتحمله عنفا ماديا أو معنويا. رغم أن المجتمع العصري تخلى عن الكثير من العنف التقليدي، إال 

أن مظاهر التحول التي عرفها أنشأت عنفا موازيا تعدى األسرة والمجتمع ووصوله إلى العالمية، 

سانية من أجل مصالح ونفوذ الدول المتقدمة، حتى أنتجت الثقافة العالمية عنف جديد تخطى اإلن

 مصطلح جديد وهو صنع وتصدير )صناعة اإلرهاب( العنف إلى المجتمعات التقليدية الدينية. 

ون وأصبحت السلطة تستعمل العنف أكثر من األفراد والجماعات تحت غطاء المبرر والقان

لتغطية وحشية العنف، حيث استعمل لضرب الحرية واألمن العام، مصطلحات براقة 

مكانتها ورها والديمقراطية. كما تعمدت السلطة إدخال الثقافة في الكثير من المتهات إلضعاف دو

لهوية لة ابين األنساق األخرى، باعتبارها محرك مهم لتنمية المجتمع ثقافيا، ومثال ذلك مشك

سبقية أل في والشاوية..(، ومشكلة اللغة وعدم الفصالوطنية في الجزائر بين )العرب واألمازيغ 

 اللغة العربية، مما فتح الصراع بين النخب المعربة والمفرنسة.

ن تهديد نف مشهدت العشرية السوداء في الجزائر، ظاهرة استهداف النخب المثقفة بشتى أنواع الع

 المتطرف لفكراين كانوا ضد واختطاف ثم انتقل إلى مرحلة القتل، وتصفية الكثير من المثقفين الذ

ية كانت لتصفوالمتشدد. ظاهرة فقدت الجزائر بسببها الكثير من المثقفين، أما الذين نجوا من ا

لتاريخي عد اوجهتهم الهجرة إلى الدول الغربية وخاصة فرنسا، لعدة أسباب من بينها اللغة والب

ن من ركيزة ثقفيجزائرية باعتبار الموالتقارب الجغرافي، هذه الخسارة أثرت كثيرا على الثقافة ال

  ركائز الثقافة، وطبقة مهمة في تنمية المجتمع والمعرفة وفي الحياة السياسية. 

  المميــزات العـامــة للنخـبــة:. 2

ات كل فئة من المجتمع تتمايز عن أخرى، مما يجعلها تنفرد بخصائصغير موجودة في الفئ

صفوة ى التسبة أو خاصة )موهبة(، مما تجعلهم ينتمون إلاألخرى، وهذه المميزات تكون إما مك

ذه هبرز أالبارزة والحاكمة في مجتمعهم، وينشطون في جميع العلوم والمجاالت الحياتية ومن 

 الصفات:

 أفراد إلى و"ومنهم "باريت تناول "النخبة" في السيكولوجي االتجاه أصحاب ينظر  التميــز: 1.2

 على القدرةو والذكاء التفوق و النبوغ مميزات فيها تتوفر فئة كلونعناصر يش باعتبارهم النخبة

 ههذ فإن نظرهم وحسب عليها يشرفون النشاطات التي في اآلخرين على والتميز القيادة،

ية في االجتماعية، وتعطيهم األفضل الطبقات صدارة في تجعلهم التي هي الذاتية المميزات

 .يةالمناصب القيادية والسياسية والثقاف

 والذين النخبة دراسة في التنظيمي االتجاه أنصار حسب النخبة مميزات بين من التنظيــم: 2.2

 إلى الوصول يمكنها ال مجموعة أية بأن متشلز"، اعتقادهم"وتلميذه  "موسكا"بينهم  من نجد

 ةالسلط لمصادر الدقيق وتقديرها القوة التنظيمية فيهم توفرت إذا إال النخبوية الفئة مصاف



 أحالم صارة النخب واإلشكالية الثقافية في الجزائر            د.بن حوى مصطفى، د.مقدم

 358      2021 سبتمبر، 20العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

 الحالية النخب التي تختصبها الميزات أهم بين من الميزة هذه وتعد المجتمع، في القوة ومراكز

 .والتحالفات المصالح على المبنية العولمة عهد في خاصة

 رؤوس أكانت سواء لديها المتوفرة األموال رؤوس احتكار إلى النخب تسعى االحتكــار: 3.2

 إذا ما حالة وفي ،بيدها قوة عامل تشكل ألنها الخ،...رمزية أو ةثقافي سياسية أو أو اقتصادية أموال

 .المتاحة الطرق بكل عليها ستسعى للحصول هذه، األموال رؤوس لديها تتوفر لم

 طائهم،وأخ وإخفاقاتهم وإنجازاتهم مالحمهم عبر التاريخ صانعو هم البشر إن الدوران: 4.2

االجتماع  ءعلما عليه اصطلح ما عبر أخرى إلى بقةط من االنتقال يمكن لألفراد كما فانه وهكذا

عدم  ، وهناك ظاهرة جديدة وهي وصول فئة األغنياء إلى السلطة رغم"االجتماعي بالحراك"

ناصب لى مدرايتهم بالعمل السياسي، ودخول المال الفاسد إلى السياسة ألنه استعمل للوصول إ

 ة.ائر والكثير من البلدان العربيسياسية مثل أعضاء البرلمان، وهذا ما حدث في الجز

  . النخب المثقفة وبناء مشاريع ثقافية فكرية:3

ل لمجاعرفت الجزائر في السنوات األخيرة عدة أزمات سياسية اقتصادية واجتماعية، فتحت ا

ا أزمة أيض لبروز أزمة أخرى أكثر أهمية ووقع على مجتمعنا، وهي األزمة الثقافية التي تعتبر

سية حيث وجدت الساحة الثقافية المليئة بالصراعات اإليديولوجية والسيا نُخب ُمثقفة،

ل ، ومن خاليراتواالجتماعية، بأبعادها اللغوية والدينية عبر تاريخ ثقافي تعرض للكثير من المتغ

مع لمجتذلك سنحاول التطرق إلى المشروع الثقافي لدى المثقف في المجتمعات العربية وفي ا

 أهم التحديات والصعوبات واألفاق لدى المثقف والمجتمع:الجزائري، مبرزين 

 أهم التحديات التي تواجه المشاريع الثقافية في البلدان العربية:  1.3

، إلسالميةبية االعربية إلى مجموعة من الهجمات الثقافية الدخيلة عن هويتها العر تعرضت الثقافة

ائل ي وسما ساعد انتشار هذه الثقافة هفي إطار العولمة الثقافية الغربية بوجه الخصوص، و

ة، حيث ة العربيثقافاإلعالم، التي أظهرت لنا ثقافة المجتمعات الغربية والتي كثيرا ما تتنافى مع ال

لعائلة ربي من االغ بينت لنا أنه مجتمع مادي بثقافته االستهالكية وثقافة األنا، فقد انتقل المجتمع

 فتقد قيما ستلظاهرة بدأت تنتشر في المجتمعات العربية، وبهالكبيرة إلى األسرة الصغير، هذه ا

، اصل معهاالتوالوحدة والتعاون والتآزر. كما انتقل الوضع من نقل الثقافة إلى المشاركة فيها و

 سلوكا.  را وعبر مواقع التواصل االجتماعي ما أنتج جيال جديدا متأثرا بالثقافة الغربية تفكي

أن الثقافة العربية تعيش مرحلة "االرتقاء" عن الثقافة العالمية في يرى بعض الباحثين العرب 

فترة معينة، وهذا قد يمثل رفض العقل العربي للتجديد، من أمثال تركي الحمد الذي يرى "أنه 

بالنظر إلى خصائص الثقافة العربية والعقل العربي لمتحدث عنها، فانه يمكن الوصول إلى جواب 

عتقد أن العلوية )االستعالء( في ذاتها، وإن كانت تدرك حسيا أنها ليست معين وهو أن الثقافة ت

(. إن كانت مسألة 246، ص2014كذلك في هذه المرحلة من التاريخ على األقل")تركي الحمد، 
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العلوية تعني الحفاظ على الهوية الثقافية العربية، وذلك من خالل السير ضد تيار العولمة الثقافية 

انتها كثقافة فرعية ثرية بتنوعها عريقة بحضارتها. مسايرة التيار أصبحت حتمية فهذا سيفقدها مك

عالمية وهنا يأتي دور المثقف العربي إلظهار هويتنا الثقافية، ممثال في العقل العربي المتحضر 

القابل للتنوع الثقافي والفكري، سواء في كتاباته وخطابه العلمي والعقالني بعيدا عن االنعزالية 

 لتشدد دون الذوبان الكامل.وا

ين ا هو الدس لهمن أهم المشاريع الثقافية لدى المثقفين العرب التي يجب المحافظة عليها والتأسي

 ها تعتبرألن "اإلسالم"، وإضعاف اإلسالم هو إضعاف لهويتنا. والرتباطه الوثيق باللغة العربية

ن خالل مذلك ة عليها يجب استعمالها ومن بين أهم محددات المكونة لهويتنا الثقافية، وللمحافظ

صصت يث خحتعميمها في المجال التعليمي دون إهمال اللغات األجنبية، خاصة عند فئة الشباب. 

م. لغتهم األهم باإلمارات المتحدة العربية جائزة قيمة "تحدي القراءة العربي" لفئة األطفال لربط

 لى مستوىعنها ارب ستة أالف لغة، والمستخدم مفالعالم يتميز "بنوع ثقافي كبير فقد يزخر بما يق

من سكان العالم، وهذا حسب تقدير منظمة  92العالم ثالث لغات فقط يتحدث بها 

هم األم يعتبر (. إن استخدام البلدان العربية للغت262اليونسكو")المعتصم باهلل أحمد خاليلة، ص

ولت ي حالمستعمر أما البلدان التضعيفا في الممارسة الفعلية، خاصة أنهم حافظو على لغة ا

اللغة  –فة تعريب جميع تعامالتها ومراسالتها، وجدت نفسها ملزمة باستعمال لغة العلم والمعر

ن مثير االنجليزية، وحتى السياسات الداخلية للسلطة لم تشجع عملية التعريب، حيث أن الك

المغرب  دول ضع أكثر انتشارا فيالقطاعات مازالت تستعمل اللغة الفرنسية بشكل كبير، وهذا الو

 العربي، وهو إهمال لهويتنا اللغوية وتشويه لقيمتها الحضارية واإلنسانية. 

صناعة أو إنتاج النخب هي عملية مهمة لبقاء المجتمع في نفس مسار المجتمعات المتطورة 

في الميدان  وضمن التاريخ اإلنساني، كما تنتهج الكثير من الدول على عملية إنتاج نخبها سواء

الثقافي أو السياسي واالقتصادي والتقني، دول مثل بريطانيا وأمريكا وفرنسا صنعت نخبها حتى 

 Emmanuelوصلوا إلى مناصب حساسة، وخير دليل هو الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون "

Macron سياسة " هو خريج المدرسة الوطنية لإلدارة. أما في المجتمعات العربية ال نجد ثقافة أو

لدى السلطة إلنتاج نخبها المثقفة، من أجل بناء مجتمع يمكنه االعتماد على أبناءه في ظل عالم 

 غير مستقر كثير التحوالت والصراعات والمصالح. 

 أهم التحديات التي تواجه المشاريع الثقافية في الجزائر:  2.3

خفيف من حدتها وأثارها الظاهرة للخروج من األزمة الثقافية في الجزائر بأبسط األضرار، أو الت

بشكل واضح في المجتمع، في مشاكل ثقافته وهويته الدينية واللغوية واإلثنية والسياسية. وجب 

وبشكل سريع على السلطة السياسية إعادة االعتبار لجميع النخب المثقفة )ثقافية، أكاديمية، 

نقل المعلومة، وحرية إقامة موائد  وحرية -النقد–سياسية، اقتصادية..(، من خالل حرية التعبير 

فكرية حول أهم القضايا السياسية والثقافية، وحرية إنشاء مراكز الفكر المهتمة بالدراسات 

اإلستراتيجية االستشرافية، وإشراك المثقفين في الحياة السياسية لتنظيف أهم مؤسسات الدولة 
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كما ستعمل هذه الخطوة على تقريب خاصة البرلمان بغرفتيه من الفساد والجهل البيروقراطية. 

المثقف من أصحاب القرار السياسي "السياسة"، بما يخدم المصلحة العامة، وفي نفس الوقت 

ستعمل على توحيد المثقفين في شكل كتلة متحدة أهدافها متقاربة. رغم أن السلطة فتحت المجال 

أهم القضايا الوطنية، إال أنه الديمقراطي وحاولت تحسين عملية التواصل بينها وبين النخب في 

 مجال ضيق ال يسمح للمثقفين التحرك فيه بحرية.

الختالف اط اأما الخطوة الثانية فتتمثل في دور المثقف والسلطة بدرجة أقل، على تحديد أهم نق

تهم وجهاوالصراع في الثقافة الجزائرية، سواء بين فئة المثقفين فيما بينهم حسب اختالف ت

، الشائكة ضايانتقال إلى الخالف الموجود بين المثقف والسياسي الذي يعتبر من القالفكرية، واال

خل  تدوهي عملية كثيرة المراحل واألطراف ومتعددة القضايا، لكن يجب العمل عليها حتى ال

   دمة.الثقافة الجزائرية في غيبوبة عواقبها خطيرة على المجتمع ككل وعلى األجيال القا

حول موضوع المثقفون ضد الحداثة، موضحا  Alain Touraineتورين عندما تكلم أالن 

ول ث يقتاريخية العالقة وكيف بدأت بالدعم واالهتمام إلى أن انتهت بالرفض والتخاصم، حي

ى ر عل"بقدر ما كان مثقفو منتصف القرن التاسع عشر مشحونين بأحالم المستقبل، كان يسيط

نوا قد . كالكارثة وبالالمعنى وباختفاء صانعي التاريخمثقفي منتصف القرن العشرين الشعور با

السلطة  ة أواعتقدوا أن األفكار تقود العالم، فانحدروا إلى مجرد إدانة صعود الهمجية الحتمي

ون غير (. أصبح المثقف206، ص1997المطلقة أو رأسمالية الدولة االحتكارية")أالن تورين، 

ر توجه يعبا الي تسير فيه غالبية األنظمة السياسية، وهذراضين على التوجه الحداثي المتطرف الذ

ى ر علعن الرغبة المادية التي سيطرت على السلطة، متنكرة لكل ما هو معنوي رمزي مما أث

لعولمة. اسمى ثقافة المجتمعات باعتبارها ثقافات فرعية، وهذه األخير تواجه تحديات كبرى بما ي

ية تمثل هو قافةثاألخير للثقافة والفكر والبحث العلمي، هي  وعليه بقيت النخب المثقفة هي الحامي

 مجتمع وتاريخ أمة.   

، عبر عقود ومراحل حتى -المدرسين–منظومة التبعية التي فرضتها السلطة على النخب العلمية 

اندمج المثقف األكاديمي بشكل رهيب، لدرجة يعجز عن االستغناء عنها وظيفيا وماديا، وال 

وال إعالن رفضه لها، هذه الوضعية التي دفعت المثقف إلى الرضوخ والتراجع  يستطيع نقدها

والصمت، يجب على النخب المثقفة الحقيقية التقليل من حدتها ودفع مضارها الفكرية، والعمل 

على إيجاد البدائل حتى يتحرر المثقف وخاصة األكاديمي المرتبط ماديا بالسلطة على االعتماد 

متحررا فكريا يجب أن يتحرر ماديا، خاصة إذا كان للمثقف مشروع ثقافي عليها، حتى يصبح 

بنائي، ونجاحه سيدفع المجتمع على إنجاب أجيال واعية. ألن عالقة المثقف بالسلطة والسياسي 

ستبقى متوترة باعتبار هذا األخير أقام سلطة على حساب أوهام مجتمعه، وألنه أدرى بتاريخ 

لفاسد ومستقبله المجهول. ألن مشروع المثقف يجب أن يتمتع ببعض السياسي األسود وحاضره ا

الصفات، من بينها انطالق مشروعه كفكرة مبنية على أهداف خالية من المصالح الشخصية 

المادية، كما قال برهان غليون "هذا يعني أنه ال يمكن لنخبة أن تنشأ وتكون فاعلة وقادرة على 

شرطين: االستقالل عن أصحاب المشاريع واألعمال والمال  إنشاء جماعة سياسية من دون تحقيق
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من جهة، وتكوين وعي واضح بالمسؤولية تجاه المجتمع والرأي العام من جهة ثانية")برهان 

(. إال أن المتابع للوضع السياسي الجزائري خاصة في السنوات األخيرة، 14، ص2010غليون، 

ا وضع هيبة مؤسسات الدولة )التشريعية( سيالحظ ذلك سيطرة أصحاب المال على النخب مم

 على المحك، وفقدت النخب السياسية وزنها بين العامة )الشعب( وأمام قوة السلطة. 

رتقاء اال لنجاح مشروع المثقف والوصول إلى نتائجه الثقافية على المجتمع والسلطة، في إطار

لى عبني مة، ذلك لخلق فضاء بالفكر الجماعي للمجتمع واالنفتاح الديمقراطي والسياسي للسلط

ادي لنسق المذا االحوار البناء لكل الفاعلين، يجب على النخب الحذر من تمييع الثقافة "ماديا"، ه

 عات،أصبح أكثر خطورة خاصة عندما انتقل ليصبح فكرا وإيديولوجية في سياق تطور المجتم

هذا لسريع، واادي ى آلية للربح المألنه فيما مضى كانت الثقافة عبارة عن رسالة إال أنها تحولت إل

 ما هو منتشر في المجتمعات الغربية لما تتمتع به من إمكانات. 

عن  تحدثنقبل أن نتكلم عن تأثير وسائل اإلعالم على المشروع الثقافي في الجزائر، يجب أن 

حلة إلى مر اافتهاصطدام الثقافي بالمادي وتأثيراته السلبية وااليجابية، أوال الجزائر لم تصل ثق

 تمتلك ية الالذوبان في الماديات ببعدها التجاري واالقتصادي، الن النخب االقتصادية الجزائر

وهي مبتدئة  ثقافة المتاجرة الثقافية خاصة في المجال السينمائي والمسرحي واألدبي بشكل عام،

لبعد ن اا. لكفي هذا المجال مقارنة ببعض الدول العربية واإلسالمية مثل مصر وسوريا وتركي

د، احي للبالالسيوالمادي لديه ايجابيات وال يمكن االستغناء عنه، مثال في عملية التسويق الثقافي 

لمعرفة شر انوعمليات الطبع والنشر رغم غلبة الجانب التجاري على الثقافي، إال أنها مهمة في 

 فة حقها،ثقاا لم تعطي الوكتابات المثقفين للجمهور. أما وسائل اإلعالم في الجزائر رغم كثرته

شهار، اإل– وركزت اهتمامها بالجانب السياسي والترفيهي الرتباطه بمداخيل القنوات اإلعالمية

لمثقفة خب اوباعتبار أن الجمهور "المشاهدين" ال يهتمون بالحصص الثقافية، لهذا وجب على الن

ا كل مقنوات متخصصة ب مضاعفة الحصص والندوات الثقافية عبر وسائل اإلعالم، وكذا إنشاء

 هو ثقافي.

 خاتمة: 

الت لتحوالم تعرف ثقافة المجتمع الجزائري جمودا عبر تاريخها الطويل، بل شهدت الكثير من 

روبها حريق طاالجتماعية والسياسية واالقتصادية، تماشيا مع تغيراتها الجغرافية التوسعية عن 

ورا دلعب ية في الجزائر، جعلت من المثقف وثوراتها، والتي فتحت المجال لبروز ثقافات متعدد

 ساسيا منال أكبير في دراسة المجتمع ويلعب دورا أبرز في ثبات بنية هذا المجتمع باعتباره عام

لحفاظ ة أداة لقافيالعوامل المؤثرة في التجديد الثقافي والتنوع الحضاري، الذي يجعل من البنية الث

دعم تة وطنية الليد عبر األجيال الكتساب هوية ثقافية واستقعلى القيم والمبادئ والعادات والتقالي

 إنتاج نخب في مختلف المجاالت واألصعدة وتمثل المجتمع وتحافظ عليه.

كما كان للنخب الجزائرية تأثيرا على مسألة اإلشكالية الثقافية بكل أبعادها السياسية واالجتماعية 

ن نخبة إلى أخرى وحسب وزن المتغيرات. إال أن والثقافية واالقتصادية، رغم اختالف التأثير م

بعضها وجد لنفسه مكانة في ظل التحوالت التي عرفها تحول فكر النظام وطريقة تعامله مع 
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الفاعلين، فإذا نظرنا إلى النخبة االقتصادية قبل عشرة سنوات سنجدها غير مأثرة وال متأثرة 

ا أثبتته دراسة حسان مراني على أن بالسياسة، وبقيت عالقتها بالسياسة سطحية، وهذا م

54.67  من اإلطارات االقتصادية )باعتبارها نخبة( أكدوا أنهم يهتمون بالقضايا واألحداث

منهم صرحوا أنهم ال ينتمون  90أكدوا عدم اكتراثهم بالقضايا نفسها، و 43.33السياسية، و

هذا الوضع تغير جذريا  (. إال أن30، ص2005ألي تشكيلة أو تنظيم سياسي)حسان مراني، 

بسبب تغير رؤية النظام السياسي، الذي أعطى دفعا كبيرا للنخبة االقتصادية، وذلك من خالل فتح 

المجال ألصحاب المال واألعمال لممارسة العمل السياسي، رغم االنتقاد الذي تعرضت له هذه 

فعالية هو إنشاء "منتدى الظاهرة وسمته الفساد السياسي، وما أعطى النخبة االقتصادية وزنا و

رجال األعمال" برئاسة رجل األعمال "علي حداد"، الذي وجد دعما من النظام في مقابل تبادل 

 المصالح بينهما.    
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 طريبالمجتمع الق وآليات مواجهتها التحديات التي تواجه األخصائي االجتماعي بالمدارس

 خلف الحكيم عبد د.محمد       محفوظ عاطف ماجدي أ.د

 قطر -قطر جامعة االجتماعية، العلوم قسم

 

مهنينة  تواجه الخدمة االجتماعية المدرسية بدولة قطر بتحديات متعددة ناتجة عنن عوامن ملخص: 

 جتمناعيين،أسرية وثقافية وتنظيمية؛ األمر النيي ينيدي ىلنإل ااعينام المهنني لندي األخصنائيين االو

العمن  وعدم قدرتهم علإل القيام بأدوارهم علنإل المتنتوا المطلنوو، ولعن  دراسنة هنيد التحنديات و

 رتلقند أاناعلإل ىزالتها أو الحد منها منن األمنور الهامنة لتطنوير الخدمنة االجتماعينة بالمندارس، و

ائيين العدينند مننن الدراسننات ىلننإل أهميننة التنندريت والتخطننيم وتحدينند المهننام منن  زيننادة عنندد األخصنن

سننتبياب االجتمنناعيين ليتناسننت منن  عنندد الطننمو، وقنند قننام البااننناب بجمنن  البيانننات باسننتخدام اال

مندارس ( منن جملنة األخصنائيين االجتمناعيين النيين يعملنوب ب%22.3والمناقشة االلكترونية من )

 إل تتناالالتدولة قطر، وتم تحلي  البياننات باسنتخدام المعناممت اااصنائية المتعنددة، ل جابنة علن

 البحنننا والتننني ارتبطننن  بأهدافنننه والتننني تمحنننورت انننول التحنننديات المهنينننة والمادينننة واألسنننرية

كناب ي صيات والتوالتنظيمية والنقافية، وقد أظهرت النتائج هيد التحديات، ثم تم اختتام البحا بالتو

 مننن أهمهننا )التنندريت المتننتمر علننإل مهننارات الممارسننة العامننة فنني المجننال المدرسنني ، تكنيننف

االتصنننال بأسنننر الطنننمو لمتابعنننة أبنننناالهم بشنننك  متنننتمر منننن خنننمل االجتماعنننات والفعالينننات 

 واالتصاالت األسرية والزيارات المنزلية(، ثم المراج  العربية واألجنبية.

 ت، األخصائي االجتماعي المدرسي، المجتم  القطري.التحدياالكلمات المفتاحية: 

Abstract: The school social service in Qatar faces numerous challenges due to 

several professional, familial, cultural and organizational factors. Such factors 

lead to a kind of vocational fatigue of the social workers and their ability to fully 

accomplish their roles. The present study aims exploring the proposed challenges 

and possible mechanisms encountering those challenges or at least reduce. Several 

previous studies suggested that training, planning, task designation and increasing 

the number of social workers to suit the increasing number of students. The data 

was collected electronically by means of online questionnaire. The data 

represented about (22.3%) of the school social works in Qatar. The data was 

analyzed using relevant statistical techniques to answer the research questions 

related to research objectives focusing on the professional, material, familial, 
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organizational and cultural challenges. The results indicated that, these challenges. 

The researcher concluded that continuous training and development of skills in 

general practice in schools, increasing contact with the students’ families to follow 

their children continuously through meetings and events, family communications 

and home visits). 

Keywords: Challenges, School Social Workers, Qatari Society. 

 

 أوالً: مشكلة البحث:

واته   ثريمر المجتم  القطري في الوق  الحالي بمرالة تنموية هامة تتطلت منه االهتمام بك

ا يمن  لبشراوتنميتها علإل النحو اليي يضمن له متايرة المجتمعات المتقدمة، وىذا كاب العنصر 

ا من موارد المجتم  منلما تنظر الية راليـة قطر الوطنيـة مورد   لعم  علإل توفير فإب ا 2030ا هام 

من  هم يمقومات النمو االجتماعي التليم ألفرادد ومواجهة المشكمت والمعوقات التي تعترض

 شباوضرورة تفرضها متطلبات الظروف الحالية لتحقيق أهداف المجتم  في ىعداد جي  من ال

ماعية. الجتتحم  متئولية تنمية مجتمعه والنهوض به من كافة الجوانت االقتصادية وا قادر علإل

يق تحق ليلك تهتم الدولة بالتعي نحو الوصول ىلإل أعلإل متتوا من النمو والتقدم، من خمل

 ، وبخاصةتلفةالتنمية الشاملة والمتتديمة في كافة مجاالت الحياة، اعتمادا علإل ميستاتها المخ

 لتعليمي.المجال ا

ا رئيتي ا في توفير مقومات النمو االج  ي التليمتماعليا تلعت ميستات التنشئة االجتماعية دور 

اليجابي وك األفراد المجتم  وذلك من خمل ترسيخ القيم االجتماعية والدينية وغرس أنماط التل

 (.147، ص2005لديهم )فرماوي،

مزدوجة  ظيفةومعارف والمعلومات فحتت؛ ب  لها فالتربية الحدينة ال تعني بعملية تلقين جملة ال

ق ا صقلها طبيي وتتمن  في تلقين المعرفة ومختلف المهارات بااضافة ىلإل ىعتنائها بتلوكيات التلم

 (.280، ص2018للمحيم االجتماعي اليي ينتمي ىليه )اوميدي،

اد فرسلوك األ وأصبح  الميستات التربوية تقوم بدور كبير في تقدم المجتمعات، وفي تعدي 

شأها ربوية أنتة توتنشئتهم وىكتابهم القيم الممئمة للمجتم  اليي ينتموب ىليه، وتعد المدرسة ميس

م موجة (، ىب التمميي تعيش اليو7، ص2013المجتم  لجع  أفرادد أعضام صالحين )الخزاعلة،

 التغيير في المدارس التكنولوجيا والتحرر النقافي واالجتماعي في أعقد صورد، لهيا التبت بدأت

تحتين ي  ووااصمح وتبني نماذج تربوية ممئمة لهيا التغيير التري ، ولرف  متتويات التحص

 الجودة ىذا اعتبرناها أاد معايير التفوق والتميز في هيا العصر.

فالمدرسة ليت  مكان ا اكتاو التمميي المعرفة والمعلومات فقم؛ ب  هي المكاب اليي يتم فيه 

يت وتأهي  التمميي وتزويدهم بالخبرات الحياتية المختلفة، وبالقدرات الخاصة لمواجهة الحياة تدر
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ومشكمتها بشك  ىيجابي، ليا يجت أب تكوب أوال  مكان ا محبب ا للتلميي، ال مكان ا ينتظر التلميي ك  

ة (.وتعتبر المدرسة ىادا ميستات التنشئ31، ص2009فرصة لمبتعاد عنه )أبو النصر،

االجتماعية التي يعهد ىليها المجتم  بمهمة رعاية أبنائه وتنشئتهم وىكتابهم القيم واالتجاهات 

البنامة ىلإل جانت ىكتابهم المعارف والخبرات والمهارات التي تتاعدهم علإل مواجهة المواقف 

ماعية التي المختلفة. ايا تعتبر المدرسة ميستة اجتماعية لها أهدافها التربوية والتعليمية واالجت

(، ويمكن الحكم علإل فاعلية المدرسة من Coriz2013,p34تعم  علإل تحقيقها لخدمة المجتم )

خمل المناخ اايجابي المنضبم، واليي يتمن  في اعور الطمو بالرضا عن المدرسة من خمل 

ة، المواظبة علإل الحضور، وىاتاس المعلمين بالرضا الوظيفي، واللوائح المنظمة داخ  المدرس

وتعاوب جمي  العاملين بالمدرسة كفريق عم  متكام  يتعي لتقديم خدمة جيدة، وتوفير بيئة 

مدرسية صالحة وداعمة للتمميي ومتاعدة التمميي علإل تحقيق النمو االجتماعي واألكاديمي 

-Tosui–(.وهيا ما أكدت عليه دراسة توسي مينج55، ص2010اامد، &الصحيح )موسي

Ming(2006والتي أا) ارت في نتائجها ىلإل أهمية تمكين التمميي من االستفادة من البيئة

المدرسية، ومنها تهيئة بيئة ممئمة لعمقة التمميي بالمدرسة، وتحقيق التوافق م  فريق العم  

ا التعاوب م  المعلمين بالمدرسة  بالمدرسة من خمل التفاوض والضبم ىب استلزم األمر، وأيض 

 ليمية للتمميي في تحقيق نتائج ىيجابية.لتنظيم البرامج التع

وعلإل الرغم من ذلك يواجه الطمو العديد من المشاك  والعقبات التي تتدرج من البتيم ىلإل 

المعقد والتي تعوق تحصيلهم الدراسي وتوافقهم الدراسي واالجتماعي والنفتي، وتكمن خطورة 

 ,Katholikiوهيا ما أكدت عليه دراسة تلك المشكمت فيما يترتت عليها من آثار سلبية كنيرة، 

et al. (2013 التي استهدف  تحديد المشكمت العاطفية والتلوكية التي يعاني منها طمو )

المدارس وتأثيرها علإل االنتمام للمدرسة، وأكدت نتائجها أب الطمو يعانوا من مشكمت سلوكية 

ضعف ارتباطهم بالمدرسة وتيثر بالتلت وعاطفية تيثر علإل معدل الصحة العقلية لديهم كما أنها ت

 علإل درجة انتائهم للمدرسة.

