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يسر هيئة تحرير "مجلة مؤشر للدراسات االستطالعية" أن تقدم لكم  

 .2022حزيران/يونيو من العام   04العدد الرابع الصادر في 

وفي هذا العدد حاولنا جاهدين بأن نقّدم للباحثين واألكاديميين وطالب  

علوم   كافة  على  تتوّزع  متخّصصة،  مختارة  بحوث  قائمة  العليا  الدراسات 

ركّزت   لقد  واإلنسانية.  االجتماعية  العلوم  مجاالت  في  املختّصة  املعرفة 

تنويع في املقاالت  املجلة بهيئاتها االدارية والعلمّية واالستشارّية على مبدأ ال

العلمية لتتيح اإلفادة لشرائح واسعة من املهتمين. حيث يساهم النشر في  

وصول نتائج األبحاث العلمية التي قام بها الباحثـون إلى أكبر عـدد ممكن من  

إمكانية   يجعل  الذي  األمر  الجامعات،  وطالب  األكاديميين  الباحثين 

دراسات الّتي قام
ّ
، وبالتالي انعكاسها  أعم وأشمل وا بها  االستفادة من نتائج ال

 .ايجابًيا على املجتمع والوطن العربي ككل

ا منوعة من ناحية املوضوعات  
ً
وقد تضمن العدد الرابع والعشرون بحوث

ومن ناحية الجهات الناشرة ومن ناحية لغات النشر، إذ تأمل هيئة التحرير  

ترجم حرصها الدائم على رصانة العمل العلمي امل
ُ
ت قدم بإتباع القوانين  أن 

في  الخبراء  قبل  من   
ً
وعلميا  

ً
منهجيا البحوث  تقويم  في  املحكمة  واألعراف 

االختصاصات الدقيقة ملتزمة طريق املجالت العلمية العريقة دون التخلي  

 .عن ملسات اإلبداع والتطوير 

العلوم  مجاالت  في  واملهتمين  الباحثين  جميع  التحرير  هيئة  تشكر  كما 

النسانية على مشاركتهم العلمية القّيمة، وتعدهم بأّنها ستبقى  االجتماعية وا 

يليق   بما  العلمية  املكتبات  إغناء  على  بيد  يًدا  للعمل  للجميع  علمًيا  منبًرا 

تاريخ   من  أشهر  ثالثة  كل  ستصدر  املجلة  بأّن  تذكيركم  نود  كما  بقرائها. 

 .إصدار هذا العدد

 

 رئيس التحرير 

 د.فيوال مخزوم 
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 ملخص 

الد الحهدفت  "اراسة  عن  للكشف  التربوية  دور لية  كورونا    املؤسسات  جائحة  ظل  في  إلكترونيا  األزمات  تسيير  "،   في 

وهذا من خالل التطرق إلى التربية والتعليم اإللكترونيي كأداة للتدريس والتعليم عن بعد في ظل انتشار جائحة كورونا  

لطلبة و واألساتذة الباحثين واملوظفين اإلداريين من  نية على اومدى التأثير اإليجابي الذي تركته تلك املنصة اإللكترو 

نهج  املخالل تسهيل سير الدروس ونقلها وشرحها وتبادلها إلكترونيا، أما املنهج املتبع في الدراسة فقد تم االعتماد على "

 ".الوصفي

 التربوي   القطاع – الرقمية  الحوكمة  :يةالكلمات املفتاح

Abstract 

The current study aimed to reveal “Digital Governance: Concepts and Practices in the 

Algerian Educational Sector”, by addressing e-education as a tool for teaching and distance 
education in light of the spread of the Corona pandemic and the positive impact that this 
electronic platform had on students, professors, researchers and administrative staff By 
facilitating the conduct of lessons, their transmission, their explanation and their electronic 
exchange. 

Keywords: Digital Governance - Education Sector 

 

 

 
 أبو القاسم سعد للا  2كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مخبر التنمية والوقاية من االنحراف واالجرام. جامعة الجزائر بأستاذ   1
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  مقدمة

  التعليم   مفهوم  ترسيخ  في  يزيد  مما  والتعليم  للتعلم  جديدة  أنماط  ظهور   إلى  التقنية  مجال  في  السريعة  النقالت  أدت  لقد

  ويعتبر   سابقة،   ومهارات   خبرات   من  لديه  ملا   ووفقا  تعلمه  وسرعة  وقدرته  طاقته   حسب   تعلمه  املتعلم   يتابع  حيث   االلكتروني

 . خاصة بصفة الحاسوب طريق عن  التعليم  أو بعد عن  بالتعليم يسمى  ملا املتطورة   نماطاأل  هذه  أحد اإللكتروني التعليم

  ومزايا   فوائد   من  يقدمه   ملا  نظرا   االلكتروني  التعليم   أدوات   الستخدام  ملحة  تربوية  ضرورة  هناك  أصبحت   ذلك  على   وتأسيسا

  يساعد  الذي  الفعال  التربوي  املناخ لتوفير محاولة لكوذ املعلم،  كاهل على تقع التي لألعباء تقليل من  تحدثه وما للمتعلم عديدة

 . جيدة بصورة وإخراجها  الشاملة   الجودة  وتحقيق التعليمية  العملية  كفاءة رفع على

  أي   ومن   وقت  أي   في  الطالب  تصل  املعرفة  أصبحت  بفضلها  والتي   اإللكترونية  التعليمية   املنصات   األخير   هذا  أدوات   ومن

 . بالتفصيل هذا مقالنا في سنتناوله ما  وهذا والخبرات، اآلراء تبادل على وهم الطالب، ماهتما  جذب على تعمل مكان 

        اإلشكالية -1

عن   التقص ي  أجل  المن  التربوي  القطاع  في  اإللكترونية  عن    البحث  اهذ  جاء  جزائري الحوكمة  التعليم  للكشف  واقع 

 في القطاع التربوي اإللكتروني. اإللكتروني ومدى استخدامه 

   الدراسة من خالل التساؤل اآلتي:  مشكلة من خالل ما تم عرضه في املقدمة فإن 

 ؟ الجزائراألهمية التي بكتسيها التعليم اإللكتروني في القطاع التربوي في ماهي   -

 وقد انبثق عن إشكالية هذا املوضوع التساؤالت التالية:      

 تساؤالت الدراسة  -2

 ؟ الجزائري أن يطور القطاع التربوي في نو كيف يمكن للتعليم اإللكتر -   

 ؟ الجزائركيف يمكننا االعتماد على التعليم اإللكتروني في عملية التربية والتعليم في  -   

 ؟ الجزائرماهي القيمة التي يتمتع بها التعليم اإللكتروني في عملية التعليم في  -   

 ؟ الجزائرلكتروني في إلا ما هو الصعوبات التي تواجه تطبيق عملية التعليم   -   

 فروض الدراسة  -3

 . الجزائر في التربوي  القطاع يطور  أن  اإللكتروني للتعليم يمكن   -

 . الجزائر في والتعليم  التربية عملية في اإللكتروني  التعليم على  االعتماد يمكننا  -

 .الجزائر  في التعليم عملية في  كبيرة للتعليم اإللكتروني قيمة -

 . الجزائر في اإللكتروني التعليم  عملية تطبيق تواجه  التي هناك الصعوبات -
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 أهمية الدراسة -4

 ألهمية النظرية. ا 4-1   

إثراء أحد مجاالت الدراسات  ا ، و ذلك من خالل  الجزائر  التعليم اإللكتروني تحديدا فيفي    التربوية والتعليميةملساهمة في 

 . وتنميته بشكر جيد وممتاز ميالتعليم اإللكتروني في تطوير التعل  يةتبيان أهم 

 األهمية العملية . 4-2   

إلى أهمية التعليم اإللكتروني من جهة    املهتمين بهذا املجالوكل    الجزائرالتربية والتعليم في  لفت انتباه املختصين في مجال    

واستمراره بشكل متوازن    ائرز ج الالتي يواجها التعليم الكتروني للحفاظ غلى جودة التعليم في    صعوبات  ال  ومن جهة أخرى إلى

، ومن ثم العمل    جزائرية وضرورة االهتمام بهذا النوع من التعليم وزيادة فرص انتشاره وتطبيه عبر مختلف األطوار التعليمية ال 

 على تجاوز هذه الصعوبات كما يجب 

 الدراسات السابقة  -5   

ا الشكل تعالج قضية الحكومة االلكترونية وبالخصوص ذه على حد علم الباحث فإن هذه الدراسة تعد األولى من نوعها، وب

في   االلكتروني  الالجزائر  التعليم  الحكومة  استراتيجية  تبيان  املختلفة من    جزائرية من خالل  اطواره  عبر  فيها  التعليم  تنمية  في 

 خالل االعتماد على هذا النوع من التعليم الحدي.    

 منهج الدراسة  - 6

الد في هذه  االعتماد  الوصفي"سة على  ار تم  املنهج  التي تعتمد على    "  الدراسات  النوع من  لهذا  يعتبر منهجا مناسبا  الذي 

 . الوصف والتحليل وربط االدلة واألحداث والقرائن للوصول إلى النتائج وإعطاء الحلول في األخير في شكل مقترحات للدراسة

 تحديد مصطلحات الدراسة -7

 ( Digital Governance)  الرقمية الحوكمة - 7-1

  والحوكمة .  التكنولوجيا  على  املعتمدة  الحوكمة  تلك  اإللكترونية  الحوكمة  مصطلح  في"  اإللكترونية"  بكلمة  قصدن

  معامالت   معلومات  وتبادل  الحكومية،  الخدمات  لتقديم(  ICT)  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  هي  اإللكترونية

  ، ( G2B)  والشركات  الحكومة  وبين  ، (G2C)  واملواطن   الحكومة  بين  بذاتها   القائمة  مات دخوال  األنظمة  مختلف  وتكامل   االتصاالت، 

  ومن .  بأكمله  الحكومة  عمل   إطار  داخل   والتفاعالت  اإلدارية   األقسام  عمليات   وكذلك   ،(G2G)  البعض   وبعضها   الحكومات  وبين

.  والشفافية  بالفعالية  وتتسم  مريحة   بطريقة  نللمواطني  املتاحة  الحكومية  الخدمات   تقديم   يتم  اإللكترونية،  الحوكمة  خالل

  مجموعات /والشركات   واملواطنون   الحكومة  هي  الحوكمة   مفاهيم  في  تمييزها  يمكن  التي  املستهدفة  الرئيسية  الثالث  والفئات

 )1ttps://ar.wikipedia.org/2022.p0h .اإللكتروني الحوكمة  في واضحة حدود توجد وال. املصالح

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/2022.p01
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 (  Education Sector)  القطاع التربوي  -2 -7

   وتعمل  تتفاعل   التي   والقواعد  واألساليب  التنظيمات  من  مجموعة   هو
 
  شؤون   وتسيير   والتعليم،  التربية   عملية  لتنظيم  معا

  الدولة   فلسفة   إطار  ضمن  املحلية  بالشخصية  اءقتواالر   األفراد،  في  وترسيخها  املجتمع   لدى  واملبادئ   القيم  إلنماء  التعليم،

 . ) https://e3arabi.comt2022.p01( .واملجتمع

 learning platforms: االلكترونية  التعليمية مفهوم املنصات  .7-3

مة إدارة املحتوى اإللكتروني وبين شبكات التواصل  ظنهي بيئة تعلميمية تفاعلية توظف تقنية الويب وتجمع بين مميزات أ

االجتماعي في الفيس بوك وتويتر تمكن املعلمين من نشر الدروس واألهداف ووضع الواجبات وتوزيع األدوار وتقسيم الطالب إلى  

ليمية، واالتصال  عتمجموعات عمل، وتساعد على تبادل األفكار بين املعلمين والطالب، ومشاركة املحتوى وتطبيق األنشطة ال

باملعلمين  من خالل تقنيات متعددة كما أنها تمكن املعلمين من إجراء االختبارات اإللكترونية  ومشاركة املحتوى العلمي، وتتيح  

) ألولياء األمور التواصل مع املعلمين واإلطالع على نتائج أبنائهم، مما يساعد على تحقيق مخرجات تعليمية ذات جودة عالية  

   ( 80، ص2017املغاوري املالح،  ثامر 

من   وغيرهم  األمور  أولياء  و  واملعلمين  للمتعلمين  توفر  التي  األنترنت  عبر  التفاعلية  الخدمات  من  متكاملة  مجموعة  وهي 

مل  اشاملعنيين بالتعليم املعلومات واألدوات واملوارد التي تعمل على دعم وتعزيز وتقديم الخدمات التعليمية وإدارتها، وهي نظام  

) دالية خليل عبد الكريم،  يتيح للتدريل اآلمن والتعلم عبر األنترنت والتعليم اإللكتروني واستخدام واجهة مستخدم بسيطة.

 (        13-12، ص ص 2019

ويرى آخرون أنها أرضيات للتكوين عن بعد قائمة على تكنولوجيا الويب، وهي بمثابة الساحات التي يتم بواسطتها عرض    

وجميع ما يخص التعليم اإللكتروني وتشمل املقررات اإللكترونية وما تحتويه من نشاطات ومن خاللها تتحقق عملية    لاألعما 

دراسية   مقررات  من  يحتاجه  ما  على  الحصول  من  املتعلم  وتمكن  والتواصل  االتصال  أدوات  من  باستعمال مجموعة  التعلم 

 ( 2012) شابونية عمر وآخرونن وبرامج ... إلخ 

 اإللكترونية  التعليمية املنصات   زاتيمم -أ

 : يلي ما  أبرزها  من  والتي غيرها  عن تميزها  التي   الخدمات من  العديد اإللكترونية  املنصات تقدم

 .األنترنت شبكة  تصفح إمكانية توفر -

 . الكلية شبكة على الدخول  إمكانية توفر -

 . اإللكترونية نصةملا إلى للدخول  اإللكتروني بالبريد الخاص   العرض إمكانية توفر -

 الصوتي   النظام   باستخدام   الحجم  الكبيرة   القاعات   في  التدريب  هيئة  وعضو  املتدربين بين   أفضل   بشكل   التواصل تتيح -

 ( 143ص ،2019 غازي، باسل  أحمد و الباوي  إبراهيم  ماجد)  املنصة في املتوفر

    lecture Management system  املحاضرة إدارة نظام برنامج  استخدام التدريب هيئة  لعضو تتيح -

https://e3arabi.comt2022.p01/
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  مما   lecture Management نظام  على  رفعها و  VIDEOفيديو  ملف شكل  على  وتخزينها  املحاضرة  تسجيل   إمكانية   تتيح -

 .   املحاضرة  مضمون  استعاب  املتدربين  على  يسهل

  على مالحظات إضافة  و اهيعل والتعليق الشرح  إمكانية  مع ، power point  بـ املعروفة التقديمية العروض  شرائح عرض -

 .التعليمية   األهمية ذات املفردات

 (2014 الزهراني، ياسر )  األجهزة  جميع في التحكم  إمكانية  تتيح -

  والطلبة   اإلدارة  ومتابعة  الدراسية  املواد  وتقديم  نشر  منها  اإللكترونية  التعليمية  للمنصات  أخرى   خصائص  هناك  أن  كما

  خاصة   منتديات  طريق   عن  البعض  بعضهم  الطلبة  وبين  واألساتذة  الطلبة  بين  التواصل  نيةاكإم   إلى  باإلضافة  سجالتهم  وإدارة 

  االلكترونية   التعليمية   املنصات  تدعم   كما  وزمان   مكان  أي  في  املنصة  استخدام  على  القدرة  وأيضا  التعليمية،  املنصات   توفرها