ات في جتمعوالخدمة االجتماعيةكمهنة ىنتانية تتتهدف متاعدة األفراد واألسر والجماعات والم

قيق هيا لتح تعزيز قدراتهم علإل األدام االجتماعي التليم وتهيئة الظروف االجتماعية المناسبة

ة (،كما تلعت الخدم50، ص2011معتماد وضماب جودة التعليم،الهدف )الهيئة القومية ل

ا متعددة في العم  م  هيد المشكمت من خمل استخدام األساس ال ي م  معرفاالجتماعية أدور 

رسة في لمماااألساس المهارا بالطرق التي تتفق م  األساس القيمي للخدمة االجتماعية، وتشتم  

لقائمة اصية لص من المشكمت االجتماعية أو النفتية أو الشخالمجال المدرسي علإل العمج بالتخ

اعية جتموىعادة تأهي  اليين ضعف  قدراتهم علإل األدام االجتماعي وتتضح ممارسة الخدمة اال

 (.Barker,2003, p155ىما علإل متتوا الوادات الصغرا أو المتوسطة أو الكبرا)

ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية التي تهدف ىلإل لىذا فالمجال المدرسي يُعد أاد المجاالت الهامة 

متاعدة المدرسة في تحقيق وظيفتها وأهدافها التربوية والتعليمية، ايا تتاعد الطمو علإل 

مواجهة مشكمتهم، وتتتند الخدمة االجتماعية بالمجال المدرسي علإل الدراسة المتتمرة 
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ياجات والمشكمت المتجددة اتإل تتتطي  لألوضاع والتغيرات البيئية والمجتمعية، وكيلك االات

 (.75، ص2005أب تجدد وتبتكر من طرق الممارسة بما يتناست م  المتغيرات الجديدة. )رياب، 

 يكوبوكما تعم  الخدمة االجتماعية المدرسية علإل الربم بين المدرسة واألسرة والمجتم  

ا من العملية التعليمية وليس بمنأا طراف األ عنها يعم  م  مختلف األخصائي االجتماعي جزم 

ي عليممن ىدارة ومدرسين، وتعم  الخدمة االجتماعية المدرسية علإل الدعم االجتماعي والت

لت في (. وتقديم المشورة الفردية والجماعية، ومتاعدة الطاWaller, 2012, p210للطالت )

علإل األزمات والتدخ  المبكر معه، وتدريت األسرة علإل كيفية متاعدة الطالت 

يتتم  (.غير أب مجال الخدمة االجتماعية المدرسية ال يزالRaines, 2008, p81االستيكار)

 بالطاب  الفني )المهارا( اليي يعتمد علإل القدرات الشخصية لمختصاصي )لألخصائي(

ن تباياالجتماعي، ايا يجد نفته أمام ميداب عريض يفرض عليه تنوع ا في أساليت األدام ل

نتق وال ف طبائ  األفراد وتعدد المشكمت، اتإل يتمكن من استيعاو األفرادالمجاالت واختم

ن  م-لمدرسةايئة الكلي للمدرسة، والتعام  م  التحوالت المتعلقة بالدوائر المحيطة الميثرة علإل ب

(. وهيا ما 2689، ص2004ثقافي ا واجتماعي ا واقتصادي ا )عبد الرازق،-األسرة والبيئة المحلية

ماط ( في دراسته ايا يري أب التدخ  المهني يتطلت العديد من أن2004)David أاار ىليه

تيجيات ستراالممارسات المهنية في مواجهة موقف معين، ايا يتتدعي ذلك انتقام التكنيكات واال

التي تتناست م  طبيعة ك  موقف، وهو ما يفرض أب تكوب اخصية األخصائي ذات طبيعة 

 تكاملية معارفه ومهاراته.

ويُعد األخصائي )االختصاصي( االجتماعي المتئول مهني ا عن ممارسة الخدمة االجتماعية في 

مجاالتها المتنوعة بما فيها المجال المدرسي، وعليه اخراج طاقته لمواجهة مشكمت الفرد 

والجماعة باألساليت العلمية؛ فيتهم م  غيرد من العاملين في ميستات المجتم  في تحقيق التنمية 

متكاملة المأمولة، وثمة ااجة ىلإل دعم الجهود المعنية علإل تحتين أدام مهام األخصائي في ال

(. 3، ص2011مجاالت خدمة المجتم  واالرتقام بها لتجويد ممارساتها نظري ا وتطبيق ا)البي، 

فحينما يمارس األخصائي االجتماعي أعماله فإنه يقدم خدمات عديدة ىلإل المحتاجين لتلك 

ويشارك األخصائي االجتماعي العديد من المهنيين اآلخرين في المجهودات المبيولة الخدمات، 

فالتعام  م  المشكمت  (.137، ص2011اتااة تلك الخدمات لألفراد أو الجماعات )غرايبة،

 & Kellyدراسة الطمبية ليس من التهولة بمكاب، وأكد علإل ذلك العديد من الدراسات منها 

Stone (2009) النتائج علإل وجود العديد من المشكمت في المدرسة والتي يتعام  معها  وأكدت

األخصائيين لمواجهتها علإل متتوا الفرد والجماعة الصغيرة واألسرة، واددت مجموعة من 

العوام  الميثرة علإل عم  األخصائيين في المدرسة منها: اجم القضايا والمشكمت في المجتم  

 المدرسي.

أب المعوقات التي تواجه عم  األخصائي االجتماعي في (2010لشقصي )دراسة اكما أظهرت 

ا المعوقات الخاصة باألسرة والمجتم  ثم يليها المعوقات المرتبطة  المدارس، أكنرها تأثير 
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باامكانات المادية والبشرية، ثم يليها معوقات مرتبطة بإعداد األخصائي االجتماعي ثم معوقات 

 خاصة بإدارة المدرسة.

رت بها ملتي د تأثرت المدرسة بالعديد من التغيرات االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية اوق

ة عايـالمجتمعات في مختلف أنحام العالم وعلإل األخص المدارس القطريـة المتتقلـة تح  ر

افادة ايمة المجلس األعلإل للتعليم سابق ا، فقد كان  تعتمد علإل التكنولوجيا بشك  أكبر من ق

 وجيةعلميـة ليلك لواظ اضطراو بناالها وانكماش وظائفها خاصة في ظ  الحياة التكنولالت

لتلبية ارها المعقدة، وظهور العديد من المشكمت التي واجهتها وتيثر علإل توازنها وتنعكس أثا

 علإل جمي  أنتاقها الفرعية ومن أمنلتها:

 مدرسة.التأخر عن المدرسة او الهروو منها والغياو المتكرر عن ال -

 العنف المدرسي بكافة صورد وأاكاله المادية والمعنوية. -

 دقامالمشكمت المرتبطة بإدماب المخدرات لدا بعض األبنام نتيجة تواجدهم م  بعض أص -

 التوم وكيلك ادماب االنترن .

 المشكمت المرتبطة بالعدواب والتنمر.... ىلخ. -

 االنحرافات األخمقية والسيما االنحراف الجنتي. -

 عف وقلة التواص  بين األسرة والمدرسة.ض -

 نقص الكفامة المهنية للمتخصصين العاملين بالمدرسة. -

 المشكمت االجتماعية الناتجة عن اخمف النقافات سوام للطمو او المدرسين. -

ايا توصل  ىلإل تحديد مجموعة من المعوقات ( 2013دراسة حسن )وهيا ما أكدت عليه 

ت م  ابمت األخصائي االجتماعي، وقلة توافر أماكن اجرام المقاادارية من  كنرة متئوليا

 الحاالت، وضعف رغبة أوليام األمور في المشاركة م  المدرسة. 

ويلة الصعوبات التي تواجه االختصاصي االجتماعي الفترة الط( 2016ودراسة شهاب الدين )

ية الميدان اراتليام األمور للزيالتي يحتاجها الطالت اتإل يبدأ النقة فيه وتقبله، وعدم تفهم أو

م بك  هتماوأهميتها فيمتنعوب عن استقباله، وأب كنرة أعداد الطمو تجعله غير قادر علإل اال

موة عرد، الفئات الطمبية التي تحتاج رعايته، وكيلك عدم وجود مكتت متتق  يمن  صعوبة كبي

 .طموراادية والتوجيهية للعلإل االفتقار ألجهزة وتقنيات تتاعدد في تقديم البرامج اال

ا في متتوا األدام لألخصائي  (2001بينما دراسة مصطفى ) أوضح  أب هناك انخفاض 

تدني دة ماالجتماعي وذلك من خمل أدائه المهني ورضاد الوظيفي؛ األمر اليي يعكس متتوا جو

ني لألخصائي االجتماعي واليي يرج  ىلإل مجموعة من العوام  من أهمها ااعداد المه

 والتدريبي. 
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أاارت ىلإل أب هناك معوقات متعددة تواجه ممارسة الخدمة  (2014دراسة حسن )أما 

وفير لإل تاالجتماعية في المجال المدرسي ومن أبرزها المعوقات المادية؛ مما يتطلت العم  ع

ة ممارسي الالميزانيات الكافية م  تدريت األخصائي االجتماعي علإل استخدام مهارات متتحدثة ف

يحصلوا  ة لمالمهنية العامة، كما كشف  الدراسة أب جمي  األخصائيين االجتماعيين عينة الدراس

 علإل أي تدريت لزيادة معارفهم وهيا يعتبر من أهم المعوقات.

عاملين علإل نقص التدريت المتتمر لألخصائيين االجتماعيين ال (2009دراسة الشريف )وأكدت 

ة الجتماعيادمة ساليت الممارسة الفنية )المرتبطة بالتقنيات( للخبالمجال المدرسي وعدم متايرة أ

علإل أب Bernard (2010)دراسةوالتغيرات المعاصرة التي تمر بها الحياة المدرسية، ليا أكدت 

تحتين  لهاأدام األخصائيين االجتماعيين مازال يحتاج ىلإل برامج تدريبية متقدمة يمكن من خم

هني عظيم االهتمام بمعالجة القصور اليي يعتري األدام الممتتوا األدام. وأكدت علإل ت

ة لألخصائيين االجتماعيين من خمل البرامج التي تقوم علإل أسس واستراتيجيات الخدم

ة و أي وادال أاالجتماعية االمر اليي يتهم في أدام االخصائيين االجتماعيين العاملين م  األطف

ين ىلإل الحاجة الماسة لتدريت األخصائي (2005سة الزبير )تعام  أخرا. كما توصل  درا

 م، بينماعمماالجتماعيين علإل التعام  م  األمات المختلفة التي قد تعوق األدام االجتماعي لل

ي وهو تطرق  ىلإل ىعداد وتجهيز األخصائي قب  ممارسة العم  المهن( 2002دراسة القبندي )

لمحاور اد اأو الخدمة االجتماعية باعتبارد طالت وأكدت علإل االهتمام بالتدريت الميداني لطم

 الرئيتية في ىعداد الطالت.

ر ايا بين  أنه من الضروري أب يتير التعليم والتدريت المتتم Barbara (2001)دراسة

 ة ومتتوامهنيأثنام العم  جنب ا ىلإل جنت م  الممارسة المهنية اتإل يتم االرتقام بالمهارات ال

مر لمتت، مما يعكس ااجة االخصائيين االجتماعيين ىلإل التدريت اتقديم الخدمة للمتتفيدين

 ية.الكتتاو معارف وخبرات ومهارات جديدد اتإل يتتطيعوا أب يحققوا أهداف عملية التنم

ال ي مجويتبين من العرض التابق أب هناك مشكمت متعددة تواجه األخصائيين االجتماعيين ف

ها بلتوم األوضاع والظروف الراهنة والتي تمر العم  المدرسي، وتتفاقم هيد المشكمت 

ضعف المجتمعات في االنفتاح علإل المجتمعات األخرا واختمل منظومة القيم األخمقية و

ونة ي اآلالوازع الديني وايوع أنماط ثقافية تشج  علإل االستهمك والممباالة بشك  كبير ف

 األخيـرة.

ا لما تهدف ىليه الخدمة االجتماعية ف  الجتماعيئي اي المجال المدرسي وما يقوم به األخصاونظر 

ا أساليت متنوعة للممارسة يتضمن ذلك أربعة جوانت أساسية منها العمجية، الوقائية،  متتخدم 

 اانشائية، التنموية.

األمر اليي يتطلت العديد من المهارات المهنية أثنام التعام  م  الطمو أو أسرهم أو المجتم  

سة سوام كانوا أعضام هيئة تدريس أو ىداريين أو غيرهم، كيلك التعاوب م  الداخلي للمدر

الميستات المجتمعية بالمجتم  الخارجي والتي تتهم بشك  مباار أو غير مباار م  المدرسة في 

 (.271، ص2007رعاية الطمو وتقديم الخدمات المختلفة لهم )علإل،
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ز رفاد لإل بنام مجتم  آمن ومتتقر، وتعزيى 2030واتتاق ا م  ما تطمح ىليه رالية دول قطر 

ه ضمنتاألفراد الجتدي والعاطفي واليهني وال سيما النشم والشباو منهم، ىضافة ىلإل ما ت

كونوب القوة أب النشم والشباو هم اليين سي 2016-2011استراتيجية التنمية الوطنية بدولة قطر 

 الدافعة في التنمية الوطنية.

رير التنمية فإب تق 2016-2011واستراتيجية التنمية الوطنية  2030طنية وتنفيي ا لرالية قطر الو

 يركزوالبشرية النالا لدولة قطر يركز علإل موضوع "توسي  قدرات النشم والشباو القطري" 

ا منلما ز علإل يرك علإل الشباو في بيئة سريعة التغيير وعلإل تعليمهم وصحتهم ورفاهيتهم تمام 

 (.7، ص2012ة )تقرير التنمية البشرية،تمكينهم ومشاركتهم المدني

ية م  علإل أب هناك ضرورة اتمية من مواكبة مهنة الخدمة االجتماع(2017فرماوي )كما أكد 

ي في يجابىتغيرات المجتم  اليي تمارس فيه وىال سوف تنعزل عن مجتمعها، ولن يكوب لها تأثر 

آثارد  ظهرت عن الحراك التري  الييتوجيه اركة المجتم  والتعام  م  األثار التلبية الناتجة 

 علإل المجتمعات العربية.

م  م  لتعاامن هيا المنطلق يتطلت األمر سرعة المواجهة والتخطيم للتدخ  المهني الموجه نحو 

سي لمدراتلك المشكمت ببرامج وأساليت وتكنيكيات مهنية متطورة تمكن األخصائي االجتماعي 

ن لتخفيف ماأو  من التعام  الفعال معها للقضام عليها ىب أمكن الممارس لمهنة الخدمة االجتماعية

 ادتها بأساليت مبتكرة وادينة.

 فالوضع الراهن يتطلب:

ة اوار ىقاموبنام تعليمي قوي وفعال يتمكن من تقديم كافة أنواع الرعاية االجتماعية للطمو -

 بنام.

 العالمية. مدرسية ديناميكية تتتطي  التكيف م  المتغيرات المحلية و-

 وتأسيًسا على ما تقدم فإن البحث الراهن يسعى إلى:

 ري.التعرف ىلإل التحديات التي تواجه األخصائي االجتماعي بالمدارس في المجتم  القط-

ارس في المدالتوص  ىلإل آليات مواجهة التحديات التي يقابلها األخصائي االجتماعي في عمله ب-

 المجتم  القطري.

 بحث:ثانيًا: أهمية ال

ا ايوي نا فني بننام نهضنة النوطن .1 وبعند ا  يمن  التعليم ركيزة أساسية ل صنمح والتنمينة وعنصنر 

ا من أبعاد أمنها، وليا فإب دراسة التحديات التي تواجه األخصائي االجتماعي ال تبر مدرسي يعمهم 

ا في الوق  الراهن للتغلت عليها.  مطلب ا ملح 
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ل ات التني تواجنه األخصنائي فني عملنه، لوضن  الحلنويركز البحا علإل دراسة وتحديد التحدي .2

ا الكفيلننة بمواجهتهننا، ومننن ثننم تحتننين قدرتننه علننإل متنناعدة الطننمو بالمنندارس فردي ننا وجماعي نن

 ومجتمعي ا.

فنني ضنننوم المتغينننرات المجتمعينننة ينننزداد اهتمننام مهننننة الخدمنننة االجتماعينننة خاصنننة بدراسنننة  .3

ية أو االجتماعيين سوام المهنينة او األسنرالصعوبات والمشكمت التي تعترض عم  األخصائيين 

نفينني فنني ااداريننة والميستننية، والتننعي النندائم نحننو مواجهتهننا بأسنناليت علميننة مدروسننة وقابلننه للت

 الواق .

لمجنال ااصر الجهود البحنية التي بيل  في ىطار العم  المهني لألخصائيين االجتماعيين فني  .4

يد هننلمرتبطننة بننراليتهم ورسننالتهم المرتبطننة بحنن  المدرسنني يننيدي ىلننإل توسنني  المنندارك واآلفنناق ا

 المشكلة.

 :اآلتية األهدافيهدف البحا الحالي ىلإل تحقيق  ثالثًا: أهداف البحث:

 التعرف ىلإل التحديات التي تواجه األخصائيين االجتماعيين بالمجال المدرسي..1

 الفرعية تتمن  في: األهدافوينبنق عن هيا الهدف مجموعة من 

 لقطري.االتحديات المهنية التي تواجه األخصائي االجتماعي بالمدارس في المجتم  تحديد أهم -

 لقطري.اتحديد أهم التحديات المادية التي تواجه األخصائي االجتماعي بالمدارس في المجتم  -

 لقطري.اتحديد أهم التحديات األسرية التي تواجه األخصائي االجتماعي بالمدارس في المجتم  -

   القطري.م التحديات ااداريـة التي تواجه األخصائي االجتماعي بالمدارس في المجتمتحديد أه-

 القطري. تحديد أهم التحديات النقافية التي تواجه األخصائي االجتماعي بالمدارس في المجتم -

لعنناملين اتحدينند اآلليننات المزمننة للتغلننت علننإل التحننديات التنني تواجننه األخصننائيين االجتمنناعيين .2

 مدارس القطرية.بال

 :اآلتيةعن التتاالالت  ااجابةيتعإل البحا الحالي ىلإل  البحث: رابعًا: تساؤالت

 تواجه األخصائي االجتماعي بالمدارس؟  التيما التحديات .1

 وينبنق عن هيا التتاالل مجموعة من التتاالالت الفرعية تتمن  في:

 ري؟عي المدرسي في المجتم  القطما أهم التحديات المهنية التي تواجه األخصائي االجتما-

 ري؟ما أهم التحديات المادية التي تواجه األخصائي االجتماعي المدرسي في المجتم  القط-

 ري؟ما أهم التحديات األسرية التي تواجه األخصائي االجتماعي المدرسي في المجتم  القط-

 قطري؟سي في المجتم  الما أهم التحديات التنظيمية التي تواجه األخصائي االجتماعي المدر-

 ما التحديات النقافية التي تواجه األخصائي االجتماعي المدرسي في المجتم  القطري؟-

املين منننا اآللينننات المزمنننة للتغلنننت علنننإل التحنننديات التننني تواجنننه األخصنننائيين االجتمننناعيين العننن.2

 بالمدارس القطرية.
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 خامًسا: مفاهيم البحث:

(، ويحدد 266، ص1986اللغة تعنإل القبة أو الحائ  )البعلبكي، كلمة تحدي في  مفهوم التحديات:

يدا ه ويقاموس أكتفورد معنإل كلمة التحديات بأنها الشيم اليي يصعت التقدم في التير بتبب

 (.Oxford,1984, p101ذلك ىلإل التعنر في اختيار المواقف )

ارسة و ممأنجاز األعمال ويشير مفهوم التحديات ىلإل ك  ميثر بالتلت علإل تحقيق األهداف أو ى

 بنائي ا ا أوالبرامج واألنشطة المهنية وينظر للصعوبات علإل أنها مشكلة أو أايام ضارة وظيفي  

 (.629، ص2005تقف اائ  أمام ىاباع الحاجات)محمد،

صائي "العراقي  التي تحد من عم  األخ الباحثان أن مفهوم التحديات إجرائيًا هو:ويرى 

 ىلإل لمدرسي". وفق ا للتعريف سالف اليكر يصبح من الضروري التوص االجتماعي بالمجال ا

 صائيىطار علمي لمواجهة هيد الصعوبات أو العراقي  أو المشكمت التي تحد من عم  األخ

 االجتماعي بالمجال المدرسي.

لمدرسي مله اب تواجه األخصائي االجتماعي في عأاناب بتحديد التحديات التي يمكن وقد قام البا

 :اآلتيةي التحديات ف

 ا تلكويقصد به التحديات المهنية التي تواجه األخصائي االجتماعي في عمله بالمدرسة: .1

تدار ة واقالجوانت التي تحد من قدرة األخصائي االجتماعي المدرسي علإل القيام بعمله بكفام

 وترتبم )بضعف المهارات وكنرة المشكمت وانعدام المتابعة وغموض الدور وغيرها(.

 ا تلكويقصد به التحديات المادية التي تواجه األخصائي االجتماعي في عمله بالمدرسة: .2

تدار ة واقالجوانت التي تحد من قدرة األخصائي االجتماعي المدرسي علإل القيام بعمله بكفام

ألنشطة لزمة وترتبم )بضعف باامكانات المادية المرتبطة بالميزانيات واألدوات والخامات الم

 بية والمتاعدات المزمة للطمو غير القادرين(.الطم

 ا تلكويقصد به التحديات األسرية التي تواجه األخصائي االجتماعي في عمله بالمدرسة: .3

تدار ة واقالجوانت التي تحد من قدرة األخصائي االجتماعي المدرسي علإل القيام بعمله بكفام

ض انخفاواجرام الزيارات المنزلية،  وترتبم )بضعف العمقة بين المدرسة واألسرة، وصعوبة

 الوعي األسري بأهمية متابعة تعليم ابناالهم(.

ك ها تلبويقصد  التحديات التنظيمية التي تواجه األخصائي االجتماعي في عمله بالمدرسة: .4

تدار ة واقالجوانت التي تحد من قدرة األخصائي االجتماعي المدرسي علإل القيام بعمله بكفام

اعيين الجتمألسس التي تتبعها اادارة المدرسية في التعام  م  األخصائيين اوترتبم )بضعف ا

دارية اا اموعدم وعيها بأهمية الدور اليي ييديه األخصائي االجتماعي واثقال كاهلهم باألعب

 المتزايدة، وغياو المتابعة والتقييم والتطوير المهني لهم(.
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 :رسةالمدب جه األخصائي االجتماعي في عملهالتحديات المرتبطة بالتنوع الثقافي التي توا .5

مله ام بعويقصد بها تلك الجوانت التي تحد من قدرة األخصائي االجتماعي المدرسي علإل القي

د التقاليوادات بكفامة واقتدار وترتبم )بتنوع الجنتيات للطمو واألخصائيين، وكيلك انتشار الع

ن صائييلتعاوب والعم  الجماعي بين األخالمنافية لنقافة المجتم  القطري، غياو ثقافة ا

 االجتماعين أنفتهم، ومحاولة ىرضام مدير العم .

  :مفهوم األخصائي االجتماعي المدرسي -1

ة ة الخدمة مهنيعرف األخصائي االجتماعي بأنه ذلك الشخص المعد ىعداد ا علمي ا وعملي ا لممارس

، 2011(، )برهم،34، ص2002االجتماعية من خمل كليات ومعاهد عليا متخصصة )فهمي،

ا ذلك الشخص المتخصص في الخدمة االجتماعية اليي يُعد بحيا تكوب11ص ه لدي (. وهو أيض 

م ويتاه م  مختلف المواقف وم  مجموعات متنوعة من العممم التعام المهارة والقدرة علإل 

لمهني دخ  اللت مجموعة من المشكمت الفردية واالجتماعية باستخدام مهاراته مواجهةفي ا  أو 

 (.233، ص2003وعلإل متتويات مختلفة تتراوح ما بين الفرد والمجتم  )علإل،

  مأما األخصائي االجتماعي المدرسي يعرف بأنه ذلك الشخص المهني المتخصص في العم  

ن ام مالناس بقصد متاعدتهم في التغلت علإل ااتياجاتهم ومواجهة مشكمتهم االجتماعية سو

 لمواجهة فرادتهم الياتية أو تطوير أو تعدي  متار البيئة التي يعيش فيها األخمل تنمية قدرا

ة التطبيقيولية المشكمت أو االاتياجات ويكوب معد مهني ا ويتضمن ىعدادد الجوانت النظرية والعم

 وطي،مما يزودد بالمعرفة والمهارة للتعام  م  األفراد والجماعات والمجتمعات )التمال

 (.88، ص2009خليفة،

ا أعد مهني  ا وكما يعرف األخصائي االجتماعي المدرسي بأنه هو الفرد اليي يمتلك استعداد ا فطري  

اد ألفرمن أج  وظيفة الخدمة االجتماعية وزود بالمعرفة والمهارة التربوية للتعام  م  ا

 دي  متارو تعوالجماعات والمجتمعات المدرسية ويتتخدم في ذلك أسلوو التنمية الياتية لتطوير أ

لمدرسة امل البيئة التي يعيش فيها الطمو لمواجهة المشكمت أو االاتياجات االجتماعية من خ

الجلد بر وفي ىطار ثقافة المجتم ، ويتمت  بحتن الخلق والتتامح وىنكار اليات، ويتحلإل بالص

 (.8، ص2013وتطهير النفس ويتصف بالعدل )اتن،

لي ال المدرسي بأنه المتخصص الحاص  علإل ميه  عاويقصد باألخصائي االجتماعي في المج

بح لعم  ليصيا اوعملي ا له انظري  من أاد الكليات المتخصصة في العلوم االجتماعية وقد تم ىعدادد 

ا ح قادالممارسة العامة للخدمة االجتماعية في الميستات المدرسية بحيا يصب مهاراتلديه  ر 

 (. 101، 2009الخطيت، علإل ممارسة عمله ضمن الفريق المدرسي )

 (:220، ص2006ويتضمن ااعداد المهني لألخصائي االجتماعي ما يلي )اتين،

 مة الفردوخد : "الرعاية االجتماعية والخدمة االجتماعيةالمقررات أو العلوم المهنية األساسية

 وخدمة الجماعة وتنظيم المجتم  والبحا واالدارة".
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ه وعلم فروع"علم االجتماع وفروعه وعلم النفس و تأسيسية:المقررات أو العلوم المساعدة أو ال

 التشريعات والقانوب واللغات والكمبيوتر والبيولوجيا والرياضيات".

 العلوم المجالية وتنقسم هذه العلوم إلى:

ظيم ن  تنموهي التي تنشأ أساس ا لممارسة مهنة الخدمة االجتماعية أساسي  مجالية أولية: -أ

 لة ورعاية الشباو والمتنين واألاداث ورعاية المعوقين.األسرة ورعاية الطفو

فها قق هدويكوب فيها وظيفة األخصائي االجتماعي متاعدة الميستة في تتح مجالية ثانوية: -و

 من  المدارس والمتتشفيات والمصان . 

من يق، والتدريت الميداني خمل ترجمة األقوال ىلإل األفعال، ووض  النظريات مح  التطب -

 كتتت الطالت مهارات وخبرات من خملها يمارس دورد المهني.خملها ي

لعقلية، ا(:اللياقة الجتمية، اللياقة 2000ويتضمن االستعداد الشخصي والمهني ما يلي)ناجي،

مت  جت أب يتيلتي اللياقة النفتية، اللياقة االجتماعية، بااضافة الإل المهارات المهنية األخرا ا

 بها.

 :ضع تعريف اجرائي لألخصائي االجتماعي في المجال المدرسيوهووقد قاما الباحثان بو

ية في تماعالشخص الفني والمهني اليي أُعد ىعداد  نظري ا ومهني ا بهدف ممارسة الخدمة االج

جهة ي موافي تحقيق وظيفتها وأهدافها، ومتاعدة الطمو ف المدرسةالمجال المدرسي، ومتاعدة 

 م في ىطار ثقافة المجتم .مشكمتهم والتغلت علإل ااتياجاته

 سادًسا: اإلطار النظري:

ين الممارسة المهنية المتكاملة ومواجهة التحديات التي تواجه االخصائيين االجتماعي

 بالمدارس:

 يتجه منظور الممارسة المهنية المتكاملة نحو:

 تركيز األخصائي االجتماعي المدرسي كممارس عام علإل: -1

 ة لدا الطمو.الحاجات اانتانية غير المشبع .1

 المشكمت االجتماعية التي يعاني منها غالبية كبيرة من الطمو بالمدرسة.  .2

الوعي  زيادةالتنقيف و-جودة التعليم والتعلم –القضايا اانتانية "اقوق الطالت ووجباتهم  .3

ت لمهارااالتنمية وىكتاو -لدي الطمو وبخاصة بالتراث وقيم المواطنة في المجتم  القطري 

 ماعي المتنوعة".االجت

التغيرات الحادثة في المجتم  المحلي والعالمي وما ينتج عنه من مشكمت سوام علإل  .4

 المتتوا الداخلي والخارجي.
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يات يقوم األخصائي االجتماعي المدرسي كممارس عام بانتقام ما يناسبه من استراتيج -2

 ا.أثيرهتشكلة ولنطاق ونماذج وأساليت للعم  علإل التدخ  المهني الفعال طبق ا لطبيعة الم

ساس ك  األنظرية األنتاق البيئية ونموذج ا  المشكلة من أهم الموجهات األساسية التي تش -3

 العلمي للعم  المهني لألخصائي االجتماعي المدرسي كممارس عام.

-عةلجماا-يمكن دمج أساليت ومهارات وأدوار من طرق الخدمة االجتماعية المباارة "الفرد -4

 مدرسية.قف الك غير المباارة "كالتخطيم واادارة والبحا". في العم  م  المواوالتنظيم" وكيل

دخ  ي في التتقائفإب المبدأ اليي تقوم عليه فكرة الممارسة العامة هو االعتماد علإل المفهوم االن

  ا للعميناسب  المهني واليي يقوم علإل أساس ىتااة الفرصة لألخصائي االجتماعي ليختار ما يراد م

ائمة ية قتوياته المختلفة )فرد، جماعة من األفراد، مجتم  صغير، ميستة( من أساليت مهنبمت

تمد التي تع رياتعلإل المداخ  والنظريات العلمية المختلفة المتوافرة لديه، ذلك أب النماذج والنظ

عية ، نوعليها الممارسة العامة تختلف فيما بينها في كنير من الجوانت من  )أهداف التدخ 

عي االجتما صائيألساليت، طرق التقدير، مدة التدخ (، وهيد التنويعات واالختمفات قد تفيد األخا

ا عند تعامله م  المشكمت المتنوعة للعممم )  (.Derezates,2005, p75كنير 

ايا  عالموتعد الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية من األساليت المتقدمة علإل متتوا ال

مهارات ن المجاد ىلإل تزويد الدارسين والباانين في الخدمة االجتماعية بمجموعة يهدف هيا االت

ولي ر اموالمعارف والقيم التي تهدف ىلإل التعام  م  المشكمت االجتماعية المعاصرة بمنظو

ا من متتوا الوادات الصغرا والتي تشم  )الفرد وا ة( ثم ألسريتضمن كافة أنتاق العممم بدم 

التي الوسطإل والتي تشم  )الجماعة الصغيرة( وانتهام بالوادات الكبرا ومتتوا الوادات 

 (.1642، ص2005تشم  )المنظمة والمجتم ( )مصطفإل،

استخدام الممارسة العامة المتكاملة في المجال المدرسي ييدي ىلإل اكتاو األخصائي  ىب

أكنر فاعلية. كما يشير المهارات المتنوعة التي تمكنه من التغلت علإل التحديات المهنية بصورة 

ىلإل أب التنوع النقافي سمة من سمات مجتمعات اليوم، ألنها تنقتم ىلإل فعاليات ( 2010القاضي)

وهويات وأعراق وقوميات متعددة، ولك  منها له خصوصيته النقافية، المتتمدة من أعرافها 

ن المجتمعات، المتعلقة بالدين وتقاليدها وعاداتها، ولهيا فالتنوع النقافي يتضمن الفوارق النقافية بي

(، فإب 2012والهوية والعرق، مما ييدي في النهاية ىلإل االة التعدد النقافي.  واتت اليونتكو)

التنوع النقافي يعبر عن أاكال وأنواع النقافة اانتانية، الناجمة عن تنوع الهويات، والتي تخلق 

التنوع مفيد وضروري للحياة اانتانية،  تمايزات ثقافية واختمف في العادات والتقاليد، وهيا

كضرورة التنوع البيولوجي في البيئة للكائنات الحية، ألنه يشك  مصدرا ل لهام والتجديد 

واابداع اانتاني. وكما نعلم فالمدارس القطرية المتتقلة تتتقب  طمو وطالبات من جنتيات 

ك المدارس، مما يجع  تلك المدارس تضم متعددة، ايا يقوم الوافدوب العرو بإلحاق أبنائهم بتل

طمو وطالبات من جنتيات عربية متعددة، األمر اليي ييدي ىلإل وجود درجة من التنوع النقافي 

ا بالنقافات  داخلها.ومن هيا المنطلق فإب االاصائي االجتماعي المدرسي يجت أب يكوب ملم 
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نمار نقاط القوة اثرام التفاع  بين المتنوعة بالمدرسة وجوانت القوة وجوانت الضعف فيها واست

طمو المدرسة، والتدخ  لح  الصراعات التي تنشأ بين الطمو علإل اختمف البيئات التي 

أب التياسة االجتماعية مفهوم يشير ىلإل االتجاهات المنظمة  (2011ماهر )جاموا منها.ولقد أاار 

دفة، واألساليت الواجت استخدامها التي تهدف لتحقيق أهداف اجتماعية، توضح المجاالت المتته

في العم  االجتماعي، وترتبم التياسة االجتماعية بالخدمة االجتماعية في جانت تحقيق األهداف، 

التي تتعلق بح  مشكمت المجتم ، وتحقيق التنمية االجتماعية، فالعمقة بين التياسة االجتماعية 

 والخدمة االجتماعية هي عمقة تكاملية.