 (   192ص ،2017 املجيد،  عبد يوسف العنيزي .) التقليدي  التعليم أسلوب وتكمل

 اإللكترونية   التعليمية املنصة   مكونات -ب 

 لتشغيل أي نوع من املنصات التعليمية تحتاج إلى أغلب األدوات التالية: 

 شاشة رئيسية تعمل باللمس. -

 جهاز حاسوب. -

 قلم إلكتروني.  -

 رف متعدد االستخدامات.  -

 لوحة الكتابة الخاصة بالقلم اإللكتروني. -

 مفتاح التشغيل واإليقاف. -

 املفاتيح والفأرة. لوحة -

 وحدة التحكم الرئيسية. -

 (124-123، ص ص 2017) ثامر املغاوري املالح،  مضخم صوت وسماعات وميكروفون. -

 

  اإللكترونية  التعليمية املنصات مستخدمي -7-4

تابعة، وبصفة ع أعمدة  منصة على  أي  وتقوم  العلوم،  التعليم والتدريب بشكل واسع ولكافة  في  املنصات  ة  م ااستخدمت 

 يمكن تعداد ثالث أنواع من املستخدمين هم: 

 املتعلم  الطالب -أ

  والتي   وبرامج،   دراسية  مقررات  من  يحتاجه  ما  كل   يجد   حيث  معارفه  ببناء  يقوم  االفتراضية  الصفوف  في  بتسجيله  وذلك

  ( 81 ص ،2010 املالح، املغاوري  ثامر )   وقت أي  في ومتاح مجاني أغلبها

 : على يقتصر التعليمية  ةاملنص   داخل الطالب  ومهام

 . لتحقيقها يسعى التي واملقررات  الدروس  أهداف  على االطالع  -
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 . جدية بكل الدروس متابعة -

 . الدراسية  املرحلة خالل املقترحة  السلوك  بقواعد االلتزام -

 .واملشروعات واألنشطة والتدريبات الواجبات بحل  القيام -

 . األسئلة طرح -

 . حوارلاو  النقاشات في املشاركة  -

 (144ص ،2019 غازي،  باسل أحمد   و الباوي  إبراهيم  ماجد .) الشبكة على اإلضافية  التعلم مصادر  على االطالع  -

 األستاذ ) املعلم / املصمم(  -ب

يمكن أن يقوم األستاذ بعملية التدريس والتصميم أستاذ واحد وأن كل أستاذ يقوم بدور واحد ) التصميم أو التدريس (،  

التي    ذاويقوم األست املواد  الخط  التربوية، كما يضع على  التكوين ويضعها تحت تصرف املجموعة  املصمم بتصميم محتويات 

 تشرح املفاهيم التي ينبغي اكتسابها واستيعابها، أما األستاذ املدرس فيقوم بتسهيل عملية التعلم.

 التعليمية   املنصة داخل املدرس  مهام -ج

 : األتية  باألدوار  طلبته  مع  التعليمية املنصة  استخدام  عند املدرس يقوم

 . لتحقيقها يسعى التي  واملقررات الدروس  أهداف  تحديد -

 . األهداف  هذه  تحقق مدى  لتقدير التقييم  أساليب  إعداد أو  اختيار -

 . الدراس ي  وتقدمهم الطلبة  حضور  متابعة -

 . وتعاونية مريحة وجعلها  التعلم بيئة  تنظيم -

 . الصفية األنشطة في واملشاركة  االنخراط على جيعهم شتو  التعلم  على الطلبة حث -

 .واملشروعات واألنشطة بالتدريبات بالقيام الطلبة تكليف -

 . خاطئة  كانت مهما اإلجابات وتقبل  والتفكير للفهم املنمية  األسئلة طرح -

 .بعض مع  بعضهم الطلبة  وبين  طلبته  وبين بينه  الصفية  والنقاشات  التفاعل  تنظيم -

 الدراسية   مشاكلهم وحل للطلبة  األكاديمي  واإلرشاد العون  تقديم -

 . الشبكة  على اإلضافية  التعلم  بمصادر الطلبة  إرشاد -

        اإلداري  -د

 (2012 وآخرون،  شابونية عمر )  اإلدارية  األعمال  بجمع ويقوم املنصة بإدارة  يتكفل الذي وهو

 جزائرية ال التربوية املنظومة في  الستخدامها ة مقترح اإللكتروني  التعليم  منصات من األنواع بعض .7-5

 . املصدر مفتوحة  برمجيات أو(   مملوكة)   تجارية برمجيات منها االلكتروني التعليم  منصات من   كبير عدد هناك

 (  تجارية)  املصدر  مغلوقة  إلكترونية منصات .7-6
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لتي تملكها شركة ربحية وتقوم بتطويرها وال تسمح  ايطلق عليها أحيانا األنظمة التجارية أو األنظمة اململوكة وهي األنظمة  

 (       273، ص2019) الطيب أحمد حسن هارون، باستخدامها إال بترخيص 

 ومن أمثلة املنصات التعليمية االلكترونية اململوكة او التجارية نجد ما يلي: 

http://www.webct.u laval.ca WebCT. 

http://www.ege.com Ecolleg. 

http://www.blackboard.com Blackboard. 

 إلدارة التعليم االلكتروني   WebCTنظام ) املنصة ( ويب س ي تي -7-6-1

 WebCT compus Edition 6.0: النظام إسم

 التعريف  -

  هذا   يقدم حيث االلكتروني،  بالتعليم ةاملهتم  التعليمية املؤسسات من  العديد  قبل من  يستخدم تجاري  تعلم  إدارة نظام هو

  التعليم،   فترة  أثناء  وحتى  النظام،  على  لتركيبه  املقرر   إعداد  بداية  من  األدوات  بخصوبة   تتميز   إلكترونية،  تعليمية   بيئة  النظام

  ة دول   سبعين  من   أكثر  في  العاهد  من  آالف  هناك  أن  كما  واملتدرب،   املدرب  قبل  من  استخدامه  سهولة  على  يدل  وهذا

 (. 06 ص ،2008 صالحة،  وياسر النجار حسين )  النظام هذا   يستخدمون 

 مميزاته  -

 .املدرب  رغبة حسب التنظيم   بإمكانية يتميز  املتدرب  أو املدرب   قبل من  املطروحة  املواضيع ملناقشة منتدى وجود -

  مع   املجلدات  هذه   مشاركه  نهم كيم  حيث  املدرب  مع   أو  زمالئه  مع  وتبادلها  املتدرب   قبل  من  امللفات  تحميل   ميزة  يوجد  -

 .املتدربين  مجلدات إلى ملفات تحميل على  قادر املدرب  أن كما  املدرب ومع ، أخرين  متدربين

  .البريد في مرفقة ملفات  وضع إمكانية  مع االنترنت بريد استخدام  ميزة وجود -

 .املادة حول  ديةاإرش   أدلة لديهم تتشكل وبهذا املادة حول  مالحظاتهم املتدربين وضع إمكانية  -

 نفس   وفي  الحية،   املحادثات  هذه  إدارة   على  قادر   املدرب  أن  كما   املجموعة  أفراد  بين  الحية  املباشرة   املحادثة  ميزة  وجود  -

  عبد   )رضوان  املدرب  قبل  من  إليه  الرجوع  يسهل  بحيث  املحادثات  هذه  في  كتب   ما  لكل  أرشيف  بإعداد  النظام  يقوم  الوقت

 (111ص ،2016 النعيم،

 .النظام في املتوفرة  املناهج عن  البحث ميزة وجود -

  على  املنهج  وضع  على  قادر  املدرب  أن   كما  اتصال،  بدون   التعلم  متابعة  يستطيع  بحيث   للمتدرب  املادة  تحميل  ميزة  وجود  -

 االلكتروني  باملحتوى  ربطها يمكن  والتي  أسطوانات

  أو   خاص،  منتدى   وكذلك  مشتركة  ملفات  مجموعة  لكل  ويضع  تمجموعا  إلى  املتدربين  تقسيم  ميزة  للمدرب  النظام  يعطي  -

 .ذاتيا املجموعات باختيار الطالب يقوم أو املعطيات  حسب العمل  بهذا النظام يقوم

http://www.ecollege.com/
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  متعدد  واختبار  والخطأ  األصح  اختبار  االختبارات  هذه  ومن  الوحدة  أو  املادة  مستوى   على  اختبارات  إنشاء  ميزة  وجود  -

  على   االختبارات  هذه  تحتوي   أن  يمكن  كما  املقالية،  واألسئلة  املختصرة  واالجابات  والتوصيل  تيبر الت  واختبارات  الخيارات

 .وفالش وفيديو صوتية  ومقاطع صبر 

 .التعليمية للمؤسسة املمنوحة الرخص  حسب تعتمد  فإنها للتكلفة بالنسبة -

   WebCT :املنتجة  الشركة  إسم -

 (  93-91 ص ص ،2017 املالح،  املغاوري )تامر  والعربية زيةياإلنجل  ومنها لغة 14 بـ موجودة اللغات -

 االلكتروني  التعليم  إلدارة  بورد  بالك املنصة  نظام -7-6-2

 Blockboard Academic Suit:  النظام إسم  -

 التعريف  -

  فرص   ظامنال  هذا  يقدم  حيث  األخرى،  لألنظمة   بالنسبة  بالقوة  وتتميز   بورد  بالك  شركة  من   تجاري   تعلم  إدارة  نظام  هو

  النظام   هذا  أن   كما   واملتعلمين،  التعليمية  املؤسسات   تواجه  التي   والعوائق  الحواجز   جميع   كسر  خالل   من  متنوعة  تعليمية

)   والتوسع  للتطوير  وقابليته  باملرونة  يمتاز  كما  األنترنت،  طريق  عن  بقوة  التعليم  نشر  في  التعليمية  املؤسسات  من  كثير  ساعد

 ( 29ص  ،2012 دحالن، مازن   عثمان

 مميزاته  -

 . االنترنت  طريق  عن للطالب واملنهج العلمية  املادة تقديم -

 .األخرين  الطالب مع  او التدريس  هيئة عضو  مع  الطالب ليتواصل  متعددة تواصل ادوات تقديم -

 .التحصيلي تقدمهم  ومدى مستوياتهم وتحديد الطالب  لتقييم أدوات تقديم -

 . عليها والتعليقات اإلجابات واستالم العام الرأي  تطالعاتس وا  واالختبارات  الواجبات توزيع -

 .للطالب الفوري وغير  الفوري  والتعزيز الراجعة  التغذية تقديم -

 .املتعددة الوسائط باستخدام مختلفة، بطرق  العلمي املحتوى   تصفح في السهولة -

 . والتدريس التعليم ملهام للتفرغ لفرصةا  وإتاحة الدرجات  ورصد والتصحيح املراجعات  من املعلم  على العبء تخفيف -

 .واملحاكاة  الخطرة التجارب  إلجراء  أمنة بيئة  خالل من  األمان توفير -

   إداري  عبء دون  املستجدات   كافة ملتابعة التقارير  إصدار -
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 املصدر  مفتوحة إلكترونية منصات -5-6-3

  من   كثير  طرف  من  والتعديل  للتطوير  تخضع  أنها  كما  اهبيع  جهة  لي  يحق  وال   مجانا   استخدامها   يتم  التي  األنظمة  تلك  وهي

 (  237 ص ،2019 هارون، حسن  أحمد  الطيب)  املجال  هذا في املختصين

  الذين   املبرمجين   أن  تعني   املصدر،   مفتوحة   العلم   مع   أنه   مجانية،   تكون   ما   غالبا  املصدر   مفتوحة   إلكترونية  منصات   وهي

  املتعلقة   الفنية  األسرار   وكامل  بها  كتب   التي   الشفرة   أو  الكود   وأيضا  بل  تنفيذية   ة صيغ  فقط  ليس  يوفرون  النظام   بتطوير   قاموا

  ، 1988  الحليم،  عبد  الباب   فتح  سيد)    أخرين   مبرمجين  قبل  من  وتطويره  تغييره  لتسهيل  وهذا  أجزائه  عمل   وطريقة   ببنيته

 ( 10ص

 :نجد  املصدر  مفتوحة   االلكترونية التعليمية املنصات  أمثلة ومن

- www.moodle.org 

- http//:www.atutor.ca 

- http://www.claroline.net 

- http://www.Dokeos.com 

  Atutorآتوتر: نظام -7-6-4

   Atutour  1.5: النظام إسم  -

  املدرب   من  لكل   االستخدام  ل وسه  النظام  مديري   قبل   من  التركيب   وسريع  سهل  ليكون   املصدر  مفتوح   تعلم  إدارة  نظام  هو

  هذا   استخدام  املمكن  ومن  املدربين،  قبل  من  للواجهات  والتسريع  والتغيير  التحديث  بإمكانية  يمتاز  النظام  ان  كما  واملتدرب،

  مع   متوافق   النظام  ان  كما  األنترنت  عبر   إلكترونيا  تعليما  تقدم  التي  الكبيرة  والجامعات  الصغيرة  التعليمية   للمؤسسات   النظام

(LMSو  Scom) 

 Apacheor:    مثل  الخادم  وبرنامج   Mysql  البيانات  وقواعد  PHP  لغة  باستخدام  صمم  النظام  فإن  التقنية  الناحية  من

Microsoft    

 university of toronte.ATRC املنتجة  الشركة إسم -

 . بالكامل معرب  فهو العربية  للغة بالنسبة أما مكتملة، لغة 30 النظام  يدعم: اللغات -

    http://www.Atutorcq للنظام  الرسمي  املوقع  رابط -

 

http://www.dokeos.com/
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 Dokeos دوكيوس نظام-7-6-5

   Dokeos  1.4 cla rolinel 1.6.2 النظام: إسم  -

  التعلم   بإدارة    ليقوم   دولة  65  و  منظمة   1200  من   أكثر   قبل  من   مستخدم   انه   كما   املصدر  مفتوح   تعلم   غدارة  نظام  هو

  وأن   تفاعلية  وتمارين  الجودة  عالي  تعليمي  محتوى   يبدأ   أن  للمدرب  يتيح   كما  مختلفة  فهااأهد  مجموعات  بين  التعاون   وتفعيل

  مع   Dokeos  إلى  تحول   ثم  Claroline  اسم   واستخدام   البداية  في  SCROM  مع  متوافق  انه   كما   املتدربين   أداء  ويتابع  يتواصل 

  لغة   واستخدمت  PHP  بلغة  مصمم  النظام  هذا  فإن  تقنية  ناحية  ومن  نظام،  لكل  مميزات  وضع حاولوا  املطورين بعض  أن  العلم

Mysql البيانات قواعد  في . 