 ياساتعلإل األخصائي االجتماعي المدرسي أب يقوم بالمتاهمة في وض  وتصميم التوليا يجت 

ين بفعاال   صم  المدرسية الكفيلة من الحد من التلوكيات الخاطئة، والتياسات التي تجع  هناك توا

ا وض  التياسات الكفيلة بممارسة أنشطة طم فية صبية األسرة والمدرسية. كما يجت عليه أيض 

 لصق  مواهت الطمو وتكوين الشخصية المتكاملة لديهم. وفوق صفية

ة اانمائيية وواألخصائي االجتماعي المدرسي يمكنه ممارسة العديد من األدوار العمجية والوقائ

رة ادااالتي تتاهم في تحقيق أهداف الخدمة االجتماعية المدرسية بفاعلية، وليا يجت علإل 

جه توا ئوليات فاعلة تتهم في الحد من التحديات التيالمدرسية ترجمة هيد األدوار ىلإل مت

ام ا تاألخصائيين بالمدارس. ويمكن القول يجت أب يكوب األخصائيين االجتماعيين علإل وعي  

ة عدد مدرسبالمتئوليات المهنية وكيفية ممارستها وذلك يتطلت التدريت المتتمر وأب يكوب بال

لدعم القإل يعدد الطمو ليس ذلك فقم ب  كيلك اب  كافي من األخصائيين االجتماعيين يتناست م 

 المادي المعنوي الممئم من ىدارة المدرسة.

 دور األخصائي االجتماعي في المدرسة:

 يقوم األخصائي االجتماعي المدرسي بدور هام م  الطمو فيما يلي:

ربوي ااا تبمن أهم األدوار التي يقوم بها األخصائي االجتماعي المدرسي ك الدور الوقائي: .1

 ستفادةج  االأأب يقوم بالبحوث والدراسات للظواهر والمشكمت والقضايا التي تهم التمميي من 

 التزود ي علإلبنتائجها لصالح نتق التمميي ودورد كتربوي يعني الدور التربوي متاعدة التممي

 يه.فوجد بالمعارف والمعلومات التي تحتاجها لكي يتعام  م  المشكلة أو الموقف اليي ي

مج ه في عيتمحور دور األخصائي هنا اول تأثيرد في نتق التلميي لمتاعدت الدور العالجي: .2

ا تعدي  البيئة االجتماعية المحيطة بالتلميي، ويقوم األخصائي اال ا عي أيض  جتمامشكمته وأيض 

جاال  ألسرة ما صبحبتعدي  أفكار واتجاهات اآلبام الخاطئة نحو التعليم ونحو معاملة أبنائهم اتإل ت

 أبنائها ومتاعدتهم علإل أدوراهم االجتماعية للطمو. لتدعيممناسب ا 

يهتم األخصائي االجتماعي بتقديم الخدمات االئتمانية التي تتناست م   الدور التنموي: .3

ااتياجات التمميي عن طريق ىاراكهم في الجماعات المدرسية المنظمة التي تهيئ لهم التنشئة 
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لتليمة م  االستفادة من جمي  أنواع النشاط التي يمارسونها كوسيلة تتاعد علإل االجتماعية ا

اكتشاف ميولهم وقدراتهم الخاصة ثم استنمارها وتنميتها اتإل تعم  علإل تحقيق نموهم االنفعالي 

 (.317-315، ص ص2017واالجتماعي والعقلي والجتمي )ىمعيتيق، 

 سي تتمثل في:المهام األساسية لألخصائي االجتماعي المدر

انات امكاالمشاركة في العم  البرامجي لتنمية قدرات الطالت بما يعينه علإل االستفادة من -

 المتوافرة لدا الطالت والبيئة مع ا.

 تيلي  أية صعوبات قد تعترض طريقه األكاديمي.-

 التوجيه لجهات تقديم العوب المادي لمن تتطلت االته من الطمو من  هيا العوب.-

 من خدمة مكنهتيم العوب المعنوي اليي يعين الطالت علإل ىمكانية االستفادة من قدراته التي تقد-

تإل يكوب ته انفته بنفته، وذلك عن طريق التأثير في أفكارد واتجاهاته وقيمه، ودعم مفهومه ليا

ا ىيجابي ا )الوعي باليات والتمو بها(.  مفهوم 

لتعدي  م  علإل اوالع من الموارد البيئية المتااة والممكنةتقديم العوب البيئي للتمكن من االستفادة -

 (.94، ص2006فيها لصالحه )سليماب، 

 سابعًا: اإلجراءات المنهجية للبحث:

 ه يتعإلهياالبحا ىلإل نمم البحوث الوصفية التحليلية ايا أن ينتمينوع البحث ومنهجه:  -1

ات المجال المدرسي وآليىلإل التوص  ىلإل التحديات التي تواجه األخصائي االجتماعي ب

من  المواجهة، معتمد ا علإل استخدام منهج المتح االجتماعي باستخدام العينة علإل عدد

آلداو اكلية باألخصائيين االجتماعيين بمدارس قطر، وكيلك عينة من طالبات الخدمة االجتماعية 

 والعلوم بجامعة قطر.

 مجاالت البحث: -2

ية النانووإل جمي  المدارس االبتدائية وااعدادية طبق  هيد الدراسة علالمجال المكاني:  -أ

 بدولة قطر. وكيلك برنامج الخدمة االجتماعية بجامعة قطر بالدواة.

 المجال البشري: ويتمثل في: -ب

( أخصائي 600الحصر الشام  لألخصائيين االجتماعيين بمدارس دولة قطر وعددهم ) -

 %(.22.3ائي؛ أي علإل عينة تمن  )( أخص134اجتماعي. وتم التطبيق ىلكتروني ا علإل عدد )

%( 33) ( طالبة بنتبة32عينة من طالبات كلية العلوم االجتماعية بجامعة قطر وعددهن ) -

لمجال بن باتقريب ا من جملة طمو التنة النهائية من برنامج الخدمة االجتماعية واآلتي تدر

 المدرسي.
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 /15/1من ا الحالي خمل الفترةتم جم  البيانات الميدانية المزمة للبحالمجال الزمني: -ج

  .،بااضافة ىلإل ذلك استغرق  الفترة الزمنية للبحا كك  عام كام15/5/2020ىلإل2020

 ثامنًا: أدوات البحث:

 قاما الباحثان بتصميم أداتين رئيسيتين لجمع البيانات في البحث الراهن وهما:

 استمارة استبيان لألخصائيين االجتماعيين بالمجال المدرسي: (1)

كتابات ، والقاما البااناب عند تصميم االستبانة باالطمع علإل الدراسات والبحوث التابقة وقد

 أبعادها،سي والنظرية، التي اهتم  بالتحديات التي تواجه األخصائي االجتماعي في المجال المدر

 االستبانة علإل النحو التالي: وقد تم تصميم

ت( وجع  علقة)النوع االجتماعي،العمر، التخصصاالمت األساسية البيانات يشم  األول: الجزء

 .مجابتهاست االسم اختياري ا، والتعليمات الخاصة بأسلوو االستجابة وما يراعيه المبحوثين في

 خمتة محاور رئيتية هي: )تحديات علإل موزعة ( عبارة36علإل ) ويشتم  الثاني: الجزء

ت علإل لتغلا ثم آليات(.تحديات ثقافية مهنية، تحديات مادية، تحديات أسرية، تحديات تنظيمية،

 راسةالتحديات، وقد ارص البااناب علإل أب تكوب أسئلة االستبياب تجيت علإل تتاالالت الد

غير – وافقم–وتم تحديد أسلوو االستجابة؛ ايا كان  االستجابات )أوافق بشدة  وتحقق أهدافها،

م و تعرضهأالعبارات لعدم التشت  غير موافق بشدة( وأب تتم االستجابة في نفس ورقة  –موافق 

 للخطأ.

 وقد راعى الباحثان في تصميم االستبانة ما يأتي:

 تحديد نوع البيانات الواجت الحصول عليها.  -أ

 وض  العبارات التي ترتبم ارتباط ا وثيق ا بهدف الدراسة.  -و

 سهولة العبارات ووضوح مضمونها والتأكد من ذلك عند اختبار المقياس. -ج

 لعبارات م  المتتوي التعليمي والنقافي لعينة الدراسة.تَنَاْسُُت ا -د

 تقنين المقياس: 

 :ليفي البحث الحا األخصائيين االجتماعيين بالمجال المدرسي والثبات الستبانة الصدق

 اعتمد البااناب علإل نوعين من الصدق وهما: الصدق: -أ

يا تم عرض وهو يتضمن نتت اتفاق المحكمين علإل فقرات المقياس، ا:المحكمين صدق .1

دريس بقتم أعضام هيئة الت( 10استبانة األخصائيين االجتماعيين بالمجال المدرسي علإل عدد )

 علإل أب يتم التحكيم في ضوم:العلوم االجتماعية بجامعة قطر،

 مدا ارتباط العبارة بك  محور من محاور الدراسة. -

 من ايا صياغة العبارة. -
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 من ايا المضموب. -

ت، واننيف قنند تننم تعنندي  األبعنناد العامننة لمسننتبانة، وقنند تننم تعنندي  بعننض العبنناراوبنننام  علننإل ذلننك ف

عادلننة %، وقنند تننم اتنناو نتننبة االتفنناق وفق ننا لم85العبننارات التنني تقنن  نتننبة االتفنناق عليهننا عننن 

 )جتماب(.

 علإل انةاالستب لفقرات الداخلي االتتاق بحتاو البااناب قام وقدالداخلي:  االتساق صدق .2

 لمجالها، يةالكل والدرجة فقرة ك  بين االرتباط معاممت لحتاو وذلك ( مفردة،20اجمها ) عينة

 :التالية الجداول في موضح هو كما ادة، علإل ك  مجال وسنتناول

الدرجة ومعاممت االرتباط بين درجة ك  محور من المحاور المتضمنة في االستبانة  ( يوضح1جدول )

 الكلية

 قيمة معام  االرتباط المحاور

 **0.71 البعد األول: التحديات المهنية

 **0.80 البعد الناني: التحديات المادية

 **0.89 البعد النالا: التحديات األسرية

 **0.79 البعد الراب : التحديات التنظيمية

 **0.76 البعد الخامس: التحديات المرتبطة بالتنوع النقافي

( مما 0.01دالة ااصائي ا عند متتوا معنوية )يتضح من الجدول أب: جمي  معاممت االرتباط 

 يشير ىلإل صدق االستبانة وصمايتها لمستخدام فيما صمم  من أجله.

 قام البااناب باستخدام طريقتين للتأكد من ثبات المقياس وهي:ثبـات المقياس:  -ب

يد نة تحدعي قام البااا بتطبيق االستبانة علإلكرونباخ:  -طريقة إعادة االختبار باستخدام ألفا .1

ن15الخصائص التيكومترية، ثم تم ىعادة تطبيقهنا علنإل نفنس العيننة بعند فاصن  زمنني ) ا أي ( يوم 

لتني تحنديات ابواق  أسبوعين بين التطبيق األول والناني، ثنم قنام الباانناب بحتناو ثبنات اسنتبانة ال

النيي وونبناخ تواجنه األخصنائيين االجتمناعيين بالمجنال المدرسني، باسنتخدام معامن  ثبنات ألفنا كر

مكنننا منن ي(، وهيا ييكد علإل أب االستبانة تتمت  بنبنات عنالي ىاصنائي ا؛ ممنا 0.811بلغ  قيمته )

 االعتماد علإل النتائج التي تتوص  ىليها األداة.

 ية ايا تنمبراوب( للتجزئة النصف -قام البااناب باستخدام معادلة )سبيرمابالتجزئة النصفية:  .2

 إل نصننفين، يضننم القتننم األول القننيم التنني تننم الحصننول عليهننا منننتقتننيم عبننارات كنن  متغيننر ىلنن

غن  ، وقند بلاالستجابات للفقرات الفردية، ويضم القتم الناني القنيم المعبنرة عنن الفقنرات الزوجينة

تنن  (،وهننيا ييكنند أب معنناممت النبننات للمتغيننرات تتم0.921بننراوب( ) -قيمننة ارتبنناط )سننبيرماب

 كننن االعتمنناد علننإل نتائجهننا وأصننبح  األداة فنني صننورتهابدرجننة عاليننة مننن النبننات؛ وبننيلك يم

 النهائية.

مننن خننمل المناقشننة االلكترونيننة اننول التحننديات التنني تواجننه  تحليللل محتللوى أراء الطالبللات: (2)

األخصائي االجتماعي بالمجال المدرسي وآليات المواجهة. وقد اسنتفاد منهنا الباانناب فني التعنرف 

التنننة النهائيننة لمرالننة بكننالوريوس الخدمننة االجتماعيننة  علننإل اآلرام الموضننوعية لراليننة طننمو

 للتحديات التي تواجه األخصائيين االجتماعيين وكيفية مواجهتها.
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 م الباااي ا، قابعد عملية جم  البيانات ومراجعتها ميداني ا ومكتب اإلحصائية: األساليبتاسعًا: 

وطبق   (Spss V 25.0)  االاصائي بترميز وتكويد البيانات وتفريغها باستخدام برنامج التحلي

 األساليت اااصائية اآلتية:

 التكرارات والنتت المئوية.-

 المتوسم الحتابي.-

 الرباعية لمستجابات ( يوضح متتويات المتوسطات الحتابية2جدول )

 متتوا منخفض 1.99: 1ىذا تراوا  قيمة المتوسم للعبارة أو المحور بين 

 متتوا متوسم 2.99:  2لعبارة أو المحور بين ىذا تراوا  قيمة المتوسم ل

 متتوا مرتف  4:  3ىذا تراوا  قيمة المتوسم للعبارة أو المحور بين 

 االنحراف المعياري.-

 كرونباخ(. -معام  النبات )ألفا-

 (. (Spearman Brown coefficientمعام  سبيرماب-

 عاشًرا: نتائج البحث:

 ائيين االجتماعيين بالمجال المدرسي:النتائج المرتبطة باستبيان األخص -1

 ( يوضح النوع االجتماعي لألخصائيين االجتماعيين عينة البحا3جدول رقم )

 % ع النوع االجتماعي

 36.6 49 ذكور

 63.4 85 ىناث

 100 134 المجموع

ية لقطريتضح من نتائج هيا الجدول أب عينة البحا من األخصائيين االجتماعيين بالمدارس ا

ر (، في اين بلغ  نتبة األخصائيين اليكو%63.4م من ااناث ايا بلغ  نتبتهم )معظمه

لعظمي التي توصل  ىلإل أب الغالبية ا( 2018دراسة رجب )%(. وهيد النتيجة تتفق م  36.6)

 ل التعليمي هم من ااناث.من األخصائيين االجتماعيين العاملين في المجا
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 ئيين االجتماعيين عينة البحا وفق ا للنوع االجتماعي( يوضح توزي  األخصا1اك  رقم )

 

دارس الم يتبين من الشك  التابق غلبة ااناث من بين األخصائيين االجتماعيين العاملين في

وبة وصع القطرية، وهيا قد يعكس كنرة التحديات التي تواجه األخصائيات في المجال المدرسي

ا ارنت  الجتماعي وضعف قدرات وىمكانات المرأة مقالتعام  م  تلك التحديات نتيجة للنوع ا

 باليكور ىلإل اد ما.

 التوزي  العمري لألخصائيين االجتماعيين عينة البحا ( يوضح4جدول رقم )

 % ع التوزي  العمري

 8.3 11 سنة 26أق  من 

 31.3 42 سنة 30سنة ألق  من  26من 

 33.6 45 سنة 40سنةألق  من  30من  

 10.4 14 سنة 50من سنة ألق   40من 

 16.4 22 سنة فأكنر 50من 

 100 134 المجموع

 36.15 متوسم

سنة(، 36.15تبين من نتائج هيا الجدول أنمتوسم أعمار األخصائيين االجتماعيين عينة البحا )

هم في الفئة (، يليها من%33.6( بنتبة )سنة 40سنة ألق  من  30من وقد ارتفع  الفئة العمرية )

رية (، وتقارب  نتت الفئات العم%31.3( بنتبة )سنة 30سنةألق  من  26من ) العمرية من

ة (، وبنتبسنة 30سنة ألق  من  26من ( في الفئة العمرية من )%16.4األخرا ايا نجد )

 (.سنة 50سنة ألق  من  40من %( في الفئة العمرية من )10.4)
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 اعيين عينة البحاالتوزي  العمري لألخصائيين االجتم ( يوضح2اك  رقم )

 

س مداريعزا الشك  التابق تنوع الفئات العمرية لألخصائيين االجتماعيين العاملين في ال

ا ر مهم جد  لعنص والقدرة العالية علإل العطام؛ ىال أنهم قد يفتقدوب الشباوالقطرية، وتوافر عنصر 

ام  لتعاالقدرة علإل وهو عنصر الخبرة في ميداب عم  مهم للغاية ومتنوع كالمجال المدرسي، و

 م  التحديات التي تواجههم.

 لألخصائيين االجتماعيين عينة البحا الميهمت العلمية ( يوضح5جدول رقم )

 % ع الميه  العلمي )التخصص(

 60.4 81 الخدمة االجتماعية

 39.6 53 علم االجتماع

 100 134 المجموع

حا من الب خدمة االجتماعية من بين عينةكشف  نتائج هيا الجدول ارتفاع نتبةالمتخصصين في ال

تهم (، مقاب  من هم تخصصا%60.4األخصائيين االجتماعيين بالمدارس القطرية ايا بلغ  )

 (.%39.6علم االجتماع بنتبة )

 

 

 

 

 

 

 



 م خلفيلحكعبد ا التحديات التي تواجه األخصائي االجتماعي بالمدارس            أ.د ماجدي عاطف محفوظ، د.محمد

 383      2021 سبتمبر، 20العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

 

 توزي  األخصائيين االجتماعيين عينة البحا وفق ا لتخصصاتهم ( يوضح3اك  رقم )

 

  اضح أب هناك نتبة ليت  بالقلي  يمارسوب مهام وعميعكس الشك  التابق وجود ميار و

ا درسوياألخصائي االجتماعي في المجال المدرسي وهم ليتوا متخصصين بما فيه الكفاية ولم 

يا ت بهمهنية الخدمة االجتماعية بمختلف مجاالتها وخاصة المجال المدرسي وطبيعة المشكم

لعديد اهور ظا المجال، وهيا األمر ينعكس علإل المجال، والتنوع الكبير في سلوكيات الطمو بهي

اسة دره من التحديات التي قد تواجههم ويعجزوا عن التعام  معها، ويتفق ذلك م  توصل  ىلي

ي وأهم ما توصل  ىليه أب التدخ  المهني يمارس بواسطة غير المتخصصين ف( 2010بكر )

 مجال الخدمات االجتماعية.
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 يات المهنية التي تواجه األخصائي االجتماعي في عمله بالمدرسةالتحد (6جدول رقم )

 التحديات المهنية
 (2غير موافق ) (3موافق ) (4أوافق بشدة)

غير موافق بشدة 

 الترتيت الوسم (1)

 % ك % ك % ك % ك

ضعف المهارات -1

والخبرات المهنية 

لألخصائيين 

 االجتماعيين

72 53.73 44 32.84 12 8.96 6 4.48 3.36 1 

كنرة المشكمت -2

التلوكية التي يعاني 

 منها الطمو

51 38.06 43 32.09 23 17.16 17 12.69 2.96 5 

عدم وجود توصيف -3
وظيفي للمهام التي يقوم 

بها األخصائي 

 االجتماعي

65 48.51 50 37.31 14 10.45 5 3.73 3.31 3 

ضعف التعاوب بين -4

 فريق العم  بالمدرسة
62 46.27 47 35.07 21 15.67 4 2.99 3.25 4 

قلة عدد األخصائيين -5

االجتماعيين العاملين 

 بالمدرسة

40 29.85 38 28.36 35 26.12 21 15.67 2.72 7 

ضعف متابعة -6

األخصائيين 

االجتماعيين للمتتجدات 

والتطورات العلمية في 

 المجال

69 51.49 43 32.09 19 14.18 3 2.24 3.33 2 

دريت غياو برامج الت-7

المهني المتخصصة 
لألخصائيين 

 االجتماعيين

43 32.09 46 34.33 26 19.40 19 14.18 2.84 6 

 4 3.11 8.00 75 15.99 150 33.16 311 42.86 402 ااجمالي

جتماعيين بالتحديات المهنية التي تواجه األخصائيين اال يتضح من نتائج الجدول التابق المتص 

مهنينة التحنديات ال (، وهنيا يعنني أب هنناك3.11م النوزني قند بلن  )، أب الوسفي المجال المدرسي

تطلنت يالتي تواجنه األخصنائيين االجتمناعيين عيننة الدراسنة عنند " متنتوي مرتفن "، األمنر النيي 

ا مننن قبنن  المتننئولين للحنند مننن تلننك التحننديات ائيين التنني تحنند مننن كفننامة عمنن  األخصنن جهنند ا كبيننر 

ة والوصنننول بهنننا ىلنننإل المتنننتوا المننننخفض؛ اتنننإل يتتننننإل االجتمننناعيين فننني المننندارس القطريننن

 لألخصائيين العم  بشك  مهني سليم وتحقيق الدور المنوط بهم.

بننارات ووفق ننا السننتجابات عينننة الدراسننة مننن األخصننائيين االجتمنناعيين )عينننة الدراسننة( علننإل الع

يد د ااتلنن  هننالمكونننة لهننيا المحننور، جننامت " أربعننة عبننارات " منهننا فنني المتننتوا المرتفنن ، وقنن

 العبارات الترتيت من األول ىلإل الراب  علإل النحو اآلتي:



 م خلفيلحكعبد ا التحديات التي تواجه األخصائي االجتماعي بالمدارس            أ.د ماجدي عاطف محفوظ، د.محمد

 385      2021 سبتمبر، 20العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

نينة فقند جنامت فني الترتينت األول العبنارة التني تشنير ىلنإل ضنعف المهنارات والخبنرات المه -1

جوب (. وهيا قد يوضنح أب غالبينة األخصنائيين يحتنا3.36بوسم وزني) لألخصائيين االجتماعيين

  فني من خمل ىعنداد وتنفيني العديند منن الندورات وورش العمنىلإل رف  مهارتهم وخبراتهم وذلك 

 المجال المدرسي.

 ضنننعف متابعنننة األخصنننائيين االجتمننناعيين وفننني الترتينننت النننناني العبنننارة التننني تشنننير ىلنننإل -2

 (، وهننيا قنند يوضننح عنندم ىلمننام3.33بوسننم وزننني ) للمتننتجدات والتطننورات العلميننة فنني المجننال

ال النظريننات العلميننة ومتننتجداتها بشننك  عننام وفنني المجنناألخصننائيين االجتمنناعيين بالمعننارف و

 المدرسي بشك  خاص، األمر اليي ينعكس علإل عملهم بشك  سلبي.

ي يقنوم ثم في الترتيت النالا العبارة التي تشير ىلنإل عندم وجنود توصنيف وظيفني للمهنام التن -3

 عيين غينر(، وذلنك يعكنس أب األخصنائيين االجتمنا3.31وسم وزنني ) بها األخصائي االجتماعي

م المتخصصين ليس لهم مرج  أو أساسي مهني يتتندوا عليه في مجنال العمن  المدرسني، ومنن ثن

 عدم فهم وطبيعة عم  ومهام األخصائي االجتماعي المدرسي. 

مدرسنة أما فني الترتينت الرابن  العبنارة التني تشنير ىلنإل ضنعف التعناوب بنين فرينق العمن  بال -4

عمنن  األخصننائي االجتمنناعي ألب العمنن  داخنن  أي  (، وهننيا الضننعف يعرقنن 3.25وسننم وزننني )

لهندف مدرسة عبارة عن القة متواصلة والبد من التعاوب فيها بشك  كام  ومتتمر اتإل يتحقنق ا

لعمن  االمطلوو ويتير العم  بشك  سه  وسري ، وهنا يشير البااناب ىلإل أب أي خلن  فني دائنرة 

إل انهندام أما الميستات التعليمية فييدي ىلنالفريقي داخ  أي ميستة بشك  عام ييدا ىلإل الفش ، 

(، النللوفلي 2003(، بركللات )2001دراسللة كللالً مللن حسللنين )أمننة قبنن  نهوضننها. لننيا أاننارت 

ىلنإل أهميننة التعنناوب بنين األخصننائي االجتمنناعي وغيننرد منن المتخصصننين فنني المجنناالت (2010)

سنة، ريس وىدارة المدرالمهنية األخرا كطبيت المدرسنة واألخصنائي النفتني وأعضنام هيئنة التند

ن موتنمية مهارات التواص  ومواجهة مشكمت الصراع بين أعضام فريق العم ، وتكوين ابكة 

 العمقات االجتماعية بينه وبين أعضام فريق العم  لتبادل الخبرات والمعارف.

وقللد جللاءت ث ثالثللة عبللارات ث فللي المسللتوى المتوسللل، وقللد احتلللح الترتيللب الخللام  وحتللى 

 السابع؛ على النحو التالي: الترتيب

يعناني  فقد جامت في الترتيت الخامس العبارة التني تشنير ىلنإل كننرة المشنكمت التنلوكية التني -5

  (. ىب كنننرة المشننكمت التننلوكية للطننمو وتنوعهننا قنند يعرقنن2.96منهننا الطننمو بوسننم وزننني )

علنإل  لبشنرية عنموةعم  األخصائيين االجتماعيين بشك  أساسي وذلك الختمف وتنوع الطبيعة ا

 ذلك تنوع البيئات المحيطة بالمدرسة.

بينمننا جننامت فنني الترتيننت التننادس العبننارة التنني تشننير ىلننإل غينناو بننرامج التنندريت المهننني  -6

(، وقد يعزا ذلك ىلإل عدم فهنم طبيعنة 2.84المتخصصة لألخصائيين االجتماعيين بوسم وزني )

تننه بنن  وخطورتننه، لننيا البنند مننن تركيننز عمنن  األخصننائي االجتمنناعي فنني المجننال المدرسنني وأهمي

اادارة علننإل محاولننة تطننوير األخصننائيين االجتمنناعيين ورفنن  متننتواهم المهننني وذلننك مننن خننمل 
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 Recharconالتننننندريت المهننننننني المتخصننننننص. وقنننننند يتفننننننق ذلننننننك منننننن  دراسننننننة كننننننم  مننننننن

(2007،)Denval& other (2008)  ايا أكدت الدراستين علإل أب األخصائيين االجتماعيين

ممارستهم الميدانية يعتمدوا علإل ما قاموا بدراسته مني سنوات بعضهم لمدة عشرة سنوات من  في

التخرج، وهناك الكنير من القضنايا المهمنة والنمناذج الحديننة التني يمكنن ىكتنابها لهنم عنن طرينق 

 التدريت، كما أب ما يحص  عليه األخصائيين االجتماعيين من معارف أثنام التنوات األساسية قد

 ال يمكنهم من التعام  م  مشكمت تحتاج لمجهودات كبرا فيكوب التدريت الدلي  المناست ليلك. 

اعيين في اينجنامت فني الترتينت التناب  العبنارة التني تشنير ىلنإل قلنة عندد األخصنائيين االجتمن -7

د (. وهننيا قنند يفتننر لنننا أب هننناك عنندم توافننق بننين أعنندا2.72العنناملين بالمدرسننة بوسننطوزني )

س أب ئيين االجتمناعيين بالمدرسننة وأعنداد الطننمو وتننوع مشنناكلهم، األمنر الننيي قند يعكنناألخصنا

م أكبنر العدالة في توزي  المهنام واألدوار ال تتحقنق بشنك  كبينر؛ اينا قند يتحمن  األخصنائي مهنا

 نتيجة عدم وجود غيرد أو قلة عدد األخصائيين الموجودين بالمدرسة.

 ية التي تواجه األخصائي االجتماعي في عمله بالمدرسةالتحديات المال ( يوضح7جدول رقم )

 التحديات المالية
 (1غير موافق بشدة ) (2غير موافق ) (3موافق ) (4أوافق بشدة )

 الترتيت الوسم
 % ك % ك % ك % ك

عدم وجود -1

ميزانية لممارسة 

األنشطة والفعاليات 

المهنية من جانت 

 ىدارة المدرسة

20 14.93 46 34.33 27 20.15 41 30.60 2.34 1 

نقص الموارد -2

واامكانات المادية 

المخصصة لألنشطة 

 الطمبية

34 25.37 21 15.67 26 19.40 53 39.55 2.27 3 

ىنفاق الميزانية -3
علإل أنشطة غير 

 المفيدة

10 7.46 24 17.91 18 13.43 82 61.19 1.72 4 

عدم وجود الئحة -4

مالية لممارسة 

 األنشطة المدرسية

 من جانت الوزارة

21 15.67 33 24.63 48 35.82 32 23.88 2.32 2 

 5 2.16 38.81 208 22.20 119 23.13 124 15.86 85 ااجمالي

 جتملاعيينبالتحديات الماليلة التلي تواجله األخصلائيين اال يتبين من نتائج الجدول التابق المتص 

لمالينة هنيا يعنني أب هنناك التحنديات ا(، و2.16، أب الوسنم النوزني قند بلن  )في المجال المدرسلي

دل علإل التي تواجه األخصائيين االجتماعيين عينة الدراسة عند " متتوي متوسم"، وهيا ميار ي

 صنعوبة عمن  األخصنائي االجتمناعي فني المدرسنة اينا أب المالينات هني أسناس تنفيني أي نشناط،

د ئي االجتمنناعي ال ينصننت علننإل العمنن  منن  الحنناالت الفرديننة والتننلوكية، بنن  توجننفعمنن  األخصننا

 متاعدات اقتصادية تحتاج ىلإل الدعم المادي، فضم  عن وجود أنشطة البد من تنفييها.
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بننارات ووفق ننا السننتجابات عينننة الدراسننة مننن األخصننائيين االجتمنناعيين )عينننة الدراسننة( علننإل الع

عبنارات ثنة عبنارات "منهنا فني المتنتوا المتوسنم، وقند ااتلن  هنيد الالمكونة لهيا المحنور، " ثم

 الترتيت من األول ىلإل النالا علإل النحو اآلتي:

نشنطة فقد جامت فني الترتينت األول العبنارة التني تشنير ىلنإل عندم وجنود ميزانينة لممارسنة األ -1

ة ح أب ىدار(. وهننيا قنند يوضنن2.34والفعاليننات المهنيننة مننن جانننت ىدارة المدرسننة بوسننم وزننني )

المدرسنننة ال تهنننتم بتلنننك األنشنننطة والفعالينننات المهنينننة التننني هننني منننن صنننميم عمننن  األخصنننائي 

لنإل والتني توصنل  ى( 2016دارسلة عثملان )االجتماعي. وتتفق تلنك النتيجنة من  منا أانارت ىلينه 

يين العدينند مننن النتننائج والتنني مننن بينهننا ضننعف االعتمننادات الماليننة المخصصننة ألنشننطة األخصننائ

 ماعيين.االجت

ة وفنني الترتيننت الننناني العبننارة التنني تشننير ىلننإل عنندم وجننود الئحننة ماليننة لممارسننة األنشننط -2

عنندما (، وقد ييدي ىلإل خل  في تنفيي أي نشناط ف2.32المدرسية من جانت الوزارة بوسم وزني )

تكننوب هنننناك الئحنننة واضننحة ومحنننددة تلتنننزم بهنننا جمينن  المننندارس قننند يتننه  ذلنننك األمنننر عمننن  

ن غينر الجتماعيين في جمي  المدارس القطرية بشنك  عنام واألخصنائيين االجتمناعيياألخصائيين ا

 المتخصصين بشك  خاص.

مخصصنة ثم في الترتينت النالنا العبنارة التني تشنير ىلنإل نقنص المنوارد واامكاننات المادينة ال -3

و (، ىب أي نشاط طمبني يتنهم بشنك  كبينر فني نمنو الطنم2.27لألنشطة الطمبية وسم وزني )

ساسني فني أام علمي ا أو عملي ا أو فيما يتص  بهوايناتهم ورغبناتهم، فتلنك األنشنطة تتنهم بشنك  سو

 اكتشاف الموهوبين ونموهم األمر اليي ينعكس علإل العملية التعليمية بشك  كبير.

حلو وقد جاءت ث عبارة واحدة ث في المستوى المنخفض، وقد احتلح الترتيب الرابلع؛ عللى الن

 التالي:

دة ينر المفينفي الترتيت الراب  العبارة التي تشير ىلإل ىنفناق الميزانينة علنإل أنشنطة غ فقد جامت -4

ئيين (. ىب كنرة المشكمت التلوكية للطمو وتنوعها قد يعرق  عم  األخصا1.72بوسم وزني )

لبيئنات االجتماعيين بشك  أساسي وذلك الختمف وتنوع الطبيعة البشرية عموة علنإل ذلنك تننوع ا

 المدرسة.المحيطة ب
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 التحديات األسرية التي تواجه األخصائي االجتماعي في عمله بالمدرسة ( يوضح8جدول رقم )

 التحديات األسرية
 (2غير موافق ) (3موافق ) (4أوافق بشدة )

غير موافق بشدة 

 الترتيت الوسم (1)

 % ك % ك % ك % ك

ضعف التواص  -1

بين المدرسة 

 واألسرة

73 54.48 52 38.81 8 5.97 1 0.75 3.47 1 

عدم استجابة -2

أوليام األمور 

لألخصائي 

االجتماعي في 

متابعة أبناالهم 

 بالمدرسة

64 47.76 35 26.12 26 19.40 9 6.72 3.15 5 

رفض أوليام -3

األمور لتياسات 
التقويم التلوكي 

 بالمدرسة

65 48.51 51 38.06 18 13.43 0 0.00 3.35 2 

متاندة أوليام -4

مور ألبنائهم رغم األ

 اخطاالهم

54 40.30 57 42.54 23 17.16 0 0.00 3.23 4 

صعوبة تعدي  -5

البيئة األسرية 

 للطالت

61 45.52 53 39.55 20 14.93 0 0.00 3.31 3 

 2 3.30 1.49 10 14.18 95 37.01 248 47.31 317 ااجمالي

اعيين فلي واجه األخصائيين االجتمبالتحديات األسرية التي ت تظهر نتائج الجدول التابق المتص 

رية التني (، وهيا يعني أب هناك التحديات األسن3.30، أب الوسم الوزني قد بل  )المجال المدرسي

 داب الربمتواجه األخصائيين االجتماعيين عينة الدراسة عند " متتوي مرتف "، ويتبين من ذلك فق

ت يهنا الطالنف  البيئة األساسية التي ينشأ والقة الوص  بين المدرسة واألسرة، ايا أب األسرة تمن

هنيا تعليمني، ووالمدرسة هي البيئة النانية التي يتتكم  فيها الجانت التربنوي ىضنافة ىلنإل الجاننت ال

مندارس الخل  البد من ىدراكه ومحاولة ذوباب الفوارق اتنإل يتنتطي  األخصنائي االجتمناعي فني ال

 لإل المتتوا المطلوو.القطرية من تطبيق جوانت الممارسة المهنية ع

بننارات ووفق ننا السننتجابات عينننة الدراسننة مننن األخصننائيين االجتمنناعيين )عينننة الدراسننة( علننإل الع

ترتينت منن المكونة لهيا المحور، جامت جميعها في المتتوا المرتف ، وقد ااتل  هيد العبنارات ال

 األول ىلإل الخامس علإل النحو اآلتي:

رة التني تشنير ىلنإل ضنعف التواصن  بنين المدرسنة واألسنرة فقد جامت في الترتيت األول العبا -1

(. وقد يرج  ذلك ىلإل عدم فهم طبيعة العمقة بين المدرسة واألسنرة، أو عندم 3.47بوسم وزني )

تفرغ أوليام األمنور وانشنغالهم بناألمور الحياتينة، وهنيا الضنعف قند يعرقن  المدرسنة فني محاولنة 

والتني خلصن  ىلنإل ( 2013دراسلة حسلن )د يتفق ذلنك من  تحقيق أهدافها التربوية والتعليمية. وق

أنه توجد العديد من المعوقات االجتماعية التني تواجنه األخصنائي االجتمناعي فني المدرسنة والتني 
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دراسلة من بينها انشغال أوليام األمور بأمور الحياة وضعف تواصلهم م  المدرسنة. كمنا أانارت 

ئي االجتماعي من أهمها قلة وعي أوليام األمور أب هناك معوقات تواجه األخصا (2018حميدة )

 بأهمية المشاركة المجتمعية م  المدرسة.

 وسم وزننيوفي الترتيت الناني العبارة التي تشير ىلإل رفض أوليام األمور لتياسات التقويم ب -2

دي  (، مما قد ييثر علإل طبيعة عم  األخصنائي االجتمناعي فني عملينة تقنويم الطنمو وتعن3.35)

 هم مما يتوافق م  التياسة التعليمية والتربوية.سلوكيات

ي وسم وزنن ثم في الترتيت النالا العبارة التي تشير ىلإل صعوبة تعدي  البيئة األسرية للطالت -3

وب أب (، وذلك قد يرج  لرفض أوليام األمور لتدخمت األخصنائيين االجتمناعيين، ويعتقند3.31)

يا علإل لخاصة وال يتمح ألي أاد التدخ  فيها، وههيد التعديمت هي تدخمت في ائوب األسرة ا

سنرة، عكس الواق  والطبيعي لدور األخصائي االجتماعي المدرسي ايا أب دورد قد يمتد ىلنإل األ

اينا أكندت علنإل أب لألخصنائي االجتمناعي ( 2018دراسلة مختلار )وهيا يتفق م  توصل  ىليه 

راناد نني والعنمج األسنري، وتقنديم ااالمدرسي دور في عنمج المشنكمت األسنرية بالتندخ  المه

 والتوجيه والنصح لألوليام األمور والطمو. 

م م أخطناالهأما في الترتيت الرابن  العبنارة التني تشنير ىلنإل متناندة أولينام األمنور ألبننائهم رغن -4

 (، وهيد المتاندة تيثر بشك  سلبي علإل عم  األخصائي االجتمناعي وخاصنة3.23وسم وزني )

ت الطنننمو غينننر التنننوية والتننني تحتننناج ىلنننإل تننندخمت منننن قبننن  األخصنننائي فننني تعننندي  سنننلوكيا

 االجتماعي.

ألخصنائي فقد جامت في الترتيت الخامس العبارة التي تشير ىلإل عدم استجابة أولينام األمنور ل -5

لينام (. وقند يرجن  ذلنك النشنغال أو3.15االجتماعي في متابعنة أبنناالهم بالمدرسنة بوسنم وزنني )

ب هننيد لتلننك المتابعننة، عننموة أنهننم قنند يعتقنندوب أنهننا مضننيعة للوقنن ، أو أاألمننور وعنندم تفننرغهم 

 المتابعة ليت  من مهامهم ب  هي من مهام األخصائي االجتماعي فقم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م خلفيلحكعبد ا التحديات التي تواجه األخصائي االجتماعي بالمدارس            أ.د ماجدي عاطف محفوظ، د.محمد

 390      2021 سبتمبر، 20العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

 التحديات التنظيمية التي تواجه األخصائي االجتماعي في عمله بالمدرسة ( يوضح9جدول رقم )

 التحديات التنظيمية
 (2غير موافق ) (3موافق ) (4أوافق بشدة )

غير موافق 

 الترتيت الوسم (1بشدة )

 % ك % ك % ك % ك

غياو نظام -1

النواو والعقاو في 

العم  المهني 
لألخصائيين 

االجتماعيين 

 بالمدارس

69 51.49 36 26.87 27 20.15 2 1.49 3.28 2 

عشوائية تنظيم -2

العم  والمهام بين 

األخصائيين 

االجتماعيين 

 ملين بالمدرسةالعا

61 45.52 49 36.57 15 11.19 9 6.72 3.21 3 

تهميش الخدمة -3

االجتماعية 

بالمدرسة من جانت 

 االدارة

75 55.97 46 34.33 11 8.21 2 1.49 3.45 1 

غياو االاراف -4

المهني لتوجيه 
األخصائيين 

االجتماعيين 

 بالمدارس

53 39.55 51 38.06 19 14.18 11 8.21 3.09 4 

ادة األعبام زي-5

اادارية التي يقوم 

بها األخصائي 

االجتماعي علإل 

اتاو العم  

 المهني

40 29.85 49 36.57 30 22.39 15 11.19 2.85 6 

تكليف -6

األخصائيين 

االجتماعيين من 

اادارة بأعبام 

ىضافية غير 
مخصصة لهم 

 بالمدرسة

46 34.33 56 41.79 22 16.42 10 7.46 3.03 5 

 3 3.15 6.09 49 15.42 124 35.70 287 42.79 344 ااجمالي

بالتحديات التنظيمية التلي تواجله األخصلائيين االجتملاعيين  تكشف نتائج الجدول التابق المتص 

(، وهيا يعني أب هناك التحنديات التنظيمينة 3.15، أب الوسم الوزني قد بل  )في المجال المدرسي

راسنة عنند " متنتوي مرتفن "، األمنر النيي يتطلنت التي تواجنه األخصنائيين االجتمناعيين عيننة الد

ا من قب  المتئولين بشك  عنام واادارة المدرسنية بشنك  خناص لرفن  درجنة التنظنيم  مجهود ا كبير 

ااداري المدرسنني كمحاولننة للحنند مننن التحننديات التنظيميننة مننن أجنن  تحقيننق المرونننة فنني ممارسننة 

 العم  المهني.
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بننارات األخصننائيين االجتمنناعيين )عينننة الدراسننة( علننإل الع ووفق ننا السننتجابات عينننة الدراسننة مننن

عبنارات المكونة لهيا المحور، " خمتة عبنارات " منهنا فني المتنتوا المرتفن ، وقند ااتلن  هنيد ال

 الترتيت من األول ىلإل الخامس علإل النحو اآلتي:

رسنة منن لمدفقد جامت في الترتيت األول العبارة التي تشير ىلإل تهميش الخدمنة االجتماعينة با -1

عينة (. وقند يرجن  ذلنك لعندم فهنم طبيعنة مهننة الخدمنة االجتما3.45جاننت االدارة بوسنم وزنني )

ودورهنننا فننني المجنننال المدرسننني وفلتنننفتها، وهنننيا ينننيثر بشنننك  أساسننني علنننإل دور األخصنننائي 

ارة ضننرورة تبصننير ىد( 2010دراسللة النللوفلي )االجتمنناعي وتنفيننيد لمهامننه المهنيننة. لننيا أكنندت 

اعي كني فريق العم  بضرورة تقدير األدوار المهنينة التني يقنوم بهنا األخصنائي االجتمنالمدرسة و

 يمارس عمله بفاعلية داخ  المدرسة.

لمهننني وفني الترتيننت الننناني العبنارة التنني تشننير ىلننإل غيناو نظننام النننواو والعقناو فنني العمنن  ا -2

عنننام وعمننن  (، ىب أي عمننن  بشنننك  3.28لألخصنننائيين االجتمننناعيين بالمننندارس بوسنننم وزنننني )

 األخصنائي فني المدرسننة بشنك  خناص بنندوب ثنواو وعقنناو ينيدي ىلنإل التننلبية والممبناالة وعنندم

د يتفنق ىنجاز األعمال وبالتالي ييدي ىلإل عرقلة عم  األخصنائي االجتمناعي فني المدرسنة.وهيا قن

 عنوينةايا أانارت ىلنإل أب تقنديم الحنوافز المادينة والم (2004دراسة أمين )م  ما توصل  ىليه 

 لألفراد المبدعين داخ  المدرسة تُعد من أهم ممارسات اابداع ااداري.

ن ألخصنائييثم في الترتيت النالا العبارة التي تشنير ىلنإل عشنوائية تنظنيم العمن  والمهنام بنين ا -3

مال وفق نا (، وهيا قد ييدي ىلإل عدم ىنجاز األع3.21االجتماعيين العاملين بالمدرسة وسم وزني )

 ج الزمني.للخطة والبرنام

خصنائيين بينما في الترتيت الراب  العبنارة التني تشنير ىلنإل غيناو االانراف المهنني لتوجينه األ -4

( 2009دراسلة الشلريف )(، وتتفنق تلنك النتيجنة من  3.09االجتماعيين بالمدارس بوسم وزنني )

توجينه بنة ولرقافالعملية ااارافية من بين أهدافها ا.والتي أاارت ىلإل انشغال التوجيه عن المتابعة

ئيين المتار نحو تحقيق الهدف المنشود، عنموة علنإل مواجهنة المشنكمت التني قند تواجنه األخصنا

تنتمر، االجتماعيين في المجال المدرسي، ىضافة ىلإل ىاتاس األخصائيين بنموهم المهني بشك  م

ية لايا توصل  نتائجهنا ىلنإل نمنو اااتناس باالسنتقم (2004دراسة يعقوب )وقد يتفق ذلك م  

 المهنية وااللتزام بمتطلبات وأنشطة العم  المهني.

ادارة ثم فني الترتينت الخنامس العبنارة التني تشنير ىلنإل تكلينف األخصنائيين االجتمناعيين منن ا -5

(، وهننيا قنند يننيدي ىلننإل فشنن  3.03بأعبننام ىضننافية غيننر مخصصننة لهننم بالمدرسننة وسننم وزننني )

ي والتن( 2013دراسلة حسلن )تفق ذلنك من  األخصائي االجتماعي في عمله المهني المنوط به. وي

ة أكنندت علننإل أنننه مننن أهننم المعوقننات ااداريننة التنني تعننوق األخصننائي االجتمنناعي المدرسنني كنننر

مننن بننين  (2010دراسللة شللعالن )األعبننام الملقنناة علننإل عنناتق األخصننائي االجتماعي،كمننا أاننارت

 درسية.نية لألعمال المنتائج الدراسة، أنه يوجد خل  في توزي  بعض التخصصات اادارية والف
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حلو وقد جاءت ث عبارة واحدة ث في المستوى المتوسل، وقد احتلح الترتيب السادس؛ على الن

 التالي:

ا يقنوم بهن فقد جامت في الترتيت التادس العبنارة التني تشنير ىلنإل زينادة األعبنام اادارينة التني -6

وذلنننك قننند يجعننن  (، 2.85األخصنننائي االجتمننناعي علنننإل اتننناو العمننن  المهنننني بوسنننم وزنننني )

سناس أاألخصائي االجتماعي ينشغ  بأعمال ىدارية وينغمس فيها ويخن  بالعمن  المهنني النيي هنو 

وينة عمله؛ األمر اليي يننعكس وبشنك  سنلبي علنإل الطنمو وعلنإل تحقينق المدرسنة ألهندافها الترب

قعنة والتني أكندت علنإل تنأثير الضنغوط الوا( 2004ودراسلة رجلب )والتعليمية. وهيا قد يتفق من  

 علإل األخصائيين االجتماعيين والتي تعرق  أدائهم ألدوارهم المهنية.

 سةمله بالمدرالتي تواجه األخصائي االجتماعي في ع التحديات المرتبطة بالتنوع النقافي ( يوضح10جدول رقم )

 المشكمت
 (2غير موافق ) (3موافق ) (4أوافق بشدة )

غير موافق بشدة 

 الترتيت الوسم (1)

 % ك % ك % ك % ك

مشكمت مرتبطة -1

بعملية دمج ذوي 

 االاتياجات الخاصة

49 36.57 45 33.58 28 20.90 12 8.96 2.98 5 

مشكمت مرتبطة -2
بالتمييز بين 

 جنتيات الطمو

61 45.52 42 31.34 23 17.16 8 5.97 3.16 4 

مشكمت بين -3

األخصائيين بتبت 

 اختمفات الجنتية

82 61.19 40 29.85 12 8.96 0 0.00 3.52 1 

مشكمت مرتبطة -4

باختمف العادات 

والتقاليد المتناقضة 

 م  المجتم  القطري

73 54.48 41 30.60 15 11.19 5 3.73 3.36 3 

ضعف التعاوب -5

والعم  الجماعي 

بين المهنين 

بالمدرسة بتبت 

 اختمف جنتياتهم

80 59.70 43 32.09 11 8.21 0 0.00 3.51 2 

 1 3.31 3.73 25 13.28 89 31.49 211 51.49 345 ااجمالي

التلللي تواجللله  المرتبطلللة بلللالتنوع الثقلللافيبالتحلللديات  تكشنننف نتنننائج الجننندول التنننابق المتصننن 

عني أب ي(، وهيا 3.31، أب الوسم الوزني قد بل  )األخصائيين االجتماعيين في المجال المدرسي

"  لدراسة عننداه األخصائيين االجتماعيين عينة التي تواج المرتبطة بالتنوع النقافيهناك التحديات 

ي متننتوي مرتفننن "، وقننند يوضنننح ذلنننك أب التننننوع النقنننافي لألخصنننائيين االجتمننناعيين العننناملين فننن

لطنمو المدارس القطرية سوام القطريين أو األجاننت يلعنت بندور مهنم فني اخنتمف ثقافناتهم عنن ا

لتني تعنوق االعديد من المشكمت والتحديات  وثقافتهم وثقافة مجتمعهم، األمر اليي ييدي ىلإل ظهر

 عم  األخصائيين في المدرسة.
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بننارات ووفق ننا السننتجابات عينننة الدراسننة مننن األخصننائيين االجتمنناعيين )عينننة الدراسننة( علننإل الع

يد هننالمكونننة لهننيا المحننور، جننامت " أربعننة عبننارات " منهننا فنني المتننتوا المرتفنن ، وقنند ااتلنن  

 ول ىلإل الراب  علإل النحو اآلتي:العبارات الترتيت من األ

فقنند جننامت فننني الترتيننت األول العبننارة التننني تشننير ىلننإل مشنننكمت بننين األخصننائيين بتنننبت  -1

غينر (. وقد يكوب ذلك واضح بين األخصائيين القطنريين و3.52اختمفات الجنتية بوسم وزني )

هنم ي تعرقن  عملالقطريين ايا تختلف ثقافتهم عن بعض مما قند يظهنر العديند منن المشنكمت التن

 في المدارس القطرية.

نننين وفنني الترتيننت الننناني العبننارة التنني تشننير ىلننإل ضننعف التعنناوب والعمنن  الجمنناعي بننين المه -2

(، وقنند يرجنن  ذلننك لتحيننز األخصننائيين 3.51بالمدرسننة بتننبت اخننتمف جنتننياتهم بوسننم وزننني )

لنيي يعطنإل ميانر المتشابهين في الجنتية عن غينرهم ممنن تختلنف جنتنياتهم عنن بعنض األمنر ا

 لرفض التعاوب أو ضعفه.

تقالينند ثنم فنني الترتيننت النالننا العبننارة التنني تشنير ىلننإل مشننكمت مرتبطننة بنناختمف العننادات وال -3

من  (، ىب المجتمن  القطنري منلنه منن  أي مجت3.36المتناقضة م  المجتم  القطري وسم وزنني )

ما سممية، مالمجتمعات العربية وااله عاداته وتقاليدد والتي قد تكوب مختلفة عن غيرها اتإل في 

ريين قد تحدث مشكمت بتبت اخنتمف تلنك العنادات والتقاليند بنين الطنمو القطنريين وغينر القطن

 واألخصائيين االجتماعيين.

يات بينمننا فنني الترتيننت الرابنن  العبننارة التنني تشننير ىلننإل مشننكمت مرتبطننة بننالتمييز بننين جنتنن -4

ذلننك راجنن  لتحيننز كنن  أخصننائي ألبنننام جنتننيته مننن (، وقنند يكننوب 3.16الطننمو بوسننم وزننني )

يي منن الطمو األمر اليي يولد اضطهاد بين الطمو وفقداب ثقنتهم فني األخصنائي االجتمناعي الن

 صننميم مهامنننه أب يكنننوب عون ننا للطالنننت وأب يبننننإل بينننه وبنننين الطنننمو جنندا منننن النقنننة لمواجهنننة

 مشكمتهم.

حو سل، وقد احتلح الترتيب الخام ؛ على النوقد جاءت ث عبارة واحدة ث في المستوى المتو

 التالي:

ي فقد جنامت فني الترتينت الخنامس العبنارة التني تشنير ىلنإل مشنكمت مرتبطنة بعملينة دمنج ذو -5

(. ويعنننزا الباانننناب ذلنننك ىلنننإل عننندم ىعنننداد كنننافي 2.98االاتياجنننات الخاصنننة بوسنننم وزنننني )

 حتناج ىلنإلالفئنة الضنعيفة والتني ت لألخصائيين االجتماعيين في المدارس القطرية للتعامن  من  تلنك

إل طبيعة تعام  بشك  خاص ومن المفترض أب يتم تدريبهم بشك  أساسي علنإل التعامن  معهنم اتن

 (2016دراسلة البحريلة )يتتطيعوب التعام  معهم وم  مشاكلهم. وهنيا يتفنق من  منا أوصن  بنه 

قننة مو ذوي ااعاوالتنني منهننا تفعينن  دور األخصننائي االجتمنناعي المدرسنني فنني التعامنن  منن  الطنن

عقليننة العقلينة بالمدرسننة، وضنرورة االهتمننام بالعقبننات التني تواجننه موضننوع دمنج ذوي ااعاقننة ال

 بالمدارس العادية.
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 ىجمالي التحديات التي تواجه األخصائي االجتماعي في عمله بالمدرسة ( يوضح11جدول رقم )

 المحاور
 (2غير موافق ) (3موافق ) (4أوافق بشدة )

ق بشدة غير مواف

 الترتيت الوسم (1)

 % ك % ك % ك % ك

 4 3.11 8.00 75 15.99 150 33.16 311 42.86 402 التحديات المهنية

 5 2.16 38.81 208 22.20 119 23.13 124 15.86 85 التحديات المالية

 2 3.30 1.49 10 14.18 95 37.01 248 47.31 317 التحديات األسرية

 3 3.15 6.09 49 15.42 124 35.70 287 42.79 344 التحديات التنظيمية

التحديات المرتبطة 

 بالتنوع النقافي
345 51.49 211 31.49 89 13.28 25 3.73 3.31 1 

 -  3.01 11.62 367 16.22 577 32.10 1181 40.06 1493 ااجمالي

عيين في الجتمابإجمالي التحديات التي تواجه األخصائيين ا أسفرت نتائج الجدول التابق المتص 

ه (، وهنننيا يعننني أب التحنننديات التنني تواجننن3.01، أب الوسنننم الننوزني قننند بلنن  )المجللال المدرسللي

ة فني األخصائيين االجتماعيين عينة الدراسة عند " متتوي مرتف "، وهيا يدل علإل وجنود صنعوب

عمننن  األخصنننائي االجتمننناعي فننني المدرسنننة؛ايا تنوعننن  التحنننديات التننني تواجنننه األخصنننائي 

 النقافي. اعي ما بين تحديات المهنية أو مالية أو تنظيمية أو أسرية أو مرتبطة بالتنوعاالجتم

حنناور ووفق ننا السننتجابات عينننة الدراسننة مننن األخصننائيين االجتمنناعيين )عينننة الدراسننة( علننإل الم

هننيد  االسننتبانه، جننامت" أربعننة محنناور " منهننا فنني المتننتوا المرتفنن ، وقنند ااتلنن  المكونننة لهننيد

 الترتيت من األول ىلإل الراب  علإل النحو اآلتي: العبارات

افي بوسنم اليي تشير ىلإل التحنديات المرتبطنة بنالتنوع النقن فقد جام في الترتيت األول المحور -1

مندارس (. وقد يرج  ذلك الختمف ثقافات األخصنائيين االجتمناعيين العناملين فني ال3.31وزني )

القطنري  ة الطمو أو قد تختلف عنن ثقافنة المجتمن القطرية من القطريين أو من األجانت عن ثقاف

 ذاته.

قند (، و3.30وفني الترتينت النناني المحنور النيي يشنير ىلنإل التحنديات األسنرية بوسنم وزنني ) -2

يكننوب ذلننك لننرفض أربنناو األسننر القطريننة متنناعدات األخصننائيين االجتمنناعيين وعنندم وعننيهم 

 بدورهم م  أبنائهم الطمو في المدرسة.

النالننننا المحننننور الننننيي يشننننير ىلننننإل التحننننديات التنظيميننننة وسننننم وزننننني  ثننننم فنننني الترتيننننت -3

 (،ويعزي ذلك ىلإل عدم وعي ىدارة المدرسة بدور األخصائي االجتماعي في المدرسة.3.15)

(، 3.11بينمننا فنني الترتيننت الرابنن  المحننور الننيي يشننير ىلننإل التحننديات المهنيننة بوسننم وزننني ) -4

 راته وىمكاناته المهنية.ويفتر ذلك ضعف األخصائي االجتماعي وضعف قد

وقد جلاء ث محلور واحلد ث فلي المسلتوى المتوسلل، وقلد احتلل الترتيلب الخلام ؛ عللى النحلو 

 التالي:

(. 2.16فقد جام في الترتيت الخامس المحور اليي يشير ىلإل التحنديات المالينة بوسنم وزنني ) -5

 وقد يرج  ذلك الرتفاع متتوا المعيشة واألاوال المالية في دولة قطر.
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 المدرسي ترتيت التحديات التي تواجه األخصائيين االجتماعيين في المجال ( يوضح4اك  رقم )

 

واجننه يتضننح مننن الشننك  التننابق أب التحننديات المرتبطننة بننالتنوع النقننافي أكنننر التحننديات التنني ت

 منن  الطننمو فنني المنندارس القطريننة، تليهننا التحننديات األخصننائي االجتمنناعي فنني ممارسننة عملننه

ا التحديات المالية.األسرية  ، ثم التحديات التنظيمية، والتحديات المهنية، وأخير 

 يآليات للتغلت علإل التحديات التي تواجه االخصائي االجتماعي المدرس ( يوضح12جدول رقم )

 الترتيت % ك اآلليات التي يمكن تطبيقها

 ااعداد المهني المتبق لألخصائي االجتماعي المدرسي عن طريق وزارة-1

 التعليم
128 95.52 3 

ضرورة فهم األخصائي االجتماعي للتنوع النقافي في مجتم  المدرسة -2

 والمجتم  القطري والقدرة علإل التعام  م  مشكمته
129 96.27 2 

ت اكتاو األخصائيين االجتماعيين المهارات للعم  المهني م  نتق الطال-3

 والمدرسة والمجتم  في ىطار الممارسة العامة
131 97.76 1 

 5 88.06 118 طرىنشام ىدارة متخصصة للخدمة االجتماعية تتب  وزارة التعليم بدولة ق-4

 مليناااراف والتوجيه والمتابعة والتدريت لألخصائيين االجتماعيين العا-5
 بالمدارس القطرية

115 85.82 6 

تعام  ال لإلتحديد المهام الوظيفية لألخصائيين االجتماعيين بالمدارس لتشتم  ع-6

 م  نتق الطالت واألسرة والمدرسة والمجتم  القطري
120 89.55 4 

 8 82.09 110 تكنيف االتصال بأسر الطمو لمتابعة أبناالهم بشك  متتمر-7

رس زيادة عدد األخصائيين االجتماعيين خريجي الخدمة االجتماعية بالمدا-8

 القطرية
113 84.33 7 

 طموماعية بالمدرسة تكفي لتقديم متاعدات للتحديد ميزانية للخدمة االجت-9

 ول نفاق علإل الفعاليات واألنشطة الطمبية وجماعات النشاط
120 89.55 4 

أعرب  نتائج الجدول التنابق عنن اآللينات التني يمكنن تطبيقهنا فني المندارس القطرينة للتغلنت علنإل 

 امت علإل الترتيت التالي:التحديات التي تواجه األخصائي االجتماعيين في المدارس، والتي ج
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( ىكتنناو األخصننائيين االجتمنناعيين المهننارات %97.76جننامت فنني الترتيننت األول بنتننبة ) -1

ة ك النتيجنللعم  المهني م  نتق الطالت والمدرسة والمجتم  في ىطار الممارسة العامة. وتتفق تل

اعيين علإل ايا أوص  بتدريت وتأهي  األخصائيين االجتم (2017دراسة أحمد )م  أوص  به 

 االتجاهات المعاصرة في التدخ  المهني للخدمة االجتماعية.

ي فني ( ضرورة فهم األخصائي االجتماعي للتنوع النقاف%96.27وفي الترتيت الناني بنتبة ) -2

 مجتم  المدرسة والمجتم  القطري والقدرة علإل التعام  م  مشكمته.

 ننني المتننبق لألخصننائي االجتمنناعي( ااعننداد المه%95.52ثننم فنني الترتيننت النالننا بنتننبة ) -3

والتني ( 2017دراسلة قريلز )المدرسي عن طريق وزارة التعلنيم. ويتفنق ذلنك من  منا أوصن  بنه 

الجاننت بأهمها االهتمام بإعداد األخصائي االجتماعي من خمل ربم الجانت النظري منن ااعنداد 

 ي للتعنرفألخصنائي االجتمناعالعملي التطبيقني، واالهتمنام بتنظنيم الندورات التأهيلينة باسنتمرار ل

 علإل األساليت والمداخ  العمجية للعم  م  الوادات االجتماعية المختلفة.

ن ( تحدينند المهننام الوظيفيننة لألخصننائيي%89.55بينمننا تتنناوت فنني الترتيننت الرابنن  بنتننبة ) -4

  االجتمنناعيين بالمنندارس لتشننتم  علننإل التعامنن  منن  نتننق الطالننت واألسننرة والمدرسننة والمجتمنن

 نفنناق ري، تحديند ميزانيننة للخدمنة االجتماعينة بالمدرسننة تكفني لتقنديم متنناعدات للطنمو ولالقطن

( 2010)دراسلة بكلر علإل الفعاليات واألنشطة الطمبية وجماعات النشاط. وتتفق تلك النتيجة م  

 والتي توصل  ىلإل ضرورة تحديد مهام األخصائي االجتماعي من قب  الوزارة.

( ىنشننام ىدارة متخصصننة للخدمننة %88.06يننت الخننامس بنتننبة )فنني اننين ااتلنن  فنني الترت -5

 االجتماعية تتب  وزارة التعليم بدولة قطر.

( اااننننراف والتوجيننننه والمتابعننننة والتنننندريت %85.82ثننننم فنننني الترتيننننت التننننادس بنتننننبة ) -6

 دراسللةلألخصننائيين االجتمنناعيين العنناملين بالمنندارس القطريننة. ويتفننق ذلننك منن  مننا أوصنن  بننه 

لننإل والتنني منهننا متابعننة أدام األخصننائي االجتمنناعي بشننك  متننتمر ومتنناعدته ع( 2016الفليتيللة)

تطنوير  تطوير أدائه المهني من خمل تطوير آلية متابعة األخصائي االجتماعي وااانراف علينه،

صنين أدوات قياس مهارات األخصائي وتقييمها، تنظيم ورش عم  واللقامات المتنتمرة من  المخت

 والخبرام. 

دمنة ( زيادة عدد األخصنائيين االجتمناعيين خريجني الخ%84.33يت التاب  بنتبة )وفي الترت -7

 االجتماعية بالمدارس القطرية.