   Dokeos Global  :املنتجة  الشركة إسم -

 أو   اللغات  من  وللمزيد  النظام  من%  60.2  تعريب  تم  فقد  العربية  للغة  بالنسبة  اما  لغة،  34  النظام  يدعم  :اللغات -

 http://www.dokeos.com/DLTT التعريب في املشاركة 

 http://dokeos.com  :للنظام  الرسمي  املوقع  رابط -

 التوصيات  أهم -8

 : أهمها التوصيات  من  مجموعة  الدراسة هذه في الباحث يقدم

  العليم   مجال  في  االلكترونية  الحوكمة  دول   تفعيل  خليل  من   العلمي  البحث  مجال  في  املؤسساتية  القدرات  تدعيم  -

 الجزائر  في االلكتروني

 ..املختلفة  اطوارها  في جزائريةال  والتربوية التعليمية املؤسسات في االلكتروني  التعليم  ياتجتكنولو  تطوير -

 . الجزائر في االلكتروني التعليم مجال  تطوير اجل من التربوية للهيئات  الالزم  التمويل  توفير -

 . ئراالجز  في االلكترونيين والتعليم  بالتربية املتعلقة  للمتغيرات بيانات قاعدة توفير -

 .جزائريةال  والتعليمية التربوية  املؤسسات عبر الجزائر في االلكتروني  التعليم  سير  تطور  حول  دورية تقارير  إعداد -

  دور   تفعيل   خالل   من  املختلفة  اطواره  في  التعليم   بقطاع   النهوض  اجل  من  جزائرية ال  الدولة  مفاصل  مختلف  بين   التنسيق   -

 .االلكتروني التعليم
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 خاتمة -9

  وأصبحت   ونموا،  وتطورا  تغير  القطاعات  اكثر  من  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  أصبحت  قد  أنه  القول   يمكن  اختام

  التعليم   عنه  نتج  والذي  بالتكنولوجيا  تأثرا  األنظمة  أكثر  من  التعليم  مجال  يعتبر  حيث  القطاعات،  بمختلف  وطيدة  عالقة  ذات

  طرق   في  نوعية   نقلة  حقق   والذي  واالتصال   املعلومات   تكنولوجيا  ورات طت  آخر   على  أساسية   بصفة   يعتمد   الذي   االلكتروني

  هذا   في  استنتجناه   ما  وهذا  التقليدية  التعليمية  املنظومة   منها  تعاني  التي  السلبيات   من   العديد  على  قض ى  حيث  التعليم،   تقديم

 .   جزائري ال  التربوي   القطاع في تاوممارس مفاهيم االلكترونية الحوكمة   ضمن االلكترونية  التعليمية املنصات  عن املقال 
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 ملخص 

استشر  تحليلية  نظرية  الدراسة  هذه  التعليم  إن  في  اإلنترنت  شبكة  استخدام  مدى  عن  الكشف  إلى  تسعى  افية 

إمكانية   نحو  عكار  محافظة  في  الرسمية  املدارس  في  األساتذة  من  عينة  آراء  استطالع  عبر  استخدامها  ومعوقات 

كورونا فايروس  تفش ي  عن  الناتج  الصحي  الحجر  ففرض  املعتمدة.  الدراسية  املناهج  في  بعد  عن  التعليم   استخدام 

وتحقيق   الجودة  وضمان  التعليم  مواصلة  بين  جمة  تحديات  أمام  بالدنا  في  والتعليم  التربية  نظام  وضع  املستجد 

املساواة وبين مختلف تالميذ وطالب الطبقات اإلجتماعية في ظل تعطل املدارس واملعاهد والكليات واإلنتقال إلى نظام 

الحجر   زمن  في  التربوي  النظام  لكن  بعد.  عن  املنظومة  التعليم  جاهزية  مدى  يخص  فيما  إشكاليات  يطرح  الصحي 

التربية   قيم  فيها  تتداخل  التي  املتاحة  واإلمكانيات  بها  والوفاء  توفيرها  من  بد  ال  التي  واملتطلبات  والتعليمية  التربوية 

ال هذه  وما فرضته  الطالب  عن  األساتذة  الذي عزل  الفايروس  لهذا  املستجدة  الظروف  مع  التعليم  ظروف  ومكونات 

على   انعكاسات  من  عنها  ينجم  وما  والثانويات  واملعاهد  املدارس  داخل  البيداغوجي  العمل  آليات  تغيير  من  القاهرة 

 األساتذة والطالب مع ضرورة اإلستعانة بالتقنيات الحديثة والتكنولوجية للتعليم عن بعد. 

التعليم عن بعد، التعليم املدمج:  شبكات التواصل اإلجتماعي، املنصات اإللكترونية،  :يةالكلمات املفتاح

 )املتزامن( 

Abstract 

This study is a forward-looking analytical theory that seeks to reveal the extent of the use 
of the internet in education and the obstacles to its use by surveying the opinions of a 
sample of teachers in public schools in the Akkar governorate towards the possibility of 
using distance education in the approved curricula. The imposition of the quarantine 

 
ي التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية، الجامعة اللبنانية  1

 دكتوراه ف 
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resulting from the outbreak of the new Corona virus put the education system in our 
country in front of many challenges between continuing education, ensuring quality and 
achieving equality and between students and students of different social classes in light of 
the disruption of schools, institutes and colleges and the transition to the distance education 
system. 

But the educational system in the time of quarantine poses problems regarding the 
readiness of the educational system, the requirements that must be provided and fulfilled, 
and the available capabilities in which the values of education and the components of 
education overlap with the emerging conditions of this virus that isolated teachers from 
students and the change imposed by these forceful circumstances. Mechanisms of 
pedagogical work inside schools, institutes and secondary schools, and the resulting 
repercussions on teachers and students, with the need to use modern and technological 
techniques for distance education. 

Keywords: Social networks, electronic platforms, distance education, blended learning: 
(hybrid learning) 

 

  مقدمة

( بين منطقة وأخرى أو أشخاص بل  19-على هذا الكوكب بتغييرات جذرية على كافة األصعدة إذ لم يميز )كوفيد  يمر الجميع 

دفع الجميع إلى اعتماد الوقاية من الخطر الذي هددهم. فقد أوجدت هذه الجائحة أكبر انقطاع للتعليم في التاريخ ما تضرر  

من    1.6منه    أكثر  في  طالب  )  190بليون  الصراع  (  Nation Unis, Note de synthèse, 2020, p.2بلدا  استمرار هذا  وفي ظل 

العاملي مع كورونا منذ أكثر من عام ال زال لبنان من الدول التي تعتمد على التعليم عن بعد رغم ما يشهده من أزمات متفاقمة  

. فقد جاءت جائحة کورونا لتجبر النظام التعليم
ً
 وصحيا

ً
، ماليا

ً
، اقتصاديا

ً
ي على اإلنتقال املفاجئ نحو التعليم عن بعد.  سياسيا

وكانت التجربة مفاجئة للجميع لدرجة أن وزارة التربية لم تعرف ماذا يجب أن تفعل في الستة عشر يوما األولى فلم تعلن عن  

الدروس عن بعد إال بعد   امل  2020/آذار /16استئناف  علمون  وذلك عبر ما تيسر من تطبيقات من دون تحديدها. وقد فوجئ 

بقرار مفاجئ يقض ي بتطبيق طرق التعليم عن بعد من دون توجيهات أو تدريبات أوموارد كافية ولم يكن ذلك بهدف تيسير أمور  

األسرة التربوية وإنما لعدم وجود خطة متعارف عليها لتدارك هذه العملية املستجدة وغير املسبوقة وإدارتها حيث تفتقر وزارة  

 (LAU/CLS,2020,p.1)إلى أي منصة أو موقف يمكن أن يساعد على توفير جودة التعليم.  التربية والتعليم العالي

)من   األساس ي  التعليم  مراحل  ضمن   
ً
كورونيا املأزوم  التربوي  الواقع  خاص  بشكل  الدراسة  هذه  في  نتاول  سوف  هنا  من 

 إلى استنباط بدائل  الروضة وحتى التاسع( في املدارس الرسمية معيرة اهتماما خاصا للزمالء التربويين
ً
وواقعهم وحاجاتهم وصوال

 تعاين الواقع.
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 مشكلة الدراسة    .1

انتشار   للحد من  املدارس  منها مثال إغالق  العالم  التحديات كغيرها من دول  العديد من  لبنان  فرضت جائحة كورونا على 

و  للمهارات  الطالب  اكتساب  دون  العطلة  أثناء  الوقت  يضيع  ال  ولكي  كورونا.  إلى  جائحة  الحاجة  ظهرت  األساسية  املعارف 

في   للمعلم  الحرية  وتركت  التعليمية  العملية  استمرار  لضمان  بعد  عن  التعليم  تقنيات  عبر  جديد  بأسلوب  معهم  التواصل 

 اختيار التقنية واألسلوب املناسبين للتواصل معهم وفق سماتهم وحاجاتهم.  