ا في الترتيت النامن بنتبة ) -8 بنناالهم ( تكنيف االتصال بأسنر الطنمو لمتابعنة أ%82.09وأخير 

ق د تنتنيضنرورة وجنو( 2017دراسة عبد هللا )بشك  متتمر.وتتفق تلك اآللية م  ما أوص  به 

 بين األسر واألخصائي االجتماعي المدرسي في متابعة أاوال الطمو.
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 نتائج البحث المرتبطة بتحليل محتوى أراء الطالبات: -2

لتحنديات اوهنا قنام الباانناب بتحلين  محتنوا أرام الطالبنات منن خنمل المناقشنة االلكترونينة انول 

ات ت الطالبند قاما البااناب بتحلي  اسنتجابابالمجال المدرسي،وق التي تواجه االخصائي االجتماعي

لنحننو االتني دارات اننول هننيد التحنندياتالتي، ثنم قامننا بتحدينند أهننم هنيد االسننتجابات وعرضننها علننإل 

 التالي:

 قلة تتليم الضوم ىعممي ا علإل مهنة الخدمة االجتماعية. -

 المشكمت الناتجة عن التنوع النقافي اليي تشهدد الدولة. -

التخصصنات علنم االجتمنناع وخدمنة اجتماعينة ممننا ينيدي ىلنإل عشننوائية  الخلنم منا بنين بعننض -

 الممارسة وضعف المهارات.

 نقص الكوادر المهنية في الخدمة االجتماعية. -

 كنرة المشكمت وضغوط العم  علإل األخصائي االجتماعي. -

 ندرة الدورات التدريبية المزمة اعداد األخصائي االجتماعي وبدوب تخطيم. -

 والتوجيه المهني لألخصائيين االجتماعيين. ضعف االاراف -

ضننعف مهننارات الممارسننة العامننة لنندي بعننض األخصننائيات االجتماعيننات أثنننام تعنناملهن منن   -

 الحاالت الفردية من الطمو.

 ضعف الموارد المادية والميزانيات المخصصة للنشاط الطمبي. -

 الصورة التلبية لمهنة الخدمة االجتماعية. -

 خصائيين االجتماعيين بالنتبة لعدد الطلبة.عدم كفاية عدد األ -

 حادي عشر: مناقشة نتائج البحث التي تجيب على تساؤالت البحث:

لتلي مناقشة نتائج البحث التي تجيب عللى التسلاؤل األول واللذي هلو مل داه: ملا التحلديات ا -أ

 االجتماعي بالمدارس؟ تواجه األخصائي

قطرينة اجنه األخصنائي االجتمناعي فني المندارس الأثبت  نتائج البحا أب هناك تحديات متعنددة تو

 باألسننرة منهنا منا ينرتبم بمهننارات الممارسنة والتطبينق العملني ألدوارد المهنيننة، ومنهنا منا ينرتبم

 في،وع النقناوعمقتها بالمدرسة، ومنها ما يرتبم بالمدرسة كميستة تربوية، ومنها ما يرتبم بالتن

 ج اإلحصائية للدراسة:وأبرز هذه التحديات كما وردت في النتائ

( متخصصنننين فننني علنننم االجتمننناع يعملنننوا كأخصنننائيين اجتمننناعيين %39.6يوجننند نتنننبة ) -

بالمدارس القطرية. وهيا يمن  تحدي ا للمتئولين عن الخدمة االجتماعية بالمجال المدرسي، لوضن  

تندريت الضوابم الكفيلة بتعيين المتخصصين في الخدمة االجتماعينة فقنم فني هنيا المجال،وكنيلك 
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تأسيتنني علننإل مهننارات الخدمننة االجتماعيننة المدرسننية لغيننر المتخصصننين لضننماب فاعليننة العمنن  

ا. ويتفنق ذلنك من   دراسلة المهني، وهيا ما أكدت عليه نتائج المناقشة االكترونية م  الطمو أيض 

Barbara (2001)  ايا بين  ااجة األخصائيين االجتماعيين ىلإل التندريت المتنتمر الكتتناو

 ارف وخبرات ومهارات جديدد اتإل يتتطيعوا أب يحققوا أهداف عملية التنمية.مع

ريننة مننن أهننم التحننديات التنني تضننعف األدام المهننني لألخصننائيين االجتمنناعيين بالمنندارس القط -

تمنلننن  فننني )ضنننعف المهنننارات والخبنننرات المهنينننة لألخصنننائيين االجتمننناعيين، ضنننعف متابعنننة 

م والتطننورات العلميننة، عنندم وجننود توصننيف وظيفنني للمهننا األخصننائيين االجتمنناعيين للمتننتجدات

لتحنديات التي يقوم بها األخصائي االجتماعي، ضعف التعاوب بين فريق العم  بالمدرسة(، وهيد ا

بخاصننة وتتطلننت األهميننة الملحننة لعمليننة المواجهننة بالتنندريت المتننتمر المننرتبم بتنميننة المهننارات 

ي وصيف وظيفي لعم  األخصائي االجتمناعي المدرسنمهارات العم  الفريقي. وكيلك استحداث ت

(،الزبيلللر 2010)Bernardدراسللة كلللالً مللن وفق ننا لمتطلبننات جنننودة األدام. وهنني منننا يتفننق مننن  

ا م  الطمو(2001(، فرماوي)2005)  . ، ويتمشإل ذلك م  نتائج المناقشة االكترونية أيض 

س جتمنناعي فني عملنه بالمنندارأثبتن  نتنائج البحننا وجنود تحنديات ماديننة تواجنه األخصنائي اال -

ت ىدارة القطرية لع  أبرزها )عدم وجنود ميزانينة لممارسنة األنشنطة والفعالينات المهنينة منن جانن

منوارد المدرسة، عدم وجود الئحة مالية لممارسة األنشطة المدرسية من جاننت النوزارة، نقنص ال

ارة طلننت أب تقننوم الننوزواامكانننات الماديننة المخصصننة لألنشننطة الطمبيننة(. وهننيد التحننديات تت

تنناعدات بتننوفير كافننة اامكانننات الماديننة لألخصننائيين االجتمنناعيين بالمنندارس لتنفينني بننرامج الم

عيم درسنة لتندالمادية للطمو بنجاح، وكيلك تنفيي كافة األنشطة الطمبية الهادفة داخ  وخارج الم

ارت والتني أان (2014سلن )دراسلة حاالنتمام وقيم المواطنة لدا الطمو، وذلك يتفق من  نتنائج 

 ىلننإل أب هننناك معوقننات متعننددة تواجننه ممارسننة الخدمننة االجتماعيننة فنني المجننال المدرسنني ومننن

ي األخصنائ أبرزها المعوقات المادية، مما يتطلت العم  علإل توفير الميزانيات الكافية من  تندريت

 االجتماعي علإل استخدام مهارات متتحدثة في الممارسة المهنية العامة.

 دت نتننائج البحننا علننإل وجننود تحننديات أسننرية تواجننه األخصننائيين االجتمنناعيين العنناملينأكنن -

 بالمدارس القطرية، وقد جنامت هنيد التحندياتفي متنتوا قنوا ومرتفن  والتني تمنلن  فني )ضنعف

بيئننة التواصن  بننين المدرسننة واألسننرة، رفننض أوليننام األمنور لتياسننات التقننويم، صننعوبة تعنندي  ال

ألمننور اندة أوليننام األمننور ألبنننائهم رغننم أخطنناالهم، عنندم اسننتجابة أوليننام األسننرية للطالننت، متننا

هيم دراسللة إبللرالألخصننائي االجتمنناعي فنني متابعننة أبننناالهم بالمدرسننة(، وتتفننق تلننك النتننائج منن  

سي والتي أاارت في نتائجها ىلإل وجود عوائق تعوق عم  األخصائي االجتماعي المدر( 2003)

كة علإل معارضة أوليام األمنور لمشنار (2006دراسة يوسف )كدت ترج  ألوليام األمور، كما أ

مناقشننة أبننائهم فنني األنشنطة المدرسننية، كمنا تتفننق هنيد النتننائج تتفنق منن  منا طراننه الطنمو فنني ال

لتنني ااالكترونيننة، وهننيد النتننائج تتطلننت مننن األخصننائيين االجتمنناعيين ضننرورة تكنيننف الرسننالة 

بنناالهم. ة المتتمرة ألبنائهم وىجبنارهم علنإل ذلنك لمصنلحة أتجع  األسر علإل وعي بأهمية المتابع

 م  القيام بوض  سياسة لربم األسرة بالمدرسة.



 م خلفيلحكعبد ا التحديات التي تواجه األخصائي االجتماعي بالمدارس            أ.د ماجدي عاطف محفوظ، د.محمد

 399      2021 سبتمبر، 20العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

ش أسفرت نتائج البحا عن وجنود تحنديات تنظيمينة ترجن  ادارة المدرسنة لعن  أهمهنا )تهمني -

نني لمهاالخدمة االجتماعية بالمدرسنة منن جاننت اادارة، غيناو نظنام الننواو والعقناو فني العمن  

ن جتمناعييلألخصائيين االجتماعيين بالمدارس، عشوائية تنظيم العم  والمهام بنين األخصنائيين اال

تكلينف  العاملين بالمدرسة، غياو ااانراف المهنني لتوجينه األخصنائيين االجتمناعيين بالمندارس،

لنك ت األخصائيين االجتماعيين منن اادارة بأعبنام ىضنافية غينر مخصصنة لهنم بالمدرسنة(. وتتفنق

ر التنني أاننارت ىلنننإل قلننة اقتنننناع ىدارة المدرسننة بننندو (2012دراسلللة عبللد العزيلللز )النتيجننة منن  

األخصنننائي االجتمننناعي، ونننندرة تعننناوب اادارة معنننه، وىسنننناد أعمنننال غينننر مهنينننة لألخصنننائي 

ضن  اندود االجتماعي، كما تتمشإل هيد النتائج م  نتائج المناقشنة االكترونينة التني أكندت علنإل و

 قة بين النائبة األكاديمية واألخصائية االجتماعية.فاصلة للعم

كشننف  نتننائج البحننا عننن وجننود تحننديات مرتبطننة بننالتنوع النقننافي التنني تواجننه األخصننائي  -

 االجتمنناعي فنني عملننه بالمدرسننة والتنني تتمننن  فنني )مشننكمت بننين األخصننائيين بتننبت اختمفننات

 درسننة بتننبت اخننتمف جنتننياتهم،الجنتننية، ضننعف التعنناوب والعمنن  الجمنناعي بننين المهنننين بالم

تبطنة مشكمت مرتبطة باختمف العادات والتقاليد المتناقضنة من  المجتمن  القطنري، مشنكمت مر

ما تتفنق ، ك(2010دراسة القاضي )بالتمييز بين جنتيات الطمو(، وترتبم هيد النتائج م  نتائج 

وع لنإل أب تننترونينة والتني أكندت عهنيد النتنائج بالتحنديات التني أانارت ىليهنا نتنائج المناقشنة االك

ورة جنتيات الطمو قد تيدي ىلإل مخالفات سلوكية راجعة الخنتمف النقافنات، ممنا تطلنت الضنر

لملزمننة الملحننة فنني ىيجنناد التمقنني والتننألف بننين النقافننات المتنوعننة بالمدرسننة ووضنن  المحننددات ا

 لتحقيق التعاوب والتكام  بين الطمو بالمدرسة. 

زمللة لمرتبطللة باإلجابللة علللى التسللاؤل الثللاني والللذي مللوداه: مللا ا ليللات الالنتللائج البحللث ا -ب

 ة؟للتغلب على التحديات التي تواجه االخصائيين االجتماعيين العاملين بالمدارس القطري

لننإل أكندت نتننائج البحننا النراهن أب هننناك مجموعننة منن اآلليننات التنني يمكنن تطبيقهننا للتغلننت ع -

االجتمننناعي المدرسننني ولعننن  أهمهنننا )ىكتننناو األخصنننائيين  التحنننديات التننني تواجنننه األخصنننائي

ارسنة االجتماعيين المهارات للعم  المهنني من  نتنق الطالنت والمدرسنة والمجتمن  فني ىطنار المم

مجتمن  العامة، وكيلك ضرورة فهم األخصائي االجتماعي للتنوع النقافي فني مجتمن  المدرسنة وال

مناعي ااعنداد المهنني المتنبق لألخصنائي االجت القطري والقدرة علنإل التعامن  من  مشنكمته، من 

 المدرسنني عننن طريننق وزارة التعلننيم(، وغيرهننا مننن اآلليننات، وتتفننق تلننك اآلليننات منن  توصننيات

منننة والتننني منهنننا اهتمنننام وزارة التربينننة والتعلنننيم وسنننعيها لتطنننوير الخد( 2018دراسلللة الحلللاج )

اعي ي وىلزام األخصنائي االجتمناالجتماعية المدرسية وىنشام وصف وظيفي لألخصائي االجتماع

 بخطة عم  سنوية وبالتج  التراكمي ومتابعة تطور ونمو سلوك الطمو.

ديات وىب هيد اآلليات جميعها مطلوبة من ايا تطبيقها بشك  علمي وسري  للتغلت علإل التح -

  من ج تتفنقالتي تواجنه األخصنائيين االجتمناعيين العناملين بالمندارس القطرينة، كمنا أب هنيد النتنائ

 جمي  الدراسات التابقة الواردة في هيا البحا.
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 ثاني عشر: توصيات البحث:

الباانننناب باسنننتخمص مجموعنننة منننن التوصنننيات المزمنننة لمواجهنننة التحنننديات التننني تواجنننه  قنننام

ت األخصائي االجتماعي بالمدارس القطرية منن واقن  نتنائج البحنا، ويمكنن عنرض هنيد التوصنيا

 علإل النحو التالي:

 رتبل بمواجهة التحديات المهنية:توصيات ت -1

 التنندريت المتننتمر علننإل مهننارات الممارسننة العامننة فنني المجننال المدرسنني )مهننارات التقنندير -

هنارات موتحديد المشكلة، مهارات التخطيم وتحديند األهنداف، مهنارات التنفيني والتندخ  المهنني، 

نام علإل لتدريت باالعتبار أب يتم التقييم وقياس النتائج، مهارات المتابعة واالنهام(. م  األخي في ا

 رسية.تحديد االاتياجات، وأب يتم عن طريق المتخصصين والخبرام في الخدمة االجتماعية المد

  مننتهيئننة البيئننة المدرسننية للعمنن  الفريقنني ليقننوم األخصننائي االجتمنناعي المدرسنني بالعمنن   -

بيننهم  مدرسة علإل أب يكوباألخصائي النفتي والمدرس وااداريين وبقية التخصصات العاملة بال

أ بنين ااترام متبادل وتحديد واضح لمختصاصنات، من  تندخ  اادارة ازالنة آينة خمفنات قند تنشن

 أعضام الفريق.

(، بمعنننإل ىنشننام مجموعننات عمنن  Task Forceاسننتخدام األخصننائي االجتمنناعي ألسننلوو ) -

قند اجتماعنات تضنم متخصصة تقوم بوض  الول ااملة للقضام علإل المشنكمت المدرسنية، او ع

وا فني أعضام فريق العم  بالمدرسة والطمو وأولينام األمنور وقينادات المجتمن  المحلني ليشنارك

 ا  المشكمت المدرسية المعقدة.

 توصيات ترتبل بمواجهة التحديات األسرية:  -2

عاليات تكنيف االتصال بأسر الطمو لمتابعة أبناالهم بشك  متتمر من خمل االجتماعات والف -

رية عينة كالتنتصاالت األسرية والزيارات المنزلية علإل أب يتم ذلنك وفق نا لقنيم الخدمنة االجتماواال

وقننيم  والمتننئولية واننق تقريننر المصننير، منن  األخنني فنني االعتبننار ثقافننة الوالنندين ودرجننة تعلننيمهم

 المجتم  القطري.

 نفيننني هنننيدىطنننمع أولينننام األمنننور علنننإل سياسنننات التقنننويم التنننلوكي وىلنننزامهم بالتعننناوب فننني ت -

 مدرسية.التياسات وتحفيزهم علإل المشاركة المتتمرة م  المدرسة في االاتفاالت والفعاليات ال

ة أ الشنراكىقامة الندوات المرتبطة بتنقيف الوالدين بأصنول تربينة أبنناالهم الطنمو وتأكيند مبند -

 الوالديننة علننإل أب تننتم هننيد الننندوات عننن طريننق متخصصننين تربننويين ومتخصصننين فنني الرعايننة

 األسرية.

 توصيات ترتبل بمواجهة التحديات المادية: -3

تحدينند ميزانيننة للخدمننة االجتماعيننة بالمدرسننة تكفنني لتقننديم متنناعدات للطننمو غيننر القننادرين  -

وكيلك تكوب كافية ل نفاق علإل الفعاليات واألنشطة الطمبية وجماعات النشاط ومكافآت التعزينز 
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ابم ااينرادات والمصنروفات وبننود الصنرف بمئحنة التلوكي، م  األخي في االعتبار تحديد ضنو

 تقرها ىدارة المدرسة.

متااننة قيننام االخصننائي االجتمنناعي بالمدرسننة بننالتفكير فنني االسننتفادة مننن المننوارد الماديننة ال -

م ذلنك بميستات المجتم  القطري لدعم األنشطة المدرسية وتوفير المتاعدات للطمو علإل أب يت

دارة ادات المجتمنن ، وفنني ىطننار مننن الشننفافية والوضننوح وبموافقننة ىوفق ننا لعمقننات مهنيننة منن  قينن

 المدرسة.

علنإل  ىعادة النظر في رواتت األخصائيين االجتمناعيين المدرسنيين ونظنام المكافنآت ليصنبحوا -

 درجة من الرضا الوظيفي اليي يدفعهم للعم  الجاد والرغبة الصادقة في العطام.

 يمية:توصيات ترتبل بمواجهة التحديات التنظ -4

فهننا ىنشننام ىدارة متخصصننة للخدمننة االجتماعيننة تتبنن  وزارة التعلننيم بدولننة قطننر وتكننوب وظائ -

 اآلتي:

  لقطرية.ااااراف والتوجيه والمتابعة والتدريت لألخصائيين االجتماعيين العاملين بالمدارس 

 قضننايا عقنند وىقامننة الننندوات والمننيتمرات التنني تهننتم بتطننوير الخدمننة االجتماعيننة المدرسننية وال

هنننني التنننلوكية والتربوينننة التنننائدة فننني المجتمننن  المدرسننني واالسنننتفادة منهنننا لتفعيننن  العمننن  الم

 لألخصائيين االجتماعيين.

 م فني ج التقينيالتقييم الدوري التنوي للخدمة االجتماعية المدرسية بدولة قطر واالستفادة منن نتنائ

 أنشطة جديدة.ادخال التحتينات الكفيلة بالتغلت علإل المعوقات واستحداث 

  لنوظيفي االنظر في أاوال األخصائيين االجتماعيين الوظيفية والمادينة ومحاولنة مراعناة الرضنا

 والمادي.

 تننق تحدينند المهننام الوظيفيننة لألخصننائيين االجتمنناعيين بالمنندارس لتشننتم  علننإل التعامنن  منن  ن

رو الطالننننت واالسننننرة والمدرسننننة والمجتمنننن  القطننننري، منننن  األخنننني فنننني االعتبننننار عنننندم تضننننا

 االختصاصات م  الفريق العام  بالمدرسة.

 اانباع  ىجرام الدراسات المتحية للتقدير ااتياجات الطمو ومشكمتهم؛ لوض  الحلول العلمية

 تلك االاتياجات والتغلت علإل تلك المشكمت.

 .التنتيق للشراكة بين المدارس وميستات المجتم  المدني بدولة قطر أو خارجها 

 ات يين االجتمننناعيين المتمينننزين بالمننندارس للننندول األجنبينننة لنقننن  الخبنننرىيفننناد بعنننض األخصنننائ

 والتجارو الرائدة في الخدمة االجتماعية المدرسية لدولة قطر.

 ة تعينننين األخصنننائيين االجتمننناعيين الجننندد طبق نننا الاتياجنننات المننندارس لتحقينننق معينننار الجنننود

 طالت(. 100)أخصائي لك  
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جتمناعي ماعينة منن واقن  اقتنناع بأهمينة عمن  األخصنائي االدعم اادارة المدرسية للخدمة االجت -

 المدرسي.

 ه المهننيتقليص األعبام المهنية التي تق  علإل عاتق األخصائي االجتماعي ليتمكن من أدام عملن -

 بكفامة واقتدار.

 اعلية.تخصيص قاعات لعقد المقابمت الفردية بمزيد من الترية وىقامة األنشطة الطمبية بف -

 الخدمة االجتماعية م  اعتبار ذلك في ىطار واجت وطني. تدريت طمو -

 :توصيات ترتبل بمواجهة التحديات المرتبطة بالتنوع الثقافي واالجتماعي بالمدرسة -5

ينر غيجت علإل ك  أخصائي اجتماعي دراسة ادود التنوع النقافي بالمدرسة من اينا النقافنات  -

عمن  كنيفهم والتسلوكيات الطمو الوافدين وطبيعة القطرية والعادات والتقاليد التي تتميز بها لفهم 

 علإل توجيههم وىعادة تكيفهم م  ثواب  النقافة القطرية.

ئننة اخن  البيىقامنة الفعالينات النقافينة التنني تنيدي الني التكامنن  النفتني واالجتمناعي بننين الطنمو د -

 المدرسية.

تهم فني لتأكيد علإل مشاركالتخطيم لدمج ذوي االاتياجات الخاصة بين أقرانهم من الطمو م  ا -

 األنشطة الطمبية.

 الدفاع عن اقوق الطمو بغض النظر عن الجنتية أو الدين أو اللوب. -

 تمكين جمي  الطمو من الحصول علإل اقوقهم وتأكيد مبدأي العدالة والديموقراطية. -

 قائمة المراجع:

لخدمننة مننارس العننام فنني ادراسننة تقويميننة ألدوار الم ،(2003ىبننراهيم، تننامر محمنند عبنند الغننني ).1

جتماعينة، االجتماعية بمجالس اآلبام والمعلمنين، رسنالة ماجتنتير، غينر منشنورة، كلينة الخدمنة اال

 جامعة الواب. 

تطنننوير المننندارس، القننناهرة، النننروابم العالمينننة للنشنننر  ،(2009أبنننو النصنننر، مننندا  محمننند ).2

 والتوزي .

صننائي االجتمنناعي المدرسنني فنني عننمج دور األخ ،(2017امنند، محمنند أامنند اتننين محمنند )أ.3

سلوك طمو مرالة األساس محلينة الخرطنوم "دراسنة االنة مندارس األسناس فني اني العشنرة"، 

 رسالة ماجتتير، غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين.

 معوقننات الممارسننة المهنيننة لألخصننائي االجتمنناعي فنني ،(2017ىمعيتيننق، محمنند عمننر سننالم ).4

 لمرقت.اال المدرسي، مجلة القلعة، العدد النامن، كلية اآلداو والعلوم بمتمته، جامعة المج

نانويننة اابننداع ااداري منندخ  لفعاليننة ىدارة المدرسننة ال ،(2004أمننين، هالننة أمننين مغنناورا ).5

 العامة تصور مقترح، رسالة ماجتتير غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين امس.

واقن  االنضنباط داخن  الميستنة التربوينة وتنأثيرد علنإل سنلوك التلميني،  ،(2018)ا اومندي، لينند.6
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بحننا منشننور، مجلننة الحكمننة للدراسننات التربويننة والنفتننية، العنندد النالننا عشننر، ميستننة كنننوز 

 الحكمة للنشر والتوزي ، الجزائر.

 طننمو ذويالمشننكمت االجتماعيننة التنني تواجننه دمننج ال ،(2016البحريننة، أمنن  خلفنناب أيننوو ).7

مندارس  ااعاقة العقلية ودور األخصائي االجتماعي المدرسي في مواجهتها، دراسة تطبيقينة علنإل

ورة، بمحافظتي متنقم وجننوو الباطننة، رسنالة ماجتنتير، غينر منشن-الحلقة األولإل-الدمج الفكري

 كلية اآلداو والعلوم االجتماعية، جامعة التلطاب قابوس.

ة لتحقيق المهارات التنظيمية للعاملين بالمراكز االجتماعي ،(2003بركات، وجدي محمد أامد ).8

، لتنادس عشنرالتنمية البشرية "دراسة ميدانية مطبقة علإل المراكز االجتماعية"، الميتمر العلمي ا

 كلية الخدمة االجتماعية، جامعة الواب.

عمنناب، مكتبننة الخنندمات االجتماعيننة، الطبعننة األولننإل،  ،(2011بننرهم، نضننال عبنند اللطيننف ).9

 المجتم  العربي للنشر.

 قاموس المورد، بيروت، دار العلم للمميين. ،(1986البعلبكي، منير ).10

أهميننة التنندخ  المهننني لألخصننائي االجتمنناعي المدرسنني  ،(2010بكننر، أمنن  منندني نصننر ).11

ينر غ "دراسة االة مكاتنت الخدمنة االجتماعينة المدرسنية فني مرالنة األسناس"، رسنالة ماجتنتير،

 منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين. 

اج ىدمنن-تعزيننز قنندرات الشننباو القطننري ،(2012تقريننر التنميننة البشننرية النالننا لدولننة قطننر ).12

 الشباو في عملية التنمية، األمانة العامة للتخطيم التنموي.

منة انوينة نحنو الخداتجاهنات منديري المندارس الن، (2018ج، بدرينة انمس الندين محمند )الحا.13

ينننر غ"، رسنننالة ماجتنننتير، 2018االجتماعيننة "دراسنننة ميدانينننة للمننندارس النانوينننة لمحلينننة أمبننندة 

 منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين.

تطوير الدور التربنوي لمختصاصني االجتمناعي المدرسني  ،(2013اتن، أامد سعد جودة ).14

 ني سويف. ة ماجتتير )غير منشورة(، كلية التربية، جامعة بفي ضوم معايير األدام المهني، رسال

رات استخدام أخصائيو العم  م  الجماعات بالمجال المدرسي للمهنا ،(2014اتن، هنداوي ).15

اسات في يونيو، مجلة در 30يناير و 25المتتحدثة في الممارسة المهنية في ضوم تحديات ما بعد 

ة الخدمننة نية، العنندد التننادس والنمثننوب، الجننزم الرابنن ، كليننالخدمننة االجتماعيننة والعلننوم اانتننا

 االجتماعية، جامعة الواب.

 النندور المهننني للخدمننة االجتماعيننة فنني التعامنن  منن  ،(2001اتنننين، سنننام محمنند اجننازي ).16

دد المشننكمت المدرسننية، بحننا منشننور، مجلننة دراسننات فنني الخدمننة االجتماعيننة واانتننانية، العنن

 خدمة االجتماعية، جامعة الواب.العاار، كلية ال

 مهنة الخدمة االجتماعية والمجتم ، القاهرة، زهرام الشرق. ،(2006اتين، أامد ).17

المعوقات التي تواجنه األخصنائي االجتمناعي كعضنو فني  ،(2018اميدة، هبة مصطفي طه ).18

امعنة ججتماعينة، فريق عم  الجودة بمندارس التعلنيم األساسني، رسنالة ماجتنتير، كلينة الخدمنة اال

 الفيوم.

المعلننم والمدرسننة، عمنناب، دار  ،(2013الخزاعلننة، محمنند سننليماب، المننومني، تحتننين علننإل ).19
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 صفام للنشر وتوزي .

الخدمنننة االجتماعيننننة كممارسنننة تخصصنننية مهنينننة فنننني  ،(2009الخطينننت، عبننند النننرامن ).20

 الميستات التعليمية، القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية.

 دراسننة العمقننة بننين ااعيننام المهننني والضننغوط ،(2004، زيننن العابنندين محمنند علننإل )ترجنن.21

لخدمننة االواقعننة علننإل األخصننائيين االجتمنناعيين العنناملين بالمتتشننفيات الجامعيننة، مجلننة دراسننات 

امعنة تماعينة، جاالجتماعية والعلوم اانتانية، العدد التادس عشر، الجزم الناني، كلية الخدمة االج

 الواب.

الحاجننات المهنيننة لألخصننائيين االجتمنناعيين العنناملين فنني  ،(2018رجننت، محمنند مصننباح ).22

اعيننة المجننال المدرسنني لتفعينن  أدائهننم المهننني فنني ىطننار منندخ  الممارسننة العامننة للخدمننة االجتم

رسنني فنني "دراسننة ميدانيننة عننن األدام المهننني لألخصننائيين االجتمنناعيين العنناملين فنني المجننال المد

، جامعننة و سننليم بمدينننة طننرابلس"، مجلننة المنندد، العنندد األول، كليننة الخدمننة االجتماعيننةمنطقننة أبنن

 الزيتونة. 

 وتطبيقاتننه وأهدافننه، القنناهرة، عننالم أستننهالنشنناط المدرسنني  ،(2005رينناب، فكننرا اتننن ).23

 الكتت.

ماعينة تتصور مقترح لتحقيق مزيد من الجودة فني تعلنيم الخدمنة االج ،(2009الزبير، فوزية ).24

العنندد  علننإل متننتوي الدراسننات العليننا، مجلننة دراسننات فنني الخدمننة االجتماعيننة والعلننوم اانتننانية،

 التادس والعشروب، الجزم النالا، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة الواب.

 الوظيفة االجتماعية للمدرسة، القاهرة، دار الفكر العربي. ،(2006سليماب، عدلي ).25

مواجهنة الخدمة االجتماعية في المدرسة " ،(2009بال األمير، خليفة، عاطف )قالتمالوطي، ى.26

 المشكمت وتحقيق الجودة"، القاهرة، المهندس للطباعة.

المعوقننات والمشنننكمت التنني تواجنننه العنناملين بالمجنننال  ،(2009الشننريف، عمننرو الدسنننوقي).27

 تماعية، القاهرة.المدرسي، الميتمر العلمي التاب ، المعهد العالي للخدمة االج

نعكاسناتها التياسة التعليمية في مصنر وا ،(2010) اعمب، عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد.28

ينة نشنورة، كلعلإل تحقيق الجودة الشاملة في ىدارة المدرسة النانوية العامة، رسالة دكتنوراد غينر م

 التربية، جامعة بنها.

ي ات الممارسنة المهنينة لألخصنائي االجتمناعي فنمعوقن ،(2010الشقصي، كاذية رائند سنيف ).29

ير المجال المدرسي "دراسة وصفية مطبقة علنإل مندارس الداخلينة بتنلطنة عمناب"، رسنالة ماجتنت

 )غير منشورة(، كلية اآلداو والعلوم االجتماعية، جامعة التلطاب قابوس. 

قناهرة، بعنة األولنإل، الاألدام المهني لمختصاصنيين، الط ،(2011البي، عنايات اامد محمد ).30

 دار الوفام لدنيا الطباعة والنشر.

واقنن  األدام المهننني لمختصاصنني  ،(2016صننر النندين عبنند الرافنن  محمنند )اننهاو النندين، ن.31

 االجتمننناعي المدرسننني فننني ضنننوم النزعنننة االنتقائينننة "دراسنننة ميدانينننة"، مجلنننة دراسنننات تربوينننة

 اني، كلية التربية، جامعة الواب.واجتماعية، المجلد الناني والعشروب، العدد الن

الحاجات ااارافية لتطوير األدام المهنني لمختصاصنيين  ،(2004عبد الرازق، أامد اتين ).32
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االجتماعيين بالمجال المدرسي، بحا منشور، الميتمر العلمي التاب  عشر، المجلد الخامس، كلينة 

 الخدمة االجتماعية، جامعة الواب.

 عوائنق الندور المهنني لألخصنائي االجتمناعي فنني ،(2012بكنر علنإل ضنو )د العزينز، أبنو عبن.33

ليننة كالمجنال المدرسنني "دراسننة ميدانيننة مطبقننة علننإل عيننة مننن األخصننائيين االجتمنناعيين"، مجلننة 

 اآلداو، العدد الوااد وعشروب، كلية اآلداو، جامعة طرابلس.