األساتذة الذين خاضوا التجربة بمفردهم وكل حسب إمكانياته دون أي  كما أننا ال نستطيع إغفال املعاناة التي تعرض لها  

تدريب تكنولوجي مسبق مع األخذ بعين اإلعتبار ساعات العمل الطويلة دون أي تعويض مادي باملقابل إضافة إلى العديد من  

    الصعوبات التي اعترضتهم بحكم الواقع التعليمي الذي فرض نفسه بشكل مفاجى.

 اسة تساؤالت الدر  .2

التربوي   القطاع  ومنها  والقطاعات  واملؤسسات  الدول  من  العديد  في  النطاق  وواسع   
ً
كبيرا  

ً
ارتباكا أحدثت  الجائحة    –إن 

الواقع   مع  تتماش ى  ال  وتدابير  بإجراءات  وتمسكها  التربية  وزارة  مكابرة  ظل  في  كبير  بارتباك  لبنان  في  أصيب  الذي  التعليمي 

ط في   بناني وتخبٌّ
ّ
الل  عن املعاناة الحقيقية لألهالي والطالب وحتى  التعليمي 

ً
اتخاذ القرارات. فما يدور في فلك الوزارة يبدو بعيدا

األساتذة الذين يعانون بنسبة كبيرة منهم من غربتهم عن استخدام أبسط تكنولوجيات التعليم في بلد غير مهّيأ في بنيته التحتية  

امل في هذه  الحال  النظام الحديث. فكيف هو  في لهذا  التكنولوجيات  الكلي على استخدام  اإلعتماد  التي تتطلب  الدقيقة  رحلة 

 جملة تساؤالت مشروعة منها: 
ً
 التعليم عن بعد وهذا بدوره ما يطرح حكما

هل يمكن اإلنتقال إلى التعليم عن بعد بمعزل عن املشكالت املوجودة في النظام التعليمي ومن دون خطط   2.1

 متكاملة في هذا املجال؟  

ي 2.2 العديد من املشكالت  كيف  الفرص وفي ظل  في ظل غياب تكافؤ  التعليم عن بعد  األساتذة دينامية  عيش 

 البنيوية املواكبة فضال عن املحتوى التعليمي؟ وماهي التحديات التي يواجهونها؟ 

رتها  هل أزمة التربية في لبنان ناتجة عن جائحة كورونا وما رافقها من تحديات أم أن األزمة كانت كامنة وظه   2.3

 وفاقمتها األزمات املتالحقة؟  

 هل استطاع التعليم في لبنان مواجهة حركة التغيير الطارئة ومساراتها أم أنه كان ضحية لهذا التغيير؟  2.4

املتعلمين وإلى أي مدى يراعي أنماطهم  املعلمين و  مع الفئات العمرية من   إلى أي مدى يتناسب التعليم عن بعد 2.5

 ؟  وأجناسهم وبيئاتهم املختلفة

 

 أهمية الدراسة .3

 تكمن أهمية هذه الدراسة من الناحيتين النظية والتطبيقية:  

أجبرت الجائحة معظم الدول على اإلستعانة بالعديد من منصات تعليمية عبر اإلنترنت لُتظهر     :من الناحية النظرية .أ 

عن بعد من قبل املعلمين وأولياء األمور  أهمية التعلم عن بعد خالل هذه األزمة كما أنها كشفت باملقابل عن معوقات التعليم 
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القرار   صناع  تخدم  بيانات  لتطوير  املختلفة  املعوقات  آرائهم حول  جمع  من خالل  عكار  في  الرسمية  املدارس،  مختلف  في 

 للبحث مستقبال في حلول بديلة لتجاوز هذه التحديات.    

 

   :من الناحية التطبيقية . ب

م - القرار  أصحاب  الدراسة  هذه  ن  ِّ
ّ
تمك اإلحتياجات  قد  كافة  وتأمين  الوزارة  تعتمدها  التي  التدريبية  البرامج  تطوير  ن 

زمة لذلك. 
ّ

 الال

 قد توضح الدراسة أهم اإلمكانيات املتاحة وبعض الشروط لتفعيل التعليم عن بعد بصورة مثالية.  -

 

 أهداف الدراسة  .4

في   الرسمية  املدارس  في  األساتذة  الدراسة للكشف عن واقع تجربة  في زمن  هدفت هذه  التعليم عن بعد  لبنان الستخدام 

 إلى تحديث وتطوير،  
ً
الجائحة واستطالع آراء عينة منهم نحو إمكانية استخدامه في البرامج واملناهج الدراسية التي تحتاج أصال

دراسة وتقديم  إضافة إلى تقديم توصيات تفيد العملية التربوية وتعمل على تطويرها في ضوء النتائج التي ستتوصل إليها هذه ال

تغذية راجحة تستفيد منها الهياكل التربوية والتعليمية باإلضافة إلى تحفيز األساتذة والطلبة على استخدام تقنيات تكنولوجية  

 جديدة.

 ينمٌّ عن عدم مواكبة التطور وعدم اإلستفادة من تقنياته املتاحة. هذا ما  
ً
فعدم استخدام اإلنترنت في التدريس يعد تقصيرا

لدراسة أهمية الكشف عنه والتعرف على واقع تجربة استخدام التكنولوجيا في التعليم، وكذلك التعرف على التسهيالت  ترى ا

 املتاحة ألعضاء هيئة التدريس مع الكشف عن املعوقات التي تحول دون استخدام اإلنترنت في التعليم.

 فرضيات الدراسة  .5

 في هذه الدراسة يمكن تخمين الفرضيات التالية:  

إن صعوبة متابعة أولياء األمور ألبنائهم في حال تواجد أكثر من طالب في املنزل نفسه وبالتالي زيادة التكاليف املترتبة   .أ 

 على نمط التعليم عن بعد )شراء أجهزة/ اإلتصال باإلنترنت...( تعيق العملية التعليمية. 

وظائف يمنع بالتالي أولياء األمور من متابعة  إن التضارب في أوقات الحصص الدراسية للطالب وذويهم من أصحاب ال . ب

 تعلم أبنائهم أثناء الحصة الدراسية وتقيد حركتهم. 

 في العملية التعليمية.   .ج
ً
 جيويا

ً
 إن التعلم عن بعد ُيفقد الطلبة مهارات التواصل املباشر مع املعلم الذي ُيعد شريكا

إلى .د تؤدي  بعد  عن  للتعليم  املؤهلة  غير  التعليمية  البيئة  أنشأتها    إن  التي  التعليمية  املنصات  إلى  الوصول  في  صعوبة 

 الوزارة. 

)انترنت/ أجهزة...(   .ه العملية  لهذه  التحتية األساسية  البنى  إلى  الطالب  التعليمية وكذلك  افتقار معظم املؤسسات  إن 

 يدي إلى ضعف توظيف التكنولوجيا الحديثة ضمن خطط التعليم الرئيسية.   
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 لدراسة(محافظة عكار: )مجتمع ا .6

تقع عكار في شمال لبنان يحدها من الشرق قضاء الهرمل ومن الشمال الشرقي الجمهورية العربية السورية ويفصل بينهما  

 2003/7/16( تاریخ  522( وبقيت هذه املحافظة قضاء لحين صدور القانون رقم )10،ص.2010النهر الكبير الجنوبي )األسعد،  

 ( 9، ص.UNDP ،2012ة وعاصمتها حلبا. ) تحول بموجبه هذا القضاء إلى محافظ

اإلجتماعي واإلقتصادي مقارنة   الوضع  في  تفاوت كبير والمساواة  إلى  تاريخي مزمن إضافة  تهميش  املحافظة من  تعاني هذه 

بنانية إذ تبلغ نسبة الحرمان فيها )
ً
 (65، ص.2019%( ما أشعر أبناؤها بالغربة عن الوطن. )الصراف، 63.3ببقية املناطق الل

 مفاهيم الدراسة  .7

( كورونا  من  COVID-19أزمة  كبيرة  عائلة  هو  الفايروس  وهذا  العالم،  في  كورونا  فايروس  تفش ي  عن  األزمة  هذه  نتجت   :)

الفايروسات التي تسبب أمراض الجهاز التنفس ي التي تتراوح بين نزالت البرد إلى أمراض أكثر حدة مثل متالزمة الشرق األوسط  

 (National health,2020, p.1التنفسية. )

التنفس وكان لها   التنفسية والحمى والسعال وضيق النفس وصعوبات في  العدوى أعراض شائعة مثل األعراض  كما لهذه 

العاملة   الصحة  )منظمة  أجمع.  العالم  في  والتعليمية  والصحية  واإلجتماعية  اإلقتصادية  القطاعات  جميع  على  بالغأ   
ً
تأثيرا

WHO ،2020 ) 

 إلجتماعي شبكات التواصل ا ❖

ينتجها   محتويات  عبر  األفراد  بين  اإلتجاه  الثنائي  التفاعل  تتيح  املحمول  الهاتف  على  أو  اإلنترنت  على  منصات  هي 

 (11، ص.2014املستخدمون أنفسهم فضال عن التواصل بين املستخدمين )کایسر وآخرون، 

ا الشبكة العنكبوتية بين األفراد والجماعات بهدف  وتعرفها الباحثة بأنها مجموعة الخدمات اإللكترونية التي تتيحها وتقدمه

 التواصل فيما بينهم حسب اهتماماتهم. 

 املنصات اإللكترونية  ❖

وبين شبكات   اإللكتروني  املحتوى  وإدارة  أنظمة  ميزات  بين  وتجمع  الويب،  تقنية  توظف  تفاعلية  تعليمية  بيئة  بأنها  تعر ف 

 ( 3، ص.2020اإلنماء، التواصل اإلجتماعي. )املركز التربوي للبحوث و 

ما   والطالب  املعلمين  بين  واآلراء  األفكار  وتبادل  الجماعية  املناقشات  بإجراء  يسمح  تعليمي  وسيط  بأنها  الباحثة  وتعرفها 

 يساعد على التفكير اإلبداعي. 

 التعليم املدمج: )املتزامن(   ❖

اإللكتروني   والتعليم  الدراس ي  الفصل  داخل  التعليم  بين  املزج  واملحتوى  e-learning) هو  األهداف  توصيل  طريق  عن   )

واملعل املعارف  لتحسين  الحديثة  التكنولوجية  واألجهزة  األدوات  باستخدام  التعلم  وأنشطة  وزيادة  ومصادر  واملهارات  ومات 
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ى،  ( فهو استراتيجية قوية تؤدي إلى توسيع وتحسين خبرات التعلم عند املتعلمين )أبو موس  Farrington,  502014 ,)  اإلتجاهات

 ( 15، ص.2015الصوص،

املحتوى   الذي ينظم  اإلنترنت  املتزامن عبر  التقليدي والتعليم  التعلم  بين  بأنه طريقة تدريب جديدة تمزج  الباحثة  وتعرفه 

ومصادر   بمحتويات  استبدالها  يتم  التي  املدرسية  الكتب  ثقل  عبء  تخفيف  أو  زوال  إمكانية  على  بالتالي  يساعد  ما  الرقمي 

 إلكترونية. 

 ( Distance learningفهوم التعليم عن بعد: ) في م ❖

التعليم عن بعد هو عملية نقل املعرفة إلى املتعلم في موقع إقامته أو عمله بدال من انتقال املتعلم إلى املؤسسة التعليمية  

ية تعتمد  ( حيث تقدم الخبرات التعليمية للمتعلم بطرق غير تقليدUNESCO,2020,p.10عبر وسائط وأساليب تقنية مختلفة )

على قدراتهم الذاتية من خالل استخدام تكنولوجيا الوسائط املتعددة دون التقيد بزمان ومكان محددين ودون اإلعتماد على  

(. بمعنى آخر يعد التعليم عن بعد تغيير في البنية التعليمية والوسائل والبرامج  15، ص.2004املعلم بصورة مباشرة. )الحنيطي،  

 ى أسس فلسفية بأفكار تدعو إلى تحرير التعليم من القيود التقليدية. واملقررات معتمدة عل

أجل   من  الحديثة  اإلتصال  وسائل  باستخدام  جغرافية  واملتعلم  املعلم  بين  تصل  التي  العملية  تلك  بأنه  الباحثة  وتعرفه 

 إيصال املعلومات للمتلقين دون اإلنتقال إليهم.  

الذي ظهر منذ أكثر من مأتي ع التعليم  ( فرض نفسه اليوم وبقوة كحالة طارئة في العالم  UNESCO, 2020,p.15ام )هذا 

نتيجة جائحة كورونا، األمر الذي يترتب عنه ضغوطة هائلة على البنية التحتية والنظم التربوية العامة في العديد من البلدان  

والكهرباء و... أكبر مما يمكن توفيره. وجاءت    ومنها لبنان الذي لطاملا كانت اإلحتياجات فيه إلى الخدمات مثل الرعاية الصحية 

األوضاع اإلقتصادية املتدهورة أصال والتي تفاقمت مع أزمة كورونا لتخلق املزيد من التوترات والتصورات السلبية حول مصير  

عليم لم يكن بمنأى  ومستقبل األنظمة والقوانين ومنها بالتحديد النظام التعليمي الذي يواجه بدوره العديد من التحديات. فالت

 عن الظروف املجتمعية املحيطة فهو دائما يتأثر بما يدور حوله من أحداث وتغيرات إجتماعية واقتصادية وصحية. 

ومع تفش ي فايروس كورونا في العالم والتي لم يكن لبنان بمنأى عنها، جاءت الظروف القهرية املفاجئة للجائحة والتي كان من  

 إغ
ً
الق املدارس وتعطيلها بمختلف مراحلها ومستوياتها وأشكالها. وللبقاء على استمرار العملية التعليمية  أهم نتائجها تعليميا

 عمدت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان إلى تطبيق نظام التعليم عن بعد للحفاظ على ديمومة التعليم واستمراريته. 

 نوع الدراسة واملنهج املتبع  .8

الدراس  هذه  تصنيف  طبيعتها  يمكن  ووصف  وتحديد خصائصها  الظاهرة  بدراسة  تهتم  ألنها  الوصفية  الدراسات  ة ضمن 

 ونوعية العالقة بين أسبابها ومتغيراتها. 
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 منهج الدراسة

 ملثل هذه الدراسات، حيث تسعى الستطالع آراء أفراد العينة من أعضاء  
ً
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي كونه مالئما

في   التدرس  إلى  هيئة  التي تواجههم إضافة  التعليم عن بعد والتحديات  في محافظة عكار حول تجربتهم مع  الحكومية  املدارس 

لبنان وذلك عبر استخدام   اإلنترنت في  التعليم عبر  أمام  لهم والتي تقف حجر عثرة  تكّبِّ التي  التكنولوجية  القيود  اإلضاءة على 

الظاهرة عن طريق جمع املعلومات عن املشكلة وتصنيفها وتحليلها  املسح بالعينة كمنهج أساس ي في دراسة املوضوع وت صوير 

 وإخضاعها للدراسة الدقيقة. 

الدراس ي   للعام  العالي  والتعليم  التربية  بوزارة  الخاصة  السجالت  على  اطلعنا  فقد  الدراسة  لعينة   2020-2021وبالنسبة 

سة ابتدائة ومتوسطة موزعة بين املناطق الساحلية والجبلية  ( مدر 132وتبين أن عدد املدارس الحكومية في محافظة عكار بلغ )

 مدرس )ة( ووقع االختيار عشوائي  (3311وتضم )
ً
( مدرس )ة( لتمثيل العينة التي تم اختيارها  830( مدرسة بما يعادل )75على )  ا

 بالطريقة العشوائية. 