جتمنناعي المدرسنني فنني انن  دور األخصننائي اال ،(2017، منننال عمننر عبنند الحمينند )عبنند ه.34

 المشننكمت االجتماعيننة المتعلقننة بالتحصنني  الدراسنني "دراسننة االننة علننإل بعننض طننمو المرالننة

 سممية.النانوية بوالية الخرطوم"، معهد الدراسات األسرية واالجتماعية، جامعة أم درماب اا

ائيين الصننننعوبات التنننني تواجننننه اسننننتفادة األخصنننن ،(2016عنمنننناب، عبنننند الننننرامن صننننوفي ).35

المجننال االجتمنناعيين مننن معطيننات العلننوم المرتبطننة بالخدمننة االجتماعيننة فنني ممارسننتهم المهنيننة ب

وم داو والعلننالمدرسنني، مجلننة اآلداو والعلننوم االجتماعيننة، المجلنند النالننا، العنندد النالننا، كليننة اآل

 االجتماعية، جامعة التلطاب قابوس.

ة الجتماعيننة فنني مجننال رعايننة الشننباو، الطبعننالخدمننة ا ،(2003علننإل، منناهر أبننو المعنناطي ).36

 النانية، القاهرة، مكتبة زهرام الشرق.

مكتبنة  الخدمة االجتماعية فني المجنال المدرسني، القناهرة، ،(2007هر أبو المعاطي )علإل، ما.37

 زهرام الشرق.

للنشنر  فاالممارسة المهنية للخدمة االجتماعية، عماب، دار يا ،(2011غرايبة، فيص  محمود ).38

 والتوزي .

جتمناعيين متطلبات تطوير األدام المهني لألخصائيين اال ،(2016لفليتية، سامية صالح سالم )ا.39

فنني المجننال المدرسنني "دراسننة مطبقننة علننإل منندارس التعلننيم األساسنني بمحافظننة متننقم"، رسننالة 

 .ماجتتير، غير منشورة، كلية اآلداو والعلوم االجتماعية، جامعة التلطاب قابوس

 جودة المننظم االجتمناعي "دراسنة مطبقنة علنإل عيننة ،(2001فرماوي، مصطفإل عبد العظيم).40

"، مننن األخصننائيين االجتمنناعيين العننالمين فنني بعننض محنناالت ممارسننة تنظننيم المجتمنن  بالقنناهرة

 الميتمر العلمي الراب  عشر، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة الواب.

ة رالينة اسنتراتيجية الستشنراق متنتقب  تعلنيم الخدمن ،(2017فرماوي، مصنطفإل عبند العظنيم).41

الخمتننوب، االجتماعيننة كمتغيننر فنني التنميننة المتننتدامة، مجلننة الخدمننة االجتماعيننة، العنندد التنناب  و

 الجزم الناني، الجمعية المصرية لألخصائيين االجتماعيين.

ة، جتماعينة المدرسنيالخدمنة اال ،(2005العظيم، قاسم، محمد رفعن  ) فرماوي، مصطفإل عبد.42

 القاهرة، جامعة الواب.

ي منندخ  فنني الخدمننة االجتماعيننة، ااسننكندرية، المكتننت الجننامع ،(2002فهمنني، محمنند سننيد ).43

 الحديا.

سنمات التننوع النقنافي فني الدولنة االتحادينة، ملنف الكترونني، تنم  ،(2010القاضي، منصنور ).44

اسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننترجاعه منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن النننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرابم 

http://www.ycsr.org/files/nadwa_lamarkzia_mansoor_alqadi.doc 

http://www.ycsr.org/files/nadwa_lamarkzia_mansoor_alqadi.doc
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تصنننور مقتنننرح اكتننناو طنننمو الخدمنننة االجتماعينننة  ،(2002القبنننندي، سنننهام علنننإل أامننند ).45

ني عندد النناالنتنانية، المهارات الممارسة المهنية، مجلة دراسات في الخدمنة االجتماعينة والعلنوم ا

 عشر، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة الواب.

ول، األخصائي االجتمناعي المدرسني"األدوار، والمعوقنات، والحلن ،(2017قريز، علإل سالم ).46

سنمرية لجامعنة األمجلية العلوم اانتانية والتطبيقية، العدد وااد وثمثوب، كليتي اآلداو والعلوم، ا

 ن. ااسممية زليت

الحاجنة والتياسة االجتماعينة ودور الخدمنة االجتماعينة بنين الواقن   ،(2011ماهر، أبو زنم ).47

يننة فنني المجتمعيننة فنني فلتننطين، ورقننة مقدمننة ىلننإل المننيتمر العلمنني النندولي )دور الخدمننة االجتماع

 المجتم  الفلتطيني(، جامعة النجاح الوطنية، نابلس.

 التني تواجننه الميستننات العاملننة فني مجننال رعايننة أطفننالالمعوقننات  ،(2005محمند، رانندي ).48

 عة الواب.الشوارع، الميتمر العلمي النامن عشر، المجلد الناني، كلية الخدمة االجتماعية، جام

دور األخصننائي االجتمنناعي المدرسنني فنني عننمج مشننكمت  ،(2018مختننار، أمنناني معتصننم ).49

 ت"، رسالةالويات سعد النانوية الحكومية للبنا سوم التوافق األسري "دراسة ميدانية علإل مدرسة

 ماجتتير، غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين.

الممارسنننة العامنننة فننني الخدمنننة االجتماعينننة ومشنننكمت  ،(2005مصنننطفإل، عنننادل محمنننود ).50

ة الخدمننة جماعننات األطفننال المعنناقين ذهني ننا القننابلين للننتعلم، المننيتمر العلمنني النننامن عشننر، كلينن

 االجتماعية، جامعة الواب.

وينة أساليت الضبم االجتمناعي فني المندارس النان ،(2010ي، امزة، اامد، محمد أمين )موس.51

 فني محافظننة الكننرك منن وجهننة نظننر مننديري المندارس، بحننا منشننور، مجلنة كليننة التربيننة، العنندد

 الراب  والنمثوب، الجزم الناني، جامعة عين امس.

ظننر الخدمننة االجتماعينة " المتننتقب  والتحننديات " دراسنة مننن وجهننة ن ،(2000د )نناجي، أامنن.52

لحنادي اأعضام هيئة التدريس ببعض كليات ومعاهد الخدمة االجتماعية، المنيتمر العلمني التننوي 

 عشر، كلية الخدمة االجتماعية بالفيوم، جامعة القاهرة.

ئي يننة علننإل الكفننامة المهنيننة لألخصنناتننأثير الضننغوط اادار ،(2010النننوفلي، امننود خمننيس ).53
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Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. šaqrūn alــwaǧdīǧī alــTīlimçānī )1508 

1576ـــ ): biographie et parcours. 

Doctorant: Boumedine Muhammad. 

Université Abou Bekr Belkaid - Tlemcen –, (Département d'histoire - 

Faculté des sciences humaines et sociales), L'Algérie. 

La Résumé:La Matière De Cette article biographique se focalise sur Les 

points Scientifiques Les plus capitaux Dans Le parcoure du šaīẖ 

Muḥammad b. šaqrūn qui était devenu très fameux Durant son L’ère, 

Dans ce contexteــLà, on va parler De ses activités intellectuelles entre 

Tlemcen et le Maroc tout en passant par Les degrés d’interaction entre 

Lui et ses contemporains Dans ces Deux pôle, Cant D’œuvres L’ont 

révéré.  

On va essayer à retracer La situation historique qui vise le climat 

intellectuel Tlemcenien et ses caractéristique dont les repères ont 

commencé à s’effondre et ses savant délutèrent leur fuite de tlemcen 

ottoman. Etmême les impacts de l’ère contemporaine sur les savants 

imbus de science. En dépit de toutes les circonstances pénibles à tlemcen, 

elle q toujours continuer à attirer des savants et des penseurs comme b. 

šaqrūn qui incarne le haut niveau une fois atteint par une petite minorité 

intellectuelle dans la ville en question durant cette période transitoire.  

Les Mots Clés: Tlemcen ــ Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. šaqrūn 

alــwaǧdīǧī alــTīlimçānī (1508 ــ )1576 ــ Le 10éme siècle Du L’hégire 16éme 

siècle Du calendrier Grégorien ــpériode transitoire à Tlemcen ــ Fès ــ 

Marrakech.  

Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. šaqrūn alــwaǧdīǧī alــTīlimçānī )1508 

1576ــ ): biography and background 

Abstract: This essay presents the biography and course of al-šaīẖ Abī 

ʿAbd Allāh Muḥammad b.šaqrūn (d. 1576), who made his reputation 

among his peers, and the cultivation of his intellectual giving during the 
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course of the 16th century, by focusing on his most prominent intellectual 

activities and contributions. He established Scientific research between 

Tlemcen and the metropolitan areas of the Far Morocco, and explored the 

extent of interaction between him and his contemporaries among scholars 

in both times. This is what we decided to drive, address and select from 

the fluorescence of the books of biographies, biographies and classes that 

unanimously praised the man’s trait. On the one hand he highlighted his 

news and the news of the students and elders who drifted from his vast 

knowledge, on the other hand he taught them the various branches of 

science and its finest aspects. 

All of this in a scientific endeavor aims to build a historical overview that 

looks at the Tlemcen intellectual climate and its manifestations during 

this century whose cultural features began to diminish and its flags 

alienated from the presence of Tlemcen during the sovereignty of the 

Beni Zīyān state. We even shed light in general on the repercussions of 

the beginnings of the modern period and their implications for every 

scholar and šaīẖ was interested in science and taking its form and its 

causes in Tlemcen during the Ottoman Empire domination. Despite these 

harsh and unhelpful circumstances of the men of science, it has continued 

to witness the emergence of empowered and skilled scholars such as 

Muḥammad b. šaqrūn b. hibaẗ Allāh, who is an example of excellence and 

eminence in another science. This truly expresses the high level that I 

reached and realized using some parts of knowledge in Tlemcen during 

this transitional period of its long history. 

Keywords: Tlemcen; al-šaīẖ Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. šaqrūn b. 

hibaẗ Allāh alــwaǧdīǧī alــTīlimçānī (d. 1576); the 16th century; the 

Scholars. 

دي وجديوقفات تاريخية في سيرة ومسار الشيخ أبي عبد هللا محمد بن شقرون بن هبة هللا ال

 (1508-1576التلمساني )

والمسيرة العلمية للشيخ أبي عبد هللا محّمد بن  تَسُوُق مادة هذا المقال البيوغرافي السيرة: ملخص

الّذي ذاع صيته بين أقرانه من العلماء في  م(،1576هـ/ 983)تشقرون بن هبة هللا التلمساني 

المشرق والمغرب، والح عطائه الفكري على وجه الخصوص بين تلمسان وحواضر المغرب 
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بين معاصريه من الشيوخ والعلماء األقصى، جراء التواصل الثقافي الّذي كان حاصال بينه و

والطلبة الذين قيدوا ذلك إجماًعا في مؤلفاتهم، وأشاروا إلى خصال الرجل، وأبرزوا أخباره 

وأخبار تالمذته الّذين نهلوا منه أرقى فروع العلوم، في مسعى علمي نتوسم من خالله إلى بناء 

الثقافية الّتي بدأت تضمحل، وجهابذة لمحة تاريخية تنظر في المناخ الفكري التلمساني، ومعالمه 

، بفعل التقهقر الّذي م16هـ/10أعالمه تنفر من حاضرة تلمسان خالل النصف الثاني من القرن 

َوَسَمها ابتداءا من األطوار األخيرة للدولة الزيانية، وتداعيات كل ذلك على المهتمين بالعلم 

ثماني، والّتي على الّرغم مما عاشته هذه واآلخذين بهيئته وأسبابه في تلمسان خالل العهد الع

األخيرة في ظل تلك الظروف القاسية وغير الخادمة لرجال العلم؛ إالّ أنّها بقيت تشهد بروز 

العلماء المتمّكنين على شاكلة محمد بن شقرون هبـة هللا، الّذي يعدُّ مثال التفّوق والتّبريز في غير 

ستوى العلمي الراقي الّذي وصلته ثُلَّة قليلة من أحبار العلم واحٍد من العلوم، ويُعبِّّر بحق عن الم

 في تلمسان إبان هذه الفترة االنتقاليّة من تاريخها الطويل.

 هـ/983)تتلمسان؛ محمد بن شقـرون بن هبـة هللا الوجديجي التلمساني مفتاحية: ال كلماتال

 ؛ العلماء.م16هـ/10؛ القــرن م(1576

1. Introduction:  

La ville de Tlemcen est considérée comme l’une des villes qui a donné 

naissance à un grand nombre de savants sur différentes étapes historiques. 

Quelques-uns ont écrit eux-mêmes leurs propres biographies. Quant aux 

autres, elles nous sont parvenues par leurs disciples et contemporains 

comme fut le cas de Muhammad šaqrūn qui a vécu les divers évènements 

quand la ville de Tlemcen traversait une dure période de son histoire 

transitoire. Elle vivait, et parallèlement à la tornade de circonstances, la 

naissance d’une nouvelle politique qui a contraint un nombre considérable 

de chercheurs et savants à s’exiler vers les grandes villes marocaines et 

ses pôles scientifiques. Dans le contexte, de cette période parsemée de 

successions problématiques, il nous paraît indispensable d’étudier la 

biographie et le parcours de ce grand érudit ainsi que son impact sur la 

scène internationale et événementielle, et sur les grands maîtres des 

sciences à Tlemcen, en se posant un ensemble de questions telles que:  

Qui est Muḥammad ibn šaqrūn...? Qui a spécifié son parcours scientifique 

entre Tlemcen et les grandes capitales scientifiques marocaines? Quelles 

furent ses grands exploits et contributions intellectuels dans les deux 

pays? 
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 2. L’origine, la naissance et la jeunesse d'Abū Abī ʿAbd Allāh 

Muḥammad b. šaqrūn b. hibaẗ Allāh alـــ -Waǧdīǧī al-Zanātī alـ

TūǧīnīalــTīlimçānī: 

Toute étude scientifique ou académique n’est efficace et ne sera de qualité 

que si elle est motivée et dans un style clair, Les études qui soulèvent des 

problématiques sur les biographies et les parcours des personnalités 

durant la période moderne à Tlemcen sont devenues dignes d’intérêt 

puisqu’elles étaient considérées comme quasiment inexistantes dans le 

cadre de la prévalence de l’Histoire générale avec ses sujets économiques 

et politiques. 

 Malgré, le fait que plusieurs personnalités Tlemceniennes ont gardé leurs 

rôles scientifiques dissimulés et intellectuels inconnus, la présente étude 

est venue comme un précurseur en suivant une succession chronologique 

et une logique du parcours historique depuis la naissance du al-šaīẖ Abī 

ʿAbd Allāh Muḥammad b. šaqrūn jusqu’à son décès. Est cette tentative de 

surpasser les anciens aspects biographiques basée sur «Le légendaire des 

personnalités connues ». La situation formulée nous oblige à outrepasser 

les approches classiques et à entreprendre la méthode contemporaine qui 

englobe la mixture spatiotemporelle et ses influences sur la personnalité 

du traducteur conformément à la forme méthodologique et cognitive 

suivante : 

A. Son nom, ses alias et surnoms: 

Il est Muhammad šaqrūn b. hibaẗ Allāh alــــWaǧdīǧī al-Zanātī al-

TūǧīnīalـــTīlimçānī (Ibn Maryem, (1908), P. 161). Il fut connu par des 

pseudonymes qui reflètent la connaissance, la science, l’ambition, 

l’enthousiasme et l’ardeur, tels que le Petit Roi (Nuwīhaḍ, (1980), P.P. 

188ـــ  189 ), le Juriste Erudit (Ibn al-ʻQādī, (1971),Darraẗ al-ḥiǧāl…, (T.2), 

P. 215), l’Artiste (Ibn ʿAbdـــAllāh, (1975), (T.2), P. 140), le Juriste et 

beaucoup bien d’autres émis par ses élèves et les savants qui furent ses 

disciples. A titre d’exemple nous citerons ce qui a été rapporté par son 

élève Ibn ʿAskar AlـــSafšāūnī dans son livre «AlـــDaūḥaẗ» «Le grand arbre». 

Dans cet œuvre, pour le décrire, il a noté ce qui suit: «….parmi eux le 
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šaīẖ, le juriste, le connaisseur, l’érudit des jeunes et leur grand imam Abū 

ʿAbdـــAllāh Muhammad b. hibaẗ Allāh..., il était le savant du siècle, le 

cavalier des chaires et le conjoint des chaires scientifiques…» etc (Al-

šafšāūnī, (1977), P.P. 116 117 ــ ). 

B. Sa filiation: 

Muhammad b. šaqrūn appartient à la lignée des oūlād šaqrūn descendants 

directs du prophète Muhammad. Il est de la tribu d’oūlād Mansūr b. 

šaqrūn alـــMaẖlufiyīn (šaqrūn, (2014), P. 69), une des branches remontant 

à Muhammad fils d’Idrīs «II» fils d’Idrīs «I» fils ʿAbd Allāh alـــKāmil b. 

alـــHassan alـــMuṯanā b. alـــHassan alـــSībite b. ʿAlī b. Abī tālib et Fatimaẗ 

alـــZohrāʾ la fille du prophète Muhammad que la paix et le salut de Dieu 

soient sur lui (šaqrūn, (2014), P. 69). 

 La noble lignée des enfants de b. šaqrūn ne les a pas empêché de 

chercher la science et le savoir, mais au contraire cela les a encouragés à 

s’imprégner en permanence de cette source et à demander la connaissance 

sous toutes ses formes. Ils étaient toujours parmi les premiers à puiser 

dans les sources du savoir et à fréquenter ses cénacles.Beaucoup d’érudits 

sont issus de leur filiation, et leur quête du savoir était perpétuelle. 

Plusieurs savants et savantes ont pu judicieusement lier leur noble lignée 

à la vastitude de la connaissance portant ainsi leur nom très haut et 

l’inscrivant dans les registres du savoir en lettres d’or (šaqrūn, (2014), P. 

69). 

C.Sa Naissance: 

Muhammad b. šaqrūn b. hibaẗ Allāh est né probablement vers 1508, date 

rapportée par son élève Abū AlـــʿAbbās Ahmed b.ʻAlī b. ʿAbd alـــRahmān 

alـــFāsī alـــManǧūr (d. 1587), dans son œuvre et concernant la date du 

décès de son al-šaīẖ Muhammad šaqrūn.D’après lui, le šaīẖMuhammad 

šaqrūn aurait vécujusqu’à l’âge de 75 (Al-Manǧūr, (1976), P. 78) ans pour 

que sa date de naissance soit en l’an 1508.C’est ce qui a été dit par son 

deuxième élève Abū alــــʻAbbās b. alــــʻQādī (d. 1651), dans son livre 
«Ǧaḏwaẗu al-iʻqtibās» ,et qui concorde avec les dires d’Abū alـــʻAbbās, 
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confirmant d’une part la date de sa naissance et d’autre part le lieu, en 

l’occurence la ville de Tlemcen (Ibn al-Qāḍī, (1973),Ǧaḏwaẗu al-iqtbās 

…, P. 325). 

Il disait dans son œuvre «... c’est la ville dans laquelle il a grandi et dont il 

a fréquenté ses écoles» ( Ibn ramaḍān, (1995), P. 445). Comme de 

nombreux autres élèves, lui aussi a pris sa part de l’éducation et du savoir. 

Il a appris la bonne méthode et le style raffiné à la lumière du climat 

scientifique et intellectuel qui régnait dans la ville de Tlemcen à cette 

époque ainsi que sous les auspices de la grande importance octroyée aux 

savants et les gens de pensée dans l’ère des Zianīdes (AlـــṬamār, (2007), 

P. 241), ce qui encourageait les étudiants à émerger et proliférer dans 

diverses sciences (Ibn Mariyam, (1910), P. 297) et parmi eux fut connu 

plus particulièrement le propriétaire de la traduction, Muhammad b. 

šaqrūn. 

D. Ses caractéristiques physiques et morales: 

Un grand nombre de sources et de livres contemporains indiquent que al-

šaīẖ Muhammad b. šaqrūn était très modeste et qu’il jouissait de 

nombreuses grandes qualités telles que la perfection de la science, de la 

rhétorique et l’éloquence, ainsi qu’une grande aisance à s’exprimer dans 

les cénacles du savoir avec une fluidité dans la parole inégalable et une 

connaissance rarement dépassée par les savants de son époque (Ibn 

Mariyam, (1910), P. 297). 

 Selon Abū Zaīd ʿAbd al-Raḥmān al-Tāmnārtī (d. 1660) (Ḥaǧī, (1978), P. 

274.), un des disciples d’b. šaqrūn et plus précisément dans son œuvre sur 

son maître intitulé «Alـــ  ǧuma». Il disait que: «L’hommeــــFawāyīd Alـ

maîtrisait parfaitement la langue arabe, détenait la douceur de la 

parole et la finesse des expressions et cela à un degré supérieur à tous 

les juristes de la ville de Tlemcen» (Al-Tamnārtī, (2007), P.P. 9596 ــ). 

3. Son époque :  

A. L’anxiété hystérique entre les deux rives de la méditerranée : 
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Al-šaīẖ Abī ʿAbd Allāh Muhammad b. šaqrūn a vécu au 10éme siècle de 

l’hégire correspondant au 16éme siècle grégorien, marqué par plusieurs 

conflits. Il a été également témoin de règlements de comptes 

internationaux entre l’empire Ottoman qui constituait une force 

grandissante dans la Région ouest du bassin méditerranéen et l’empire 

Espagnol qui essayait à tout prix de leur couper les ponts et les champs 

vitaux de leur expansion, en concluant des alliances avec les Saʿadis au 

Maroc, tantôt avec les tribus et les habitants des côtes des contrées 

éloignées Magrébines (Al-Mašrifī (2009), P.P. 156 202 ـــ), et tantôt avec 

les rois du royaume Zīanide qui vivait son déclin.  

Les conflits ont engendré un déchirement des entités politiques, 

l’insécurité et une faiblesse à tous les niveaux suivi d’un renfermement et 

un recroquevillement sur soi. Cette situation s’est répercutée d’une 

manière négative et a causé une régression désastreuse du mouvement 

intellectuel de la ville accompagné d’une aversion des sciences sans 

précédent (AlـــʻAʻQād, (2012), P.P. 26 35ـــ ). Parmi les plus touchés, on 

recensait les doyens Tlemceniens de la science. Ils ont payé un tribut cher 

à l’ombre de cette spirale de conflits entre les trois puissances 

internationales représentées par les Turcs, les espagnols et les Saʿadīens 

qui voulaient tous à tout prix s’accaparer de la ville (Nukhbat Mina al-

ʾasātiḏaẗ wa al-mūʾariẖīna), (2011), P. 99). 

 B. Les développements politiques dans la ville de Tlemcen et 

leurs répercussions sur ses savants : 

 La situation vécue par la ville de Tlemcen durant le 16ème siècle, a fait 

d’elle un objet de convoitise pour de nombreuses puissances régionales 

tels que les Saʿadīens, les Espagnols et les Turcs ottomans. Ces derniers 

avaient pris possession de la ville depuis 1517. Durant leur règne, ils ont 

pratiqué une politique différente de celle qui a été adoptée au début. Une 

politique caractérisée par la cruauté, l’injustice et l’oppression, surtout 
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envers l’élite tlemcenienne qui a pourtant soutenu leur entrée dans la 

région)1(.  

Les Turcs ne faisaient pas de distinction entre les gens de la science et les 

autres habitants de la ville et ils imposèrent de lourds impôts sans prendre 

en compte ou se soucier de la situation désastreuse de la ville assiégée par 

le Saʿadīens et les Espagnols. Cette attitude a poussé les savants à refuser 

catégoriquement la présence des Ottomans malgré la légitimité religieuse 

acquise et à demander au sultan Saʿadī leur expatriation vers les grandes 

villes marocaines. 

C. L’émigration de al-šaīẖ Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. šaqrūn b. 

hibaẗ Allāh alـــwaǧdīǧī parmi les délégations des savants vers les 

grandes villes marocaines: 

 C’est ce qui fut lorsque le sultan Saʿadī céda à leur demande. Les 

groupes des érudits Tlemceniens déménagèrent vers le Maroc et la 

première vague d’émigration fut au début de l’an 1552, sous le règne du 

Sultan Abū ʿAbd Allāh Muhammad al-šaīẖ alـــSaʿadī de l’an 1557. La 

deuxième en l’an 1560, sous le règne de son successeur et fils Abū 

Muhammad ʿAbd Allāh alـــġālib Bi allāh (d. 1557), dans une procession 

scientifique regroupant la pluspart des savants tlemceniens. Ils ont pris le 

chemin de l’exil en préférant s’établir dans un autre milieu favorisant le 

savoir et la science que de rester dans leur patrie où ils ont perdu toute 

motivation pour la quête de la science ainsi que l’atmosphère favorisant la 

créativité et l’innovation. Parmi les premiers migrants, Muhammad b. 

šaqrūn (Hadjī, (1978), P. 377) qui a élu domicile dans les deux capitales 

ou villes scientifiques de Fès et Marrakech (Al-samlālī, (1993), 

P.P.171 172ــ ). 

                                            
(1) Par exemple, nous mentionnons l'un des érudits de Tlemcen qui soutiennent les Turcs 

ottomans dans l'extension de leur influence sur la ville, comme l'érudit Abī Zaīd ʿAbd al-

Rahmān Ibn Muhammad Ibn Mūsā al-Wadǧiǧi   alــTīlimsānī (d. 1603), Qui est né en 

1523, à Tlemcen, Il était l'élève de son Père, le šaīẖ Muhammad Ibn Mūsā, et šaīẖ 

Salkasīnī et šaīẖ Muhammad b. šaqrūn, qui aurait été parmi les premiers poètes à 
soutenir les Ottomans dans leurs Guerre contre les espagnols. Il est décédé le vendredi 

19 février de l'année 1603. Vu: (Madjmūa’ mina al-ʾasātiḏaẗ), (2014), P. 552(. 
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3. Sa viereligieuse et mondaine entre Tlemcen et les grandes villes 

scientifiques du Maroc: 

A. Sa vie religieuse: 

 :Sa Doctrine ــ

 Comme cela est bien connu parmi les savants des contrées de l’époque y 

compris les Tlemceniens, L’école de pensée malikite était la doctrine 

prédominante, épousée par la grande majorité d’entre eux, y compris 

l’auteur de la traduction du al-šaīẖ Muhammad b. šaqrūn (Ibn Sālim, 

(1949), (T1), P. 285). La confirmation nous est parvenue de la bouche de 

b. ʻAskar šafšāūnī en 1578. Il a souligné à quel point son maître était un 

fervent adhérant et adepte de la doctrine malikite. Il en était bien 

imprégné et son choix bien incrusté dans cette voie sectuaire. b. ʻAskar 

dit dans un passage de son livre: «…connu sous le nom de šaqrūn 

alـــTīlimçānī, un des grands érudits parmi les juristes malikites …» etc 

(Alـšafšāūnī, (1977) , P.P. 134-135). 

B. La vie mondaine: 

 :Ses Fonctionsـ

A ce qu’il parait, son premier poste joignait la science et la théologie. 

Avant son émigration vers Fès et Marrakech, il occupait à Tlemcen, la 

fonction de juriste, et après son expatriation vers ces deux pôles 

marocains en 1560, il était très privilégié, apprécié et rapproché d’al ġālib 

Bi allāh. Ce dernier lui octroya des postes très sensibles dans le royaume 

Saʿadī (Harakāt, (1994), P. 213) tels que les fatwas (avis juridiques) qui 

furent des prérogatives des sultans dans la désignation et la délégation 

(Harakāt, (1994), (T2),P. 346). En retre, il l’a désigné à la tête de grandes 

institutions scientifiques et d’enseignement à Marrakech (Al-katānī, 

(2004), (T3), P. 358)et dans toutes les autres contrées du Maroc (Al-

Samlālī, (1993) , (T.5), P.P. 171 172ــــ  ). Il prononçait les harangues et 

prêchait à la mosquée de katabīīn à Marrakech et puis à la mosquée d’el 

Mansūr située au niveau de la Casbah du roi à Marrakech (Alــšafšāūnī, 

(1977) , P.P. 134-135), et selon ce qui fut rapportépar b. ʿAskar dans son 
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livre, il disaitdans un de ses passages ce qui suit: «… comme il a enseigné 

en dehors du palais le traité d’b. alــــHādǧib avec ses deux versions, 

principale et secondaire ainsi que la rhétorique où de nombreux savants et 

étudiants venaient puiser de la connaissance…» etc (Alــšafšāūnī, (1977), 

P.P. 134-135). 

 :Son acquisition du savoir et son enseignement ــ

Ses professeurs : 

 Muhammad b. šaqrūn commença ses études dans sa ville natale bien 

avant son déplacement vers Fès. Il a appris de nombreuses sciences près 

des érudits et savants tlemceniens. Nous citons à titre d’exemple: Abū 

alــــʻAbbās Ahmad b. ʿAṭāʿ -Allāh (16éme siècle), Abū ʿAbd Allāh 

Muhammad b. Abī Madīan alـــTīlimçānī (d. 1509), Abū alـــʿAbbās Ahmed 

b. Alـــ ـــHādǧ alـ  .Yabdrī (d. 1523), et Abū ʿAbd Allāh Muhammad bـ

AlــــWaʿqād alــــTilimçānī (d. 1593), et Abū alـــ  ʻAbbās Ahmad ʻQāsimـ

AlــBahbāh alــHassanī (d. 1513) (Alـšafšāūnī, (1977), P.P. 134-135). 

b. ʻAskar fait également référence dans son ouvrage à d’autres 

professeurs et mentionne parmi eux: Abū ʿAbd Allāh b. ʻIssā alـــTīlimçānī 

(16éme siècle),qui dansson livre «AlــــDoha»: «il était écritparmi les 

professeurs de notre juriste ibn hibaẗ Allāh, il avait le pouvoir 

d’assimilation des connaissances, il était perfectionniste et 

continuellement à la quête des sciences de la religion...» etc (Alــšafšāūnī, 

(1977), P.P. 134-135) il mentionna également dans son livre: «…Abū 

Salim Ibrāhīm AlـــwaǧdīǧīalــTilimçānī qui était un des professeurs d’Abī 

ʿAbdـــAllāh b. hibaẗ Allāh…» etc (Alــšafšāūnī, (1977), P.P. 134-135), et 

Abū ʿAbdـــAllāh b. Zandāī alـــTilimçānīà propos duquel a dit «il était un 

des al-šaīẖ de notre al-šaīẖ b. hibaẗ Allāh …» etc (Alــšafšāūnī, (1977), P.P. 

134-135), et Abī alـــ  ,Waǧdī. Ceci ditــــʿAbbās Ahmed b. Mahdī alـ

Muhammad b. šaqrūn a acquis les rudiments de la théologie qui le rendit 

célèbre à Tlemcen à travers son al-šaīẖ Abī ʿUṯmān alـــSaʿaïd alـــManūʾīī 

alـــTilimçānī (16éme siècle). Ajoutez à cela que Abū alـــʿAbbās Ahmed alـــ 

alـــــTunbuktī a indiqué dans son ouvre «kifāīaẗ Al-muḥtāǧ», que 

Muhammad šaqrūn b. hibaẗ Allāh a appris la connaissance et la science de 
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ʿAbd alــــMālek alــــBordǧī (16éme siècle) (Al-Tunbuktī, (2001), (T2), P. 

237), et d’Abū alـــʻAbbās Ahmed b. Malūkaẗ alـــTīlimçānī (16éme siècle) 

(Nuwīhaḍ, (1980) , P.P. 189 188ـــ  ), ce qui lui a permis de concevoir et de 

constituer des connaissances aussi riches et diverses que leurs sources. Il 

ne s’est pas spécialisé dans une seule connaissance, mais au contraire il 

s’est distingué dans de nombreuses sciences. Nous lui trouvons des 

participations dans moult sciences telles que la logique, la rhétorique, le 

droit de succession et la théologie. Il était très perçant et perspicace dans 

la science de la jurisprudence islamique et il enseignait le Précis d’b. 

alـــHādǧeb portant sur les incidents et les nouveaux cas enregistrés dans la 

jurisprudence (Ibn Al-ʻQādī, (1971) , (T.2), P.215). 

Son statut scientifique dans les grandes capitales marocaines: 

 Sa grande et abondante connaissance dans tous les arts et les domaines de 

la science a fait de lui le plus grand juriste parmi les grands érudits de son 

siècle car il recevait de ces ulemas et à maintes (Ibn Maryam, (1910) , P. 

261) fois des consultations pour des avis juridiques. Avec son ingéniosité 

et l’habilité de son esprit il a obtenu le respect et la reconnaissance de tout 

le monde sans exception, notamment, quand il arriva à Fès puis à 

Marrakech qui abritaient un nombre considérable de gens de la science.  

Les notables de ces villes ont célébré sa venue et, sans contestation, ils lui 

ont accordé la position qui lui est due pour le nommer juriste suprême, 

profitant ainsi de sa présence parmi eux pour s’enrichir de son savoir et sa 

connaissance (Al-Samlālī, (1993) , P. 171). 

 Muhammad b. šaqrūn était sans rival le savant de son siècle car il a 

obtenu dans un petit laps de temps ce que les savants de tout le Maroc 

n’ont pas pu obtenir dans leurs villes et auprès de leurs maîtres et sultans. 

Son statut s’est renforcé et sa position réaffirmée, notamment quand il a 

obtenu le respect, la révérence et la protection du sultan ʿAbdــــAllāh 

alـــġālib l’an 1560. Le Sultan décerna en guise d’admiration à ce juriste et 

al-šaīẖ une chaire dans l’enceinte de son palais pour prêcher le savoir. Les 

gens du palais et l’ensemble des émirs du royaume Saʻadī assistaient à ses 
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cours où le šaīẖ Muhammad b. šaqrūn leur enseignait les différentes 

sciences et la jurisprudence. 

Par sa piété et sa droiture, Muhammad b. šaqrūn gagna la confiance des 

souverains Saʿadī et les savants de son siècle. Tous les érudits de son 

époque n’en témoignaient de lui que du bien. Ils l’ont comblé d’éloges et 

lui rendaient hommage pour ses bonnes mœurs et ses vertus. Il détenait 

une position qui était au même rang que celle obtenue par Abū 

ʿAbdـــAllāh Muhammad b. dǧalāl alـــTīlimçānī (d. 1574) (Hilāl, )2009(, P. 

160). 

D’autre part, et comme mentionné auparavant, son activité intellectuelle 

ne s’est pas confinée au palais. Mais, elle est allée au-delà de ses lisières 

pour toucher un grand nombre de savants et de disciples que ce soit à 

Tlemcen ou dans les grandes villes scientifique du Maroc (Alـــ  ,fasīـ

(2008), P. 40). 

Ses élèves: 

A Tlemcen: A l’idée d’évoquer ce sujet, nous confirmons que de «la fleur 

épanouie du savoir» du šaīẖ Muhammad b. šaqrūn a butiné et humé de son 

suc les grands érudits de Tlemcen. Parmi ses disciples et les élèves qui ont 

puisé de son savoir, nous citerons à leur tête Abi ʻAbdـــ  Allāh Sīdīـ

Muhammad b. Mūssā alـــ ـــWaǧdīǧīalـ ـــTūǧīnīalـ  Tilimçānī (Il a vécu auـ

16émesiècle),et son filsʻAbd alـــــRahmān b. Muhammad b. Mūssā 

alـــWaǧdīǧīalـــTīlimçāni (d. 1603) (Madjmouʻaa Mina alـــAsatida, )2013(, 

P. 552), dont la traduction a été abordée auparavant. Nous mentionnerons 

également Abū ʿUṯmān al-Saʿīd AlـــMaqārī (il était encore vivant en l’an 

1614) (Mourtāde, (2004), P.P. 285288),et Abū ʻAbdـــAllāh Muhammad b. 

ʻAyād alـــKabīr alـــRāšidī alـــTīlimçānī (d. 1557) (Al-ʿQāsimī, )2010(, P. 

350). 

Au Maroc: il a été côtoyé par les savants de l’époquetels que Abū 

AlـــʻAbbās Ahmed AlـــManjūr, et Abū AlـــʻAbbās Ahmed Ibn ʿAbdـــAllāh b. 

Mohummad b. ʿAbdـــAllāh b. alـــʻQādī alـــʻAbbāssī AlـــSidǧilmāsī b. Abī 
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Mahalā (d. 1613))2(, l’auteur du livre «ʿAḏrāʾ al-wasāʾīl wa haūdadǧ al-

rasāʾīl» et «la vierge des instruments et le palanquin des lettres» et Abū 

ʿAbdــAllāh Muhammad b. ʻQāsim alــʻQassār (d. 1604))3(. 

D’autre part, b. ʻAskar a mentionné dans son livre «AlـــDaūḥaẗ» outre les 

connaissances apprises des grands érudits et la grande part du savoir qu’il 

a hérité du al- šaīẖ b. šaqrūn, il a reçu de ce dernier une «autorisation 

orale» ـــ qui s’appelle «Al-idǧaza»ـــ en l’an 1588, conformément à ce qui a 

été rapporté par lui…il disait: «je l’ai rencontré maintes fois et je l’ai 

accompagné durant de longues années. J’ai puisé de ses sciences et 

bénéficié de son savoir. Il m’a donné autorisation de rapporter tous ses 

récits et ce qu’ils contenaient. Cela fut en l’an neuf cent soixante-neuf et 

le texte de cette première autorisation est le suivant : Louange à Dieu, 

j’autorise le juristerespectueux, l’honorable, l’honnête descendant de la 

pure lignée, collecteur de savoir, le juge équitableAbū ʿAbdــــAllāh 

Muhammad b. ʿAskar de rapporter tous mes récits et tout ce que j’ai pu 

entendre de mes professeurs et mes šaīẖ que Dieu ait pitié de leurs âmes 

et les accueille dans son vaste paradis. Qu’il raconte sur moi ce que j’ai 

dit et qu’il parle de ce que j’ai entendu à condition d’utiliser cette 

autorisation convenablement et dans le cadre de l’éthique et que le bon 

Dieu lui accorde le succès…» etc (Alـšafšāūnī, )1977(, P.P. 116118ــ). 

5. Ses œuvres et ses empreintes: 

                                            
(2) Abū al-ʿAbbās Ahmad ibn ʿAbdــAllāh b. Muhammad ibn ʿAbdــAllāh ibn al-

ʻQādī al-ʿAbbāsī al-Siġilmāsī (d. 1613): un mystique soufi né à Siġilmāssa à l'époque 
d’Al Mawla Al-Saʿadī Zaīdān, parmi laquelle se trouvait le livre «Al-Asalīt» et «ʿAdrat 

Al-Wasaile Wa Hawdadje AlـRasail», il a appris la science à Fès aux mains de 

Muhammad ibn Mubārak Al-Zʻaari et d’autres…., et il a surnommé al-ʿAbbāsi qu’il 

s’est installé à Beni al-ʿAbbās Avec lequel il a écrit la Plupart de ses livres, Il était 

également célèbre pour sa révolte contre Mawla Zaīdān au milieu de la dispersion et de 

la faiblesse subies par le maroc Saʿadī à l'époque, jusqu'à ce qu'il soit tué à Marrakech en 

l'an 1613, par Yahya ibn ʿAbdــAllāh. Vu: )Al-ʻQādirī, (T.1), (1986), P.P. 121 ــ   124  
(3) Abū ʿAbdــAllāh Muhammad ibn ʿQāsim al-ʿQassār (d. 1604): Il est né à Fès en 

1531, il était un imam fier, il a recueilli les types de sciences de la jurisprudence, du 

discours, des origines de la jurisprudence, de la logique, des hadiths, etc…, et il est le 

prédicateur de la mosquée d'Al-ʿQarawiyīn et mufti Fès décédé en l'an 1604. Vu: )al-
zirikalī, (T4),  , (1999) P.P.  116 ــ    (118 . 
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En dépit de l’étendue des connaissances et des sciences de Muhammad b. 

hibaẗ Allāh alـــTīlimçānī et des grands efforts déployés dans le domaine de 

l’enseignement et l’éducation pour former, éduquer et enseigner à des 

savants et érudits à Tlemcen et aux villes marocaines, nous constatons 

qu’il n’a pas laissé un grand nombre d’ouvrages. A vrai dire, il ne se 

souciait guère de l’écriture et de la rédaction. Cela est dû à ce qu’il paraît 

à l’habitude et la tendance qui régnait à cette époque. De nombreux 

savants de la ville de Tlemcen n’étaient pas habitués à l’écriture ou étaient 

très épris par la recherche du savoir et de l’enseignement. A ce moment-

là. Il n’a a laissé qu’un seul ouvrage portant sur «l’explication du poème 

de Ibrāhīm AlــــTīlimçanī» connu sous le nom de «La tlemcenienne fi 

Alـــousoule» ou «Al-Tilimsānīaẗ fī al-farāʾīḍ» (Ibn Al-ʻQādī, )1971(, P. 

215). 

6. Sa mort : 

Abū ʿAbdـــAllāh b. šaqrūn b. hibaẗ Allāh est resté au Maroc exerçant 

l’enseignement et la lecture jusqu’à son décès dans la ville de Fès. Il a tiré 

sa révérence à la fin de l’an 1576 à l’âge de 75 ans (Al-Mandjūr, (1976) , 

P. 78).  

De ce qui provoque l’ahurissement de ses merveilles, de ses dignités et 

ses prières, même celle ayant relation avec ses funérailles, ce qui a été 

rapporté par Abū ʿAbdـــAllāh Muhammad b. Muhammad alـــḤuḍaīkī (d. 

1775), dans «AlـــManāʿqib» en ce qui suit: «… Ses prières étaient exaucées 

et quand les Turcs s’apprêtaient à rentrer au Maroc en compagnie du 

Sultant ʿAbdـــalـــMālek, il a prié fermement le bon Dieu pour ne pas les 

rencontrer car il était contre l’occupation de la ville de Tlemcen par ces 

derniers. Un jour avant leur entrée il a tiré sa révérence et ce fut en l’an 

983 à la ville de Fès» etc (Al-ḥuḍaīkī, (2006), (T2), P. 275). 

7. Conclusion : 

Finalement, et d’après ce qui été exposé auparavant, il nous apparaît que 

Muhammad b. šaqrūn b. hibaẗ Allāh alـــWaǧdīǧī est parmi les savants 

Tlemceniens les plus connus et les plus éminents, voire incontestablement 
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leur supérieur et leur professeur par son savoir et son érudition dans 

diverses sciences. 

Il a contribué d’une façon importante et significative dans la formation 

des disciples, des savants dans son pays d’origine, la ville de Tlemcen et 

dans les diverses villes marocaines. Son parcours scientifique fut un 

miroir réfléchissant les interactions de la communication scientifique et 

intellectuelle entre les villes scientifiques durant un demi16éme siècle.  

Cette période politique critique était vécue par toutes les villes situées sur 

le littoral nord-africain qui ont connu une anarchie militaire et un chaos 

politique qui se sont répercutés sur les précurseurs de la science et ceux 

qui s’y intéressent. Les restrictions politiques et militaires dans le conflit 

mondial entre Turcs, Espagnols et Saʻadīs durant ce siècle constituaient 

une atmosphère propice à la destruction des entreprises culturelles à 

Tlemcen la ville Ottomane et causaient la fuite et l’exil de ses savants et 

érudits dont la plupart ont préféré l’émigration vers le Maroc et demander 

refuge auprès de ses sultans.  

 Les sultans savantstels queMuhammad šaīẖ et Ahmed alــــAʿaradǧ ont 

préparé le terrain scientifique adéquat et déployé la politique 

appropriéepour accueillir les nouveaux arrivants parmi les savants 

Tlemceniens et les rapprocher d’eux en leur octroyant les postes 

scientifiques supérieurs et augustes qui reflètent leurs niveaux, leurs 

positions et leurs statuts, outre le fait de puiser de leur vastes sciences 

dans divers domaines en leur préférant à leurs confrères du Maroc comme 

fut le cas avec Abū Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. šaqrūn b. hibaẗ Allāh 

alــWaǧdīǧī alــTīlimçānī. 
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Résumé: Dans cet article, nous présentons les théories sociologiques les 

plus importantes portant sur les processus d’assimilation et d’intégration 

des immigrés dans le pays d’installation. Ce cadrage théorique consiste à 

passer du premier concept (assimilation), qui a été largement employé aux 

Etats-Unis dans le sillage de l’école de Chicago, au second concept 

(intégration) élaboré dans le cadre de la sociologie de l’immigration en 

France qui a conservé l’héritage durkheimien. Il ne s’agit pas de parcourir 

de manière exhaustive l’ensemble des analyses sociologiques sur 

l’intégration, mais de retracer les grandes lignes ayant marqué l’évolution 

de la sociologie de l’immigration dans les contextes américains et 

français. Atravers ce cadre conceptuel, nous repérons ainsi les formes de 

rupture et de continuité qui ont façonné et traverséces deux traditions 

sociologiques. 

Mots-clés :sociologie de l’immigration,assimilation, intégration, les 

immigrés, le pays d’installation. 

From assimilation to integration through the sociology of 

immigration:  ruptures and continuities 

Abstract:In this paper,wediscuss the most important sociological theories 

related to the processes of assimilation and integration of immigrants in 

their country of settlement. This theoretical framework consists of 

moving from the first concept (assimilation), which was widely used in 

the United States of America in the wake of the Chicago school, to the 

second concept (integration) developed within the framework of the 

sociology of immigration in France which has preserved the durkheimian 

heritage. The objective is to construct the main lines that have marked the 
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evolution of the sociology of immigration in the American and French 

contexts.Through this conceptual framework, we identify the forms of 

rupture and continuity which have crossed these two sociological 

traditions. 

Keywords: sociology of immigration,assimilation, integration, 

immigrants, country of settlement. 

 قطائع واستمراريات من االستيعاب إلى االندماج من خالل سوسيولوجيا الهجرة :

تناقش هذه الورقة البحثية أهم النظريات السوسيولوجية المتعلقة بسيرورة استيعاب  :ملخص

واندماج المهاجرين في بلد االستقبال. ينطلق هذا التأطير النظري من مساءلة مفهوم االستيعاب، 

سياق الدراسات السوسيولوجية لمدرسة شيكاغو بالواليات المتحدة األمريكية،  الذي استعمل في

نحو مناقشة أسس تشكل مفهوم االندماج في علم اجتماع الهجرة بفرنسا الذي استلهم منظور إيميل 

دوركهايم. من خالل هذا المقال، نهدف إلى رسم الخطوط العريضة لتطور سوسيولوجيا الهجرة 

ريكي و الفرنسي. كما نسعى إلى رصد أشكال القطيعة واالستمرارية التي طبعت في السياقين األم

 وشكلت هذين التقليدين السوسيولوجيين.

 : سوسيولوجيا الهجرة، االستيعاب، االندماج، المهاجرين، بلد االستقبال. الكلمات المفتاحية

 

Introduction 

L’immigration internationale introduit des changements politiques, 

économiques, sociaux, culturels et démographiques à travers les pays 

d’origine, de transit et d’installation. Avec le développement des moyens 

de communication et de transport, les flux migratoires touchent toutes les 

régions du monde à travers la création des réseaux sociaux 

transnationaux. Ces nouvelles formes migratoires favorisent des 

échanges, des interactions, des métissages et des rapprochements entre les 

cultures. Ainsi, le fait migratoire a également des incidences sur les 

perceptions et les représentations sociales associées à l’étranger. Il 

interroge la capacité de la société d’accueil à intégrer les immigrés dans 

les différentes domaines de la vie sociale, y compris l’emploi, le 

logement, la santé, l’école, les loisirs, la vie associative, syndicale et 

politique. De même, elle dévoile les mécanismes de discrimination, 

d’exclusion et de xénophobie auxquels les immigrés sont confrontés. Ces 

mécanismes sociaux constituent des barrières matérielles et symboliques 

qui compromettent l’insertion des communautés immigrées dans la 

société réceptrice. Cette migration internationale questionne la société de 
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résidence sur ses capacités d’accueil et sur ses attitudes d’inclusion et 

d’exclusion, d’acceptation et de rejet des altérités. 

Dans cet article, nous présentons les théories sociologiques les plus 

importantes portant sur les processus d’assimilation et d’intégration des 

immigrés dans le pays d’installation. Ce cadrage théorique consiste à 

passer du premier concept (assimilation), qui a été largement employé aux 

Etats-Unis dans le sillage de l’école de Chicago, au second concept 

(intégration) élaboré dans le cadre de la sociologie de l’immigration en 

France qui a conservé l’héritage durkheimien. Il ne s’agit pas de parcourir 

de manière exhaustive l’ensemble des analyses sociologiques sur 

l’intégration, mais de retracer les grandes lignes ayant marqué l’évolution 

de la sociologie de l’immigration dans les contextes américains et 

français. A travers ce cadre conceptuel, nous repérons les formes de 

rupture et de continuité qui ont façonné et traversé ces deux traditions 

sociologiques. Ainsi, il ne s’agit pas de présenter les résultats d’une étude 

empirique, mais plutôt de proposer un état des lieux en se basant sur 

l’analyse bibliographique de références, d’ouvrages et d’études de terrain 

portant sur les dynamiques d’assimilation et d’intégration des immigrés 

dans la société d’accueil. Il s’agit de discuter des définitions, des modèles 

théoriques, des variables et des indicateurs concernant le lien 

immigration-intégration dans le pays hôte. 

I. L’assimilation : les apports de l’école de Chicago et de la sociologie 

américaine 

 

1. L’école de Chicago : la théorie classique de l’assimilation 

convergente  

C’est l’ensemble de travaux de l’école de Chicago qui attestent d’une 

genèse indissociable de la sociologie des migrations et la sociologie 

urbaine américaines, dont le concept d’assimilation occupe une position 

centrale. Comme le propose Alain Coulon : « L’école de Chicago est une 

sociologie urbaine qui a entrepris une série impressionnante d’études sur 

les problèmes auxquels la ville de Chicago était confrontée. Mais elle a 

surtout consacré nombre de ses travaux à un problème politique et social 

majeur, qui concernait alors toutes les grandes villes américaines et 

débordait le seul cadre d’une sociologie de la ville : celui de 
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l’immigration et de l’assimilation des millions d’immigrants à la société 

américaine »(Alain Coulon, 2012, p.6) 

Ces recherches sur l’immigration sont une partie constitutive de la 

construction de la sociologie américaine entre 1890 et 1950. Dans cette 

période, la théorie classique de l’assimilation convergenteest une des 

modèles conceptuels qui a façonné et dominé la sociologie de 

l’immigration pendant une grande partie du XXe siècle. Cette théorie 

introduit une vision individualiste de l’immigration et du processus 

d’adaptation des communautés ethniques au pays d’installation. Elle 

considère l’intégration comme un processus individuel dont la vitesse et 

le résultat dépendent des caractéristiques des migrants et de leur durée de 

séjour (Mirna Safi, 2006, p. 3). De ce fait, il anticipe qu’au fil du temps et 

des générations, les communautés issues de l’immigration se 

rapprocheraient de plus en plus des natifs en s’identifiant à leurs valeurs 

collectives et en adoptant leurs modèles culturels. Ce processus 

consisterait en une perte progressive de l’ancienne culture d’origine à 

l’avantage de la nouvelleculture de la société d’accueil, et une fois 

démarré, il mènerait inévitablement et irréversiblement à l’assimilation 

(Mirna Safi, 2006, p.4).Les premiers travaux de l’école de Chicago 

s’inscrivent dans cette perspective théorique. Celle-ci s’intéresse aux 

logiques sociales de réduction des hétérogénéités culturelles entre les 

populations issues de l’immigration et la population native.   

L’ouvrage classique « The polish peasant in Europe and America, 

mongraph of an immigrant group », rédigé par William Thomas et Florian 

Znaniecki et publié en cinq volumes entre 1918 et 1920, reste 

indiscutablement une étude monographique pionnière dans le domaine 

des relations interethniques. Cette monographie inaugure la méthode dite 

« histoires de vie ». Elle s’appuie sur un matériau riche et fécond, 

constitué en particulier d’articles de journaux, d’observation participante, 

de documents institutionnels, de récits autobiographiques ainsi que de 

lettres échangées avec la famille restée en Pologne. A partir d’une analyse 

fine de ce matériau, les auteurs interprètent sociologiquement le cycle 

migratoire « organisation-désorganisation-réorganisation ».Comme le 

décrit Jocelyne Streiff-Fénart : « L’immigrant polonais de William 

Thomas et Florian Znaniecki est avant tout un « paysan » dont le nouveau 
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self en immigration se forme dans le processus de désorganisation des 

groupes primaires de la famille et de la communauté, du délitement des 

normes sociales qu’ils transmettaient, et de la réorganisation des 

fragments épars de cette organisation locale ancienne selon des formes 

d’organisation (l’association volontaire) propres aux sociétés urbaines 

modernes » (Jocelyne Streiff-Fénart, 2013, p.39). 

Les deux figures de Chicago ont montré comment dans un nouveau 

contexte urbain l’immigrant polonais rural peut se réinventer une identité 

nouvelle basée sur une vie communautaire, étape nécessaire à 

l’assimilation1 (Ducheny Marie, 2004, p.170). Car elle seule peut sortir, 

dans un premier temps, l’immigré de son isolement social, due en partie à 

la perte de ses repères et ses liens qu’il entretenait avec les membres de sa 

famille et de son groupe d’origine. Dans les quartiers polonais de 

Chicago, la communauté constitue le fondement du lien social et de 

solidarité ethnique. Ce regroupement communautaire joue un rôle de 

médiation en sens qu’elle permet aux immigrés d’entrer en contact avec la 

culture dominante et de s’en approprier. (Gérard Noiriel, 1993, p.38)  

Dans le livre intitulé « Introduction to the science of sociology » publié en 

1921, Ezra Park et Ernest Burgess consacrent une partie de l’ouvrage aux 

processus qui concernent la théorie du cycle des relations ethniques. 

Celle-ci est constituée de quatre phases :compétition, conflit, 

accommodement et assimilation. Selon eux, lorsque plusieurs 

communautés vivent dans un même espace, leurs rapports suivent un 

cycle « général, évolutif et universel » caractérisé par le contact, la 

compétition, l’adaptation et l’assimilation. Cette dernière étape du cycle 

désigne un processus d’interpénétration et de fusion au cours duquel les 

individus et les groupes intègrent la mémoire, les sentiments et les 

attitudes des autres individus et groupes, et en viennent à créer une culture 

commune basée sur le partage de leurs expériences et leur histoire(Andrea 

                                            
1 Ducheny Marie, « Andrea Rea et Maryse Tripier, sociologie de l’immigration »,les 

annales de la recherche urbaine, N°96, 2004,p.170 (170-171)(collection «Repères »). 

Disponible sur : « www.persee.fr/doc/aru_0180-

930x_2004_num_96_1_2568_t1_0170_0000_2 » 
Vincent Caradec, « Le paysan polonais en Europe et en Amérique : récit de vie d’un 

migrant » 

https://www.persee.fr/doc/aru_0180-930x_2004_num_96_1_2568_t1_0170_0000_2
https://www.persee.fr/doc/aru_0180-930x_2004_num_96_1_2568_t1_0170_0000_2
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Réa, 2010, p.44). 

Ces deux sociologues sont convaincus qu'il y a toujours assimilation au 

final. L’assimilation est un processus inéluctable du cycle de relations 

interethniques. Elle est un processus d’ajustement qui anticipe, affaiblit 

les conflits, surveille la compétition et garantit la stabilité du système 

social (AndreaRéa et Maryse Tripier, 2003, p. 12). Les auteurs suivent en 

cela le modèle philosophique et politique du melting-pot, en 

considérantles Etats-Unis comme un mélange de cultures. Celles-ci se 

fusionnent et se reconfigurent pour former une nouvelle identité. Comme 

le suggère Andrea Réa : « Il faut donc en arriver à ce moment où les 

groupes se dissolvent dans une entité commune par création d'une identité 

nouvelle au lieu de garder une distinction entre culture majoritaire et 

culture minoritaire. L'assimilation suppose donc aussi une adaptation du 

groupe majoritaire »(Andrea Réa, 2010, p.44). 

Selon Ezra Parket Ernest Burgess, l’apprentissage de la langue et la 

connaissance de l’histoire du pays d’installation sont les deux dimensions 

essentielles du processus d’assimilation des communautés issues de 

l’immigration. C’est dans ce sens qu’ils définissent l’assimilation comme 

« le partage d’une mémoire historique commune »(Mirna Safi, 2006, 

p.5).Ces dimensions constituent les deux facteurs accélérateurs du 

processus d’assimilation des immigrés. Celle-ci se traduit via leur 

acquisition d’une position sociale, économique et politique dans le nouvel 

espace national du pays d’arrivée. De ce fait,les immigrés deviennent 

membres de la société d’accueil. Ce processus d’assimilation s’accélère à 

la deuxième et à la troisième génération. Car les enfants issues de 

l’immigration incorporent, dès le départ via la socialisation, les valeurs 

collectives et les codes linguistiques, les modèles culturels et les symboles 

du pays d’installation. De même,ils adoptent les règles de conduite et les 

normes dominantes de la société réceptrice.  

A cette époque, les écrits scientifiques sur l’assimilation sont fortement 

influencés par la théorie de l’écologie urbaine. Dans son ouvrage « The 

ghetto » publié en 1928, Louis Wirth retrace l’histoire sociale de la 

formation du ghetto juif dans la ville de Chicago. Il repère une forme 

physique et spatiale et culturelle, en l’occurrence le ghetto en tant que 

première étape du processus d’intégration dans la société américaine. 



De l’assimilation à l’intégration à travers la sociologie de l’immigration:Dr.Abdallah azrrar 

 432      2021 سبتمبر، 20العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

Ainsi, Il étudie les trajectoires de mobilité résidentielle dans les quartiers 

urbains à forte densité juive. Son hypothèse est formulée comme suite : 

« Le ghetto juif remplit une fonction d’adaptation de la culture de la 

minorité juive à un environnement étranger ; il permet l’élaboration d’un 

modus vivendi avec d’autres groupes aux cultures très différentes » 

(Guillaume Yon, 2008, p.78). 

Louis Wirth s’inspire de la théorie de l’écologie urbaine selon laquelle la 

concurrence économique est le principal facteur de répartition de la 

population dans l’espace urbain. Cette concurrence produit la 

concentration socio-spatiale des plus pauvres dans les zones les plus 

marginalisées. Ces quartiers précaires sont les lieux de cohabitation des 

immigrés venus d’horizons différents pour de multiples motifs. Les 

populations issues de l’immigration sont distribuées/regroupées sur la 

base du critère ethnique et religieux. Ces modalités sociales d’occupation 

de l’espace témoignent du phénomène de ségrégation urbaine. Sur le plan 

sociologique, ces immigrés adoptent des stratégies de sortie du ghetto, 

réussissent à s’installer dans la zone de deuxième peuplement. Ce faisant, 

la mobilité spatiale reflète ainsi la mobilité sociale et témoigne de la 

réussite de l’assimilation (Stéphane Beaud et Gérard Noiriel, 1989, p. 

69).Néanmoins, Louis Wirth en tire des conclusions beaucoup plus 

pessimistes que ses devanciers, puisqu'il conclut finalement à l'échec de 

l'assimilation des Juifs aux États-Unis (Guillaume Yon, 2008, p.76). 

2. Milton Gordon : la théorie des sept étapes de l’assimilation 

Dans son ouvrage « Assimilation in American life :the role of race, 

religion and national origins » publié en 1964,Milton Gordonélabore une 

théorie du processus d’assimilation en le décomposant en sept étapes. 

Celle-ci est nommée la théorie des sept étapes de l’assimilation, car elle 

est constituée de sept indicateurs qui structurent ce processus 

multidimensionnel.Milton fut le premier à théoriser le processus 

d’assimilation des immigrés dans la société d’installation. Il s’agit là d’un 

premier effort d’élaboration de concepts opérationnels qui permettent de 

mesurer l’intégration des immigrés et d’en caractériser les trajectoires.Les 

sept étapes sont composées par l’assimilationculturelle, l’assimilation 

structurelle, l’assimilation conjugale, l’assimilation identificatoire, 

l’assimilation réceptionnelle de l’attitude, l’assimilation réceptionnelle du 
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comportement et l’assimilation civique.Dans ce cadre, nous proposons 

des définitions sommaires concernant les dimensions constitutives de ce 

modèle d’assimilation : 

1) L’assimilation culturelleou l’acculturation désignela phase dans 

laquelle les immigrés issus du groupe minoritaire adoptent les modèles et 

les standards culturels de la société d’installation. 2) L’assimilation 

structurelle signifie la participation des minorités ethniques dans les 

groupes primaires (relations familiales, amicales…). Et leur intégration 

dans les groupes secondaires de la société d’accueil (associations, clubs, 

syndicats et partis politiques…). 3) L’assimilation maritaleou conjugale 

désigne les mariages mixtes entre les membres du groupe minoritaire et 

ceux de la société d’accueil. 4) L’assimilation identificatoire désigne 

l’identification des membres du groupe minoritaire aux symboles du pays 

d’accueil, comme le drapeau et l’hymne national. Cela implique une 

distanciation par rapport à la culture d’origine. Cette assimilation 

identificatoire s’opère au fil du temps et des générations. 5) 

L’assimilation réceptionnelle de l’attitude estune situation dans laquelle le 

groupe minoritaire ne rencontre plus d’hostilité ou de préjugés à son 

égard. Elle est ainsi marquée par la réduction du discours de racisme et de 

xénophobie. 6) L’assimilation réceptionnelle du comportement est une 

situation dans laquelle le groupe minoritaire ne subit plus les pratiques de 

discrimination ethniques ou autres. 7) L’assimilation civique désigne 

l’absence de conflit politique entre le groupe minoritaire et la société 

réceptrice. Elle est l’inclusion dans la société d’accueil de la dimension 

symbolique et culturelle des communautés minoritaires, et la participation 

de ces dernières dans la gestion de la chose publique (Mirna Safi, 2006, 

p.37). Ce modèle théoriquese situe entre la conception classique de 

l’assimilation convergente et la conception contemporaine de 

l’assimilation segmentée. 

3. La sociologie américaine contemporaine : la théorie de 

l’assimilation segmentée 

Dans le contexte américain des années 1960 et 1970, plusieurs études 

sociologiques ont démontré la persistance des différences ethniques à 

travers les générations. En effet, les valeurs sociales et les modèles 

culturels des communautés d’origine ne sont pas disparues en contexte 
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d’immigration. Bien au contraire, ils subissent des modifications et 

prennent des formes nouvelles dans la société d’accueil. Ces références 

culturelles ont été utiles pour l’immigré dans son adaptation à un nouvel 

environnement. Dans son ouvrage « Bleu collar community » publié en 

1974, William Kornblum illustre l’importance de l’ethnicité parmi les 

ouvriers de l'industrie sidérurgique du Sud de Chicago. Il montre une très 

forte identification avec leur groupe ethnique et une forte solidarité 

communautaire entre ces travailleurs dans le syndicat, dans l’usine et en 

politique(Michel Del Balso, 1984, p.61). 

Abordant d’autres thématiques, certaines recherches ont souligné les 

rapports entre la formation des communautés ethniques – en provenance 

d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique- et la reproduction des inégalités 

intergénérationnelles liées à l’origine socioculturelle. D’autres ont 

soulevé les effets de discrimination et de marginalisation de certaines 

communautés ethniques, principalement les Noirs et les Latinos : les 

vulnérabilités face à l’emploi, la ségrégation spatiale et la précarité du 

logement, les inégalités ethniques face à l’école et à la mobilité sociale. 

Ainsi, les questions sociales de pauvreté, de délinquance, de violence 

urbaine et de déviance ont été également analysées.  

Dans ce contexte de renouveau ethnique, la perspective de l’assimilation 

classique confronte de nouveaux défis. Ceux-ci imposent le 

renouvellement du cadre théorique et la reformulation des problématiques 

traitant de l’intégration des populations issues de l’immigration. Parmi les 

critiques adressées au paradigme classique de l’assimilation, on peut citer 

sa conception individualiste du processus d’intégration des immigrés dans 

la société d’accueil. Cette vision conduit simultanément à responsabiliser 

l’immigré et à déresponsabiliser la société d’installation, dans le sens où 

elle occulte de s’interroger sur les dysfonctionnements et les attitudes 

relatives à la société majoritaire. Ce faisant, elle ignore l’existence des 

mécanismes discriminatoires et inégalitaires qui freinent l’intégration de 

certaines communautés ethniques dans la société américaine.  

Dans cette optique, les sociologues américains ont cherché à expliquer 

l’accentuation des différences ethniques au fil des générations, la très 

faible mobilité sociale et la reproduction des inégalités liées à l’origine 

sociale et ethnique (Mirna Safi, 2011, p.54). En d’autres termes, ils ont 
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démontré la présence d’un modèle opposé à la conception linaire et 

irréversible de l’assimilation classique. Comme le souligne Mirna Safi : 

« Plus la durée de séjour est longue et plus l’inadaptation mesurée en 

termes de performances scolaires, d’aspirations et de poids du groupe 

d’immigrés est forte. En d’autres termes, les désavantages se reproduisent 

au lieu de diminuer ( …) Les rendements de l’intégration varient en 

fonction de l’espace où les immigrants s’installent »(Mirna Safi, 2006, 

p.6). Contrairement aux descriptions des premières enquêtes de l’école de 

Chicago ayant véhiculé une image optimiste et positive sur le devenir des 

immigrés, les études récentes ont révélé l’existence des 

dysfonctionnements qui bloquent, ou du moins ralentissent, le processus 

d’assimilation des immigrés. Ces dysfonctionnements concernent 

l’exclusion et la marginalisation des communautés issues de 

l’immigration, l’échec scolaire parmi les enfants d’immigrés, la 

ségrégation spatiale et la ghettoïsation ethnique des quartiers à forte 

densité migratoire.  

Dans ce cadre, les sociologues américains ont pensé aux modèles 

alternatifs à l’assimilation classique. Selon Mirna Safi, on peut distinguer 

schématiquement deux courants théoriques, l’un culturaliste et l’autre 

structuraliste : Les sociologues d’inspiration culturaliste insistent sur le 

caractère « choisie » de la perpétuation des différences ethniques. Ainsi, 

ils ont montré que la participation des groupes issus de l’immigration à 

l’American way of life n’entrainait pas la fin de l’ethnicité. Les 

appartenances ethno-sociales à des communautés historiques particulières 

sont loin de disparaitre. Celles-ci prennent au fil des générations des 

formes sociales nouvelles, en témoignant d’une capacité d’adaptation et 

de réajustement permanente dans la société américaine. De leur côté, les 

sociologues d’inspiration structuraliste insistent sur le caractère « subie » 

du maintien des différences ethniques. Ils privilégient l’analyse 

sociologique des dynamiques migratoires en termes d’inégalité. Ces 

chercheurs postulent l’existence des mécanismes structurels inégalitaires 

qui freinent le processus d’intégration des communautés immigrées. 

Ainsi, ils montrent les effets de discrimination et de catégorisation ethno-

raciale quant à l’accès au logement et à l’emploi. Ces logiques sociales 

discriminatoires produisent des stratifications ethniques face au marché 
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du travail, et des inégalités spatiales face au marché résidentiel au sein de 

la ville(Mirna Safi, 2011, p.155). Ces conditions nourrissent plus 

généralement les rapports de domination sous-jacents aux relations 

interethniques dans la société américaine (Douglas Massey, 2007, p.120). 

Durant les années 90 du siècle dernier, le sociologue Alejandro Portes et 

ses collègues ont élaboré une théorie originale du processus d’absorption 

des communautés immigrées. Leur modèle explicatif est connu sous le 

nom de la théorie de l’assimilation segmentée (segmented assimilation). 

Celle-ci met l’accent sur le caractère pluridimensionnel et 

multidirectionnel du processus d’intégration des immigrés dans la société 

américaine, constituée de segments ségrégués et inégaux en termes 

d’éducation, de logement, de formation professionnelle et de revenu. 

Cette théorie envisage l’assimilation comme le résultat d’une 

combinaison de facteurs individuels, collectifs et institutionnels. Cette 

vision peut aboutir à l’observation et à l’interprétation de fortes inégalités 

dans le devenir des communautés immigrées.  

Ce faisant, la théorie de l’assimilation segmentée part d’une hypothèse 

selon laquelle elle repère une multiplicité de facteurs qui déterminent le 

mode d’incorporation des immigrés. D’après Mirna Safi, ces facteurs sont 

d’ordre individuel et contextuel. Les facteurs individuels les plus 

déterminants sont la scolarisation et le niveau d’étude, les aspirations des 

individus par rapport à leur devenir, la maitrise de la langue du pays 

d’immigration, les motivations à s’intégrer dans la société d’accueil, le 

lieu de naissance, l’âge d’arrivée et la durée de séjour, le mariage mixte. 

Les facteurs contextuels sont le statut social et ethnique de la famille, le 

milieu et le lieu de résidence, la condition de vie de la famille, les 

caractéristiques socio-économiques de la communauté à laquelle 

appartient l’individu, le poids collectif du groupe ethnique et l’attitude du 

pays d’accueil vis-à-vis de l’immigré et de sa communauté (Mirna Safi, 

2006, p.9). En analysant l’articulation entre ces différents facteurs, les 

chercheurs insistent sur le caractère différencié des modalités de 

l’incorporation des immigrés et des minorités ethnoculturelles dans la 

société américaine. Dans cette perspective, ils ont construit une typologie 

du processus d’assimilation, dont le modèle classique de l’assimilation 

linaire apparait comme un cas particulier au sein de trois modes 
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d’incorporation (Mirna Safi, 2011, p.157) :  

1- Le modèle uniforme de l’assimilation classique est représenté par la 

première typologie de l’incorporation des immigrés dans la société 

d’accueil. Celle-ci se caractérise par une intégration économique dans les 

sphères de la classe moyenne via une mobilité sociale ascendante. Elle est 

également accompagnée d’une assimilation culturelle progressive et 

d’une adoption des valeurs et normes dominantes de la société réceptrice. 

 

2- La deuxième typologie contredit le modèle classique de l’assimilation, 

dans la mesure où le processus d’acculturation réussie des immigrés aux 

Etats-Unis ne s’accompagne pas nécessairement d’une amélioration de 

leurs conditions socioéconomiques. Celle-ci se caractérise par une 

mobilité sociale descendante et une intégration économique dans la 

structure des classes défavorisées et marginalisées. En dépit de leurs 

adoptions des modèles culturels et symboliques de la société d’accueil. 

Cette dernière témoigne d’une degré d’hostilité vis-à-vis de certaines 

origines migratoires et ethniques. Cette attitude violente de la société hôte 

se traduit, le plus souvent, par des mécanismes discriminatoires et 

racistes. Le cas de la population noire et latino-américaine illustre ce 

caractère infériorisant de ce mode d’intégration qualifié de « downward 

assimilation ».   

 

3- La troisième typologie se caractérise par une mobilité sociale 

ascendante, une intégration économique dans les structures de la classe 

moyenne combinée au maintien de la spécificité culturelle du groupe 

ethnique. Ainsi, elle se caractérise par une acculturation retardée par 

rapport à la société d’installation et un fort attachement à la culture de la 

communauté d’origine à laquelle appartient l’immigré. Cela se traduit par 

des pratiques internes d’endogamie, une forte solidarité communautaire 

associée à d’importants capitaux économiques et sociaux au sein du 

groupe. La préservation des modes de vie de la communauté ethnique 

n’entraine pas des conflits avec la culture de la société réceptrice. Le 

maintien de la spécificité culturelle n’implique pas des conséquences 

entravant l’accès des immigrés aux biens socioéconomiques : le travail, le 

logement, les soins de santé, les loisirs et les services publics. L’exemple 
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des communautés vietnamiennes et coréennes illustrent parfaitement ce 

mode d’incorporation, appelé parfois intégration sur le mode du 

pluralisme culturel. 

II. L’intégration : les contributions de la sociologie de l’immigration 

en France 

Si les sociologues américains ont conservé la notion de l’assimilation sans 

connotation péjorative, leurs collègues français ont abandonné 

progressivement ce concept qui a maintenu son sens négatif et 

ethnocentrique en rapport avec le poids du passé colonial. Les 

sociologues français ont opté pour la notion d’intégration. Ce choix 

terminologique et conceptuel s’inscrit dans la continuité de l’héritage 

intellectuelle d’Emile Durkheim. Dans cette perspective classique, le 

concept d’intégration est employé pour rendre compte de l’état de la 

société dans sa totalité, en le considérant comme un processus social 

holiste. Son ouvrage « De la division du travail social » illustre 

parfaitement cette approche macrosociologique et holiste. Durkheim 

distingue la solidarité mécanique caractérisant les sociétés traditionnelles 

de la solidarité organique caractérisant les sociétés modernes (Emile 

Durkheim, 1893, p.p.4-5). Ces formes divergentes de solidarité 

constituent deux principes fondateurs de l’intégration de la société tout 

entière (Beate Collet, 2006, p.4).  

Dans la perspective durkheimienne, l’intégration est une question très peu 

liée à des groupes sociaux particuliers au sein de la société. Les 

dimensions et les modes d’intégration (sociale, économique, religieuse et 

politique) exercent des effets sur les comportements des individus et 

groupes sociaux. C’est ce que Durkheim a démontré dans son étude 

sociologique sur le suicide, en examinant le poids déterminant des 

institutions sociales, telles que la famille, le travail, l’Eglise, le droit et 

l’Etat. Ces instances socialisatrices prédisposent l’individu à vivre en 

société. Ce faisant, le fondateur de la sociologie française étudie 

l’intégration de la société dans son ensemble. Il n’a jamais traité 

explicitement du problème de l’immigration et de l’intégration des 

immigrés dans la société française (Stéphane Beaud et Gérard Noiriel, 

1989, p.69). De même, il n’a pas réfléchi à la spécificité de la situation 

des immigrés qui est au cœur des mutations sociétales de l’époque. Or, 
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ses écrits ont impacté les différentes spécialités de la sociologie, y 

compris la sociologie de l’immigration.  

Même si la France a connu une tradition ancienne d’accueil des flux 

migratoires liée à l’expérience historique coloniale, la sociologie de 

l’immigration en France tarde à voir le jour. En effet, la république 

française se perçoit plutôt comme un pays d’émigration. Cependant, elle 

est un pays d’immigration qui s’ignore. Elle a du mal à comprendre, que 

depuis 1850, elle a été le seul pays européen à recevoir régulièrement et 

successivement des populations étrangères (Dominique Schnapper, 1991, 

p.1010). Dans son introduction Philipe Dwitte nous rappelle que « en 

France, les études sur l’immigration et l’intégration sont somme toute 

assez récentes »(Varro Gabrielle et al, 2000, p.261). Ce n’est qu’aux 

années 1960 que la sociologie de l’immigration, dans sa version française, 

va naitre et se développer avec les travaux fondateurs d’Abdelmalek 

Sayad sur la migration algérienne en France. C’est la présence des 

immigrés issus des anciennes colonies qui a fait évoluer les recherches 

sociologiques sur l’immigration et les problèmes de discrimination, de 

désintégration et d’exclusion en France (Kateb Kamel et Patrick Simon, 

2004, p.624). 

Cette naissance tardive de la sociologie de l’immigration en France 

s’inscrit dans un contexte marqué par l’immigration massive de 

travailleurs. En fait, la France avait besoin de la force de travail pour 

répondre aux besoinsdu marché de l’emploi. Celui-ci est marqué par un 

fort processus d’industrialisation et d’urbanisation, en tant que deux 

moteurs de changement social caractérisant les sociétés industrielles, 

impliquant une forte demande de main d’œuvre issue de la migration 

interne et internationale. Cette immigration de travail s’est transformée 

ensuite en immigration de peuplement dans le cadre des politiques de 

regroupement familial pendant les années 1970. C’est dans ce contexte 

que l’immigration est traitée comme un problème politique national. La 

remise en cause de la migration s’est nourri avec la crise économique, la 

faible croissance et l’augmentation du taux de chômage. A cela s’ajoute 

l’incapacité de l’Etat providence de prendre en charge la question des 

populations nationales et migrantes qui se retrouvent en bas de la 

hiérarchie sociale, vu les conséquences du premier choc pétrolier en 1973 
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et la fin de ce qui est communément appelé les « trente glorieuses ». Dès 

cette époque, les Etats européens ont commencé à adopter des mesures 

restrictives en matière de gestion migratoire. Ce faisant, le processus 

d’intégration doit être interprété, en prenant en considération les 

transformations structurelles à l’œuvre dans la société française, afin de 

comprendre les capacités d’accueil pour les populations étrangères. Avec 

la crise économique, l’effritement du lien social et l’émergence de poches 

de pauvreté et d’exclusion sociale, l’intégration qui fut longtemps 

associée aux populations immigrées est devenue une préoccupation 

majeure dans la société française qui voit sa cohésion sociale menacée par 

un nombre croissant de groupes sociaux précarisés (Marie Poir, 1991, 

p.99). 

Les usages et les significations attribuées au concept d’assimilation ou 

d’intégration varient selon les contextes politico-historiques et nationaux, 

voire même scientifiques, dont lequel il s’insère. Car, chaque Etat a ses 

traditions migratoires particulières.Chaque Etat institue sa propre 

politique migratoire qui traduit ses conceptions nationales en matière 

d’intégration des étrangers. Pour Abdelmalek Sayad, le processus 

d’intégration revête plusieurs spécificités. Dans un premier lieu, il est 

impossible de l’orienter, de le contrôler, de le diriger ou même de le 

favoriser. Ainsi, l’intégration est un processus social invisible, de chaque 

instant, qui prend forme dans des actions apparemment insignifiantes. Ce 

processus d’intégration n’est pas exempte d’obstacles psychologiques et 

matérielles, de violences sociales, de conflits politiques et de résistances 

culturelles. Car il oblige l’immigré à s’adapter avec sa nouvelle situation 

en exil. L’adaptation avec son nouvel environnement social oblige 

l’immigré à réconcilier entre sa communauté d’origine et sa société 

d’accueil. Enfin, l’intégration est le produit d’un travail permanent de 

socialisation et de re-socialisation. A chaque instant de la vie individuelle 

et collective, l’intégration est un processus anonyme, souterrain, infini, 

sans commencement ni aboutissement (Alexandre Fabry, 2000, p.p. 18-

19). Ce sociologue franco-algérien ajoute que l’intégration est un 

« processus dont on ne peut parler qu’après coup, pour dire qu’elle a 

réussi ou qu’elle a échoué, un processus qui consiste à passer de l’altérité 

la plus radicale à l’identité la plus totale »(Abdelmalek Sayad, 2006, 
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p.18).       

Dans un sens convergent et global, les concepts d’assimilation et 

d’intégration désignent, pour l’école de Chicago et l’école française, un 

processus sociologique par lequel les individus et les groupes sociaux – 

immigrés ou non immigrés – prennent leur place dans une société donnée, 

en participant activement aux différentes instances intégratrices de la 

société. Ce processus d’insertion demande du temps et implique 

l’adaptation de la société toute entière. D’abord sur le plan économique 

avec l’accès à l’emploi, il se poursuit par l’apprentissage des normes et 

par l’incorporation des règles dominantes de la société d’installation. 

Cette socialisation permanente se fait principalement dans le cadre des 

instances intégratrices, telles que la famille, l’école, le groupe de pairs, le 

voisinage, les groupes professionnels, associatifs et politiques.         

En dépit des convergences, la différence entre ces deux perspectives de 

recherche concerne les échelles d’analyse de l’intégration. L’objet 

observé et le point de vue des observateurs sont divergents. Contrairement 

aux sociologues américains, de Chicago en particulier, qui se focalisent 

sur l’analyse des stratégies de groupe au sein de la ville, en s’intéressant 

plus spécifiquement aux problèmes d’intégration à l’échelle locale au 

niveau des quartiers urbains. Emile Durkheim et ses disciples insistent sur 

l’intégration nationale, en montrant le rôle primordial de l’Etat. De 

manière schématique, on peut admettre que les sociologues américains 

partent du bas, en centrant leur analyse sur les immigrés et leurs 

communautés et les stratégies collectives des groupes ethniques. A 

l’inverse, les sociologues français partent du haut, en accordant la priorité 

à l’Etat et ses institutions en matière d’intégration des populations 

immigrées. Ensuite, ils se dirigent vers les marchés du travail et du 

logement et les positions occupées par les immigrés (Kateb Kamel et 

Patrick Simon, 2004, p.623). 

Dans leur perspective, le droit est perçu comme le lien fondamental qui 

unit les membres de la communauté nationale. La naturalisation, en tant 

qu’acte juridique, est considérée comme l’acte privilégiée sanctionnant 

l’intégration des étrangers dans la société d’installation. Le rôle 

intégrateur de l’Etat est renforcé grâce à l’école républicaine. Celle-ci 

joue un rôle primordial dans la diffusion et la transmission de la culture 
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citoyenne et démocratique aux élèves français et immigrés (Gérard 

Noiriel, 1993, p.39). Cette transmission culturelle via l’école favorise la 

socialisation et l’assimilation des étrangers à leur nouvelle société de 

résidence. C’est l’école qui diffuse le modèle d’intégration, souhaité par 

la république française, en faveur des enfants issus de l’immigration. Par 

sa fonction intégratrice, l’école fabrique des futurs citoyens et des statuts 

leur permettant d’occuper une place légitime au sein de la société 

française. Elle leur reconnaitre une position sociale et professionnelle en 

tant que citoyens et en tant que nationaux.  

S’agissant du processus d’intégration des immigrés dans la société 

d’installation, la plupart de travaux théoriques et empiriques ont insisté 

sur la pluralité de significations et de dimensions que recouvre le concept 

d’intégration. Celui-ci est en effet une notion polysémique, ambigüe et 

floue, car il appartient simultanément au discours politico-médiatique et 

au discours scientifique sociologique. De ce fait, le terme intégration est à 

la fois descriptif et normatif, empirique et idéologique. Ainsi, il est à la 

fois état, processus et résultat, un commencement et un aboutissement 

(Abdelmalek Sayad, 1994, p.p.11-12). Ces multiples facettes 

complexifient davantage les tâches de définition et de mesure du concept, 

car ces dimensions sont diverses, plurielles et incontrôlables.  

Dans tous les cas, en France et ailleurs, l’intégration est posée comme le 

contraire de désintégration, anomie, exclusion, délinquance, déviance, 

dissociation, dissidence, émiettement, aliénation, ségrégation et 

désaffiliation(Faouzi Boukhriss, 2015, p.5). Ces antonymes variés 

révèlent la diversité des usages d’intégration dans le champ académique. 

Ces usages multiples peuvent se rapporter à la nature de la problématique 

posée, aux objectifs de recherche, aux méthodologies employées et au 

modèle théorique mobilisé. De ce point de vue, il est difficile d’élaborer 

une définition globale et unique de l’intégration. Sa construction 

théorique et opératoire ne peut être que spécifique, contextuelle et non 

généralisable.              

Dans le débat public, l’intégration renvoie à la fois à un enjeu politique 

qui se traduit par la crise du modèle d’intégration et à un objectif qui se 

matérialise par les politiques d’intégration (Vincent Tiberj, 2010, p.p.77-

78). Partant de cela, il convient de distinguer clairement entre la politique 
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d’intégration et le processus d’intégration. Pour Dominique Schnapper, 

les politiques de l’intégration se sont l’ensemble de procédures et de 

dispositions prises pour définir et appliquer une volonté politique. De ce 

fait, l’intégration est considérée comme un résultat recherché ou proclamé 

des politiques publiques (Dominique Schnapper, 2008, p.2). Alors que le 

processus d’intégration est un processus sociologique désignant « les 

formes de participation [ des populations migrantes ] à la société globale 

par l’activité professionnelle, l’apprentissage des normes de 

consommation matérielle, l’adoption des comportements familiaux et 

culturels, les échanges avec les autres, la participation aux institutions 

communes. »(BernardCazes, 1991, p.1010).Schnapper réactualise la 

tradition durkheimienne qui a pensé l’intégration de la société comme le 

produit de l’intégration des individus et des groupes à diverses instances : 

la famille, l’école, l’église, le groupe professionnel et syndical et la 

société politique (Beate Collet, 2006, p.97). Des enseignements pertinents 

pour l’analyse de l’intégration découlent de la sociologie de Durkheim. 

Ce dernier considère qu’un groupe social est intégré dans le sens où ses 

membres possèdent une conscience commune, partagent les mêmes 

croyances et pratiques. Ils sont ainsi intégrés lorsqu’ils sont en interaction 

les uns avec les autres et se sentent voués à des buts communs(Soufiane 

Lachheb, 2017, p.58). 

Sur ce plan sociologique, Dominique Schnapper distingue l’intégration de 

la société dans son ensemble de l’intégration des individus et groupes 

particuliers – immigrés ou non-immigrés – à la société. En ce sens, le 

concept d’intégration renvoi en effet à deux sens différents. Dans le 

premier cas, on parle de l’intégration systémique qui désigne les 

propriétés du groupe dans son ensemble. Dans le second cas, on parle de 

l’intégration tropique qui renvoie à la propriété de l’individu ou d’un 

groupe spécifique à l’intérieur d’un ensemble plus large. Or, ces deux 

dimensions de l’intégration sont indissociables, dans le sens où ce qui est 

perçu dans la scène publique comme « le problème des immigrés/de 

l’immigration » est avant tout un problème de la société nationale elle-

même (Dominique Schnapper, 2008, p.3).  

En effet, L’immigration interroge la capacité de la société d’accueil à 

intégrer les immigrés dans les différentes domaines de la vie sociale, y 
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compris l’emploi, le logement, la santé, l’école, les loisirs, la vie 

associative et politique. De même, elle dévoile les mécanismes de 

discrimination, d’exclusion et de xénophobie auxquels les immigrés sont 

confrontés. Ces mécanismes latents constituent des barrières matérielles 

et symboliques qui compromettent l’insertion des communautés 

immigrées dans la société réceptrice. C’est dans ce sens que Serge 

Paugam a rappelé que la notion d’intégration ne saurait se réduire à la 

question de l’immigration et que « l’explication des problèmes de 

l’intégration est recherché, non plus seulement dans les difficultés 

intrinsèques des populations immigrées au regard des normes en vigueur 

dans le pays d’installation, mais dans le fonctionnement – ou plutôt, le 

dysfonctionnement – des institutions censées permettre l’intégration »( 

Serge Paugam, 2014, p.5). 

Conclusion 

En paraphrasant Abdelmalek Sayad, la notion d’intégration a hérité des 

sens des autres notions proches comme celles d’adaptation, d’assimilation 

et d’insertion, en produisant ce qu’il appelle des sédimentations 

sémantiques. Chacune de ses désignations ne sont toutes que des 

expressions différentes, à des moments différents, dans des contextes 

différents et pour des usages sociaux différents, d’une même réalité 

sociale et du même processus sociologique (Abdelmalek Sayad, 1999, 

p.182). Selon Mirna Safi, les deux notions d’assimilation et d’intégration 

peuvent être utilisées de manière interchangeable, car désignent un même 

objet de recherche en sociologie : le devenir des immigrés dans la société 

d’accueil(Mirna Safi, 2011, p.150). 

La différence entre la perspective microsociologique américaine et la 

perspective macrosociologique française concerne les échelles d’analyse 

de l’intégration. En effet, les sociologues américains partent du bas, en se 

focalisant sur l’analyse des stratégies individuelles et collectives des 

groupes ethniques au sein de la ville, en s’intéressant plus spécifiquement 

aux problèmes de l’intégration à l’échelle locale au niveau des quartiers 

urbains. Alors que les sociologues français partent du haut, en accordant 

la priorité à l’Etat et ses institutions en matière d’intégration des 

populations immigrées. Ensuite, ils se dirigent vers les marchés du travail 

et du logement et les positions occupées par les immigrés. 
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Dans un sens convergent et global, les concepts d’assimilation et 

d’intégration désignent, pour l’école américaine et l’école française, un 

processus sociologique par lequel les individus et les groupes sociaux – 

immigrés ou non immigrés – prennent leur place dans une société donnée, 

en participant activement aux différentes instances intégratrices et 

socialisatrices de la société, telles que la famille, l’école, le voisinage, le 

groupe de pairs, les groupes professionnels, associatifs et politiques. 

Bibliographie  

1. Abdelmalek Sayad (1994), Qu’est-ce que l’intégration ?, Hommes et 

Migrations, N°1182. 

2. Abdelmalek Sayad (1999), La double absence : des illusions de 

l’émigré aux souffrances de l’immigré, Éditions du seuil, Paris, France. 

3. Abdelmalek Sayad (2006),L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, 

1. L’illusion du provisoire, Raisons d’agir, Paris, France. 

4. Alain Coulon (2012), L’école de Chicago, 5 Éd, PUF, Paris, France. 

5. Alexandre Fabry et al (2000), Penser et mesurer l’intégration, Pour une 

approche entre théorie et pragmatisme, Cahier de l’observatoire, N° 29. 

6. Andrea Réa (2010), Sociologie des migrations, cours de 

sociologie,Groupe d'études sur l'Ethnicité, le Racisme, les Migrations et 

l'Exclusion (GERME).  

7. Andrea Réa et Maryse Tripier (2008), Sociologie de l’immigration,la 

Découverte, Paris, France.  

8. Beate Collet (2006), Pour l’étude des modes d’intégration entre 

participation citoyenne et références culturelles, Revue européenne des 

sciences sociales, Vol 135. 

9. Catherine Rhein (2002), Intégration sociale et intégration spatiale, 

L’espace géographique, Tome 31, N° 3.  

10. Claire Van Den Bussche (2015), L’établissement des immigrants à 

Québec : parcours migratoires et biographies résidentielles d’immigrants 

français et maghrébins, maitrise en sociologie,Université Laval, Québec, 

Canada. 

11. Dominique Schnapper (1991), La France de l’intégration, sociologie 

de la nation, Politique étrangère, n°4. 

12. Dominique Schnapper (2008), Intégration nationale et intégration des 

migrants : un enjeu européen,Questions d’Europe, N° 90. 



De l’assimilation à l’intégration à travers la sociologie de l’immigration:Dr.Abdallah azrrar 

 446      2021 سبتمبر، 20العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

13. Douglas Massey (2007), Categorically unequal : The American 

stratification system, Russell Sage Foundation, New York, Etats-Unis. 

14. Ducheny Marie (2004), Andrea Rea et Maryse Tripier, sociologie de 

l’immigration, Les annales de la recherche urbaine, N°96. 

15. Emile Durkheim (1893), De la division du travail social, 8 Éd, PUF, 

Paris, France.  

16. Faouzi Boukhriss (2015), L’intégration sociale et la démocratie : vers 

une approche sociologique(en arabe), Mouminon without orders, Rabat, 

Maroc. 

17. Gabrielle Varro et al,Immigration et intégration : l’état des savoirs, 

Revue européenne des migrations internationales, Vol.16, N°1. 

18. Gérard Noiriel (1993), Un siècle d’intégration des immigrés en 

Lorraine, Hommes et Migrations, N°1166. 

19. Jocelyne Streiff-Fénart (2013), Penser l’étranger : l’assimilation dans 

les représentations sociales et les théories sociologiques de 

l’immigration », Revue européenne des sciences sociales, Vol51-1, N°1. 

20. Kateb Kamel et Patrick Simon, Sociologie de l’immigration, Andrea 

Rea et Maryse Tripier, Population, N°3-4.  

21. Marie Poir (1991), Institut National d’Etudes Démographiques Des 

outils adéquates pour mesurer l’assimilation/l’intégration : expériences 

françaises,in : Les mesures et indicateurs de l’intégration, Editions du 

Conseil de l’Europe. 

22. Michel Del Balso (1984), L’assimilation et les études ethniques en 

Amérique du Nord,Cahiers de recherche sociologique, Vol.2, N°2. 

23. Mirna Safi (2006), Le processus d’intégration des immigrés en 

France : inégalités et segmentation,Revue française de sociologie, Vol 47, 

Paris, France. 

24. Mirna Safi (2011), Penser l’intégration des immigrés : les 

enseignements de la sociologie américaine, Sociologie, Vol 2, N°2, PUF, 

Paris, France. 

25. SergePaugam (2014), L’intégration inégale. Force, fragilité et rupture 

des liens sociaux, PUF, Paris, France. 

26. Soufiane Lachheb (2017), « Accès au logement et intégration des 

migrants subsahariens, le cas de la ville de Meknès », in : L’immigration 



De l’assimilation à l’intégration à travers la sociologie de l’immigration:Dr.Abdallah azrrar 

 447      2021 سبتمبر، 20العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

au Maroc : les défis de l’intégration, Heinrich Böll Stiftung, Rabat, 

Maroc. 

27. Stéphane Beaud et Gérard Noiriel (1989), L’assimilation, un concept 

en panne, Revue internationale d’action communautaire, Vol 21.   

28. Vincent Caradec (1999), Le paysan polonais en Europe et en 

Amérique : récit de vie d’un migrant, Revue française de sociologie, Vol 

40-4, Paris, France. 

29. Vincent Tiberj (2010), Intégration, in : Les 100 mots de la sociologie, 

sous la direction de Serge Paugam, PUF, Paris, France. 


	.23https://ar.sdf-yemen.org/SubProjects.aspx?ID=20, 25-2-2021تاريخ الدخول
	قائمة المراجع:
	2-3- مهاراتٌ تواصليّةٌ خاصّةٌ بالمدرّس تزيد من فعاليّة بناء المهارات الحياتيّة
	ترتب عن هذه العوامل تحول بعض المراكز القروي إلى مركز حضري، والتي يمكن لها القيام بعدة أدوار مختلفة كالحد من الهجرة الريفية، وتقريب نمط العيش الحضري من السكان والرفع من كثافة التجمعات البشرية، وتحسين المنظومة البيئية، وتنشيط الحياة الاقتصادية، كما تواج...
	ونظرا للعادات الاجتماعية والثقافية، يتميز الإنتاج المحلي بعدم الاستقرار في حجم معين، مع ارتفاع كبير أيام المناسبات الدينية وفترات الراحة الأسبوعية، مثلا يوم العيد الذي هو يوم الفرحة الكبرى، فرحة تنسي الكثيرين واجبا دينيا آخر تجاه البيئة.  فبمجرد انقضا...
	مقدمة:
	قائمة المراجع :
	Résumé: Dans cet article, nous présentons les théories sociologiques les plus importantes portant sur les processus d’assimilation et d’intégration des immigrés dans le pays d’installation. Ce cadrage théorique consiste à passer du premier concept (as...
	Abstract:In this paper,wediscuss the most important sociological theories related to the processes of assimilation and integration of immigrants in their country of settlement. This theoretical framework consists of moving from the first concept (assi...
	Keywords: sociology of immigration,assimilation, integration, immigrants, country of settlement.
	ملخص: تناقش هذه الورقة البحثية أهم النظريات السوسيولوجية المتعلقة بسيرورة استيعاب واندماج المهاجرين في بلد الاستقبال. ينطلق هذا التأطير النظري من مساءلة مفهوم الاستيعاب، الذي استعمل في سياق الدراسات السوسيولوجية لمدرسة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريك...
	الكلمات المفتاحية : سوسيولوجيا الهجرة، الاستيعاب، الاندماج، المهاجرين، بلد الاستقبال.
	Introduction
	L’immigration internationale introduit des changements politiques, économiques, sociaux, culturels et démographiques à travers les pays d’origine, de transit et d’installation. Avec le développement des moyens de communication et de transport, les flu...
	Dans cet article, nous présentons les théories sociologiques les plus importantes portant sur les processus d’assimilation et d’intégration des immigrés dans le pays d’installation. Ce cadrage théorique consiste à passer du premier concept (assimilati...
	I. L’assimilation : les apports de l’école de Chicago et de la sociologie américaine
	1. L’école de Chicago : la théorie classique de l’assimilation convergente