 ملقابلة ا

( مقابلة  12ات املتعلقة بموضوع الدراسة، حيث أجرينا )ساعدت املقابالت التي أجريت في هذه الدراسة على جمع املعلوم

الوسائل   عبر  بعد  عن  التعليم  مجموعات  داخل  يحدث  ما  وواقع  طبيعة  على  للتعرف  وذلك  املدارس  هذه  ملديري  خصصت 

 اإللكترونية املستخدمة لهذا الغرض في كل مدرسة. 

 اإلستمارة 

ال أهدافها  ضوء  وفي  الدراسة  أدبيات  على  اإلطالع  في بعد  نرغب  التي  املعلومات  نوع  تحديد  وبعد  العام،  وإطارها  رئيسية 

جمعها تم تصميم اإلستمارة بناء على خطة تضمن احتوائها على جميع النقاط الرئيسية والفرعية وتوجه اإلستبيان إلى عينة  

. وقد تم تقسيم اإلستبيان إلى  2021حزيران    -( استاذ)ة( بطريقة إلكترونية وذلك خالل الفترة بين شهري كانون الثاني  830من )

 محاور أساسية ندرجها كاآلتي: 

املحور األول يتناول بيانات شخصية للمبحوثينن، املحور الثاني يتعلق بالبني والتجهيزات الواجب توافرها في عملية التعليم  

املحور  أما  بعد  عن  التعليم  عملية  في  التكنولوجيا  توظيف  في  يبحث  الثالث  املحور  بعد،  املشاكل    عن  تناول  فقد  الرابع 

والتحديات التي تواجه األساتذة في عميلة التعليم عن بعد وما هي آفاقهم ورؤيتهم املستقبلية لتوظيف تكنولوجيا املعلومات في  

 عملية التعليم عن بعد. 

 لتعليم عن بعد. عميلة التعليم عن بعد وما هي آفاقهم ورؤيتهم املستقبلية لتوظيف تكنولوجيا املعلومات في عملية ا

 في تقييم النتائج .9

يتضمن هذا القسم نتائج الدراسة امليدانية اإلستطالعية التي أجريت مع عينة من أساتذة التعليم الرسمي ما قبل الثانوي  

 في محافظة عكار والتي ستمكننا من التعرف على واقع التعليم عن بعد وتحدياته في زمن كورونا. 
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  مال  تعاقد املجموع 

   ور   نا   املجموع    ور   نا   املجموع    ور   نا  املجموع

 التكرار  النسبة التكرار النسبة التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة التكرار  النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

25.1% 208 27.6% 171 17.4% 37 39.7% 208 32.6% 171 38.9 37 - - - - - - 35 

 ومادون 

26.9% 224 24.6% 154 33.1% 70 23.4% 123 21.6% 93 31.5% 30 33.2% 101 32.2% 61 34.2% 40 36-45 

32.4% 269 31.6% 195 34.9% 74 26.1% 137 26.1% 112 26.3% 25 43.1% 132 43.9% 83 41.8% 49 46-55 

15.5% 129 15.8% 98 14.6% 31 10.6% 56 12.3% 53 3.1% 3 23.8% 73 23.8% 45 23.9% 28 56 

 ومافو  

 املجموع  117 99.9% 189 99.9% 306 99.9% 95 99.9% 429 99.9% 524 99.9% 212 99.9% 618 99.9% 830 99.9%

 

 الوضع الوظيفي وفئاتهم العمرية وحسب الجنس.  توزع األساتذة حسب 9.1

مختلف  على  وتعاقد  مالك  بين  لبنان  في  الرسمية  املدارس  في  التعليمية  الهيئة  التعليمي/  الجهاز  ينقسم  املبدأ  حيث  من 

  مسمياتهم(. ويظهر لنا الجدول أعاله أن عدد األساتذة املتعاقدين في التعليم الرسمي األساس ي يندرج بين الفئات الش
ً
ابة نسبيا

 من فئة إلى أخرى بنسبة )63.1حيث بلغت نسبتهم )
ً
%( ويبدو هذا 36.8%( بين ذكور وإناث. في حين تندرج أعداد املالك صعودا

إلى التعاقد   الوزارة  أكثر من عقدين من الزمن حيث لجأت  التربية منذ  اإلرتفاع كنتيجة طبيعية للسياسات املعتمدة من وزارة 

 ألن التعليم في مراحل ما قبل الثانوي لم يشهد أي مباراة أو أي  لتلبية احتياجات ال
ً
تعليم في جميع مراحل التعليم األساس ي نظرا

 للتعليم. 2010إعداد للمعلمين منذ العام 
ً
 وتم اإلكتفاء بالتعاقد مع عناصر بشرية لم يتم تأهيلها مهنيا

املعلمين حسب الجنس سجل السياق نفسه نالحظ في حركة توزع  %( للذكور فاألرجحية في   25.5%( لإلناث و)74.4ت )في 

الجسم التعليمي هي لصالح اإلناث تماشيا مع الظاهرة املوجودة في كل دول العالم تقريبا على اعتبار أن اإلناث هن األكثر إقباال  

ص الفصلية والسنوية التي  على هذه املهنة من الذكور انطالقا من فكرة أن توقيت دوام التعليم وعدد ساعات العمل فيه والفر 

تعطى خالل السنة الدراسية تتيح للمرأة فرصة أكثر في إمكانية املالءمة بين اإللتزام بوظيفة التعليم أكثر من الوظائف األخرى  

يزال  ال  لألستاذ)ة(  التعاقدي  الراتب  وخاصة  املعلم  راتب  فإن  ثانية  جهة  من  بها.  الخاصة  والعائلية  املنزلية  الواجبات    وبين 

 
ً
 وحتى فصليا

ً
  51.6%( مقارنة باإلناث )11.4وهذا يبرهن النسبة املتدنية لألساتذة املتعاقدين من الذكور التي بلغت )   2محدودا

([ الشابة  الفئات  لدى  وتحديدا   )%35  ( بنسبة  وذلك  و)7.6ومادون((  للذكور  الفئة  %32.6(  لهذه  تام  غياب  مع  لإلناث   )%

 .2010عتبار أن آخر دورة للدخول في املالك كانت في العام العمرية بين أساتذة املالك على ا 

 
 األستاذ املتعاقد يقبض راتبه عن حصصه املنفذة أسبوعيا بشكل فصلي يف مدة تتراوح بني سبعة إىل ثالثة أشهر.  -* 
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( بلغت  املعلمين  من  الشابة  الفئة  نسبة  أن  نجد  نفسه  الجدول  إطار  الذي  25.1وضمن  الوظيفي  التعاقد  توقف  مع   )%

ملدة الحكومية  الوظائف  توقيف  قرار  مع  بدوره  توقف  الذي   )... األهل  صندوق  بهم،  )مستعان  بين  تسمياته  ثالث   اختلفت 

 من    32.4[( بلغت ذروتها بنسبة )55  -  46. في حين نجد أن الفئة العمرية بين ])2018سنوات في موازنة  
ً
%( والتي تتقارب نسبيا

([ بين  العمرية  )45  -  36الفئة  بـ   ])26.9([ ال  فوق  املسنين  فئة  أما   )%56  ( بلغت   ] في  15.5سنة(  تأثيره  ما سيظهر  وهذا   .)%

امليدانية عن بالتالي على  دراستنا  الرسمي والتعرف  دما نبحث عن مستوى فعالية استخدام التكنولوجيا في التعليم في القطاع 

الـ فوق  العمرية  الفئات  تأثير  ومدى  املدارس  في  التعليم  نوعية  على  العمر  انعكاس  بعد    50مدى  عن  التعليم  حركية  في  عاما 

األخذ بعين اإلعتبار مدى تأثير عامل الخبرة املكتسبة والخلفية الفكرية  وفعاليته وتأثيره بالتالي على مستوى التعليم العام مع  

 والثقافية لألستاذ)ة( وارتباط ذلك بالثقافة املجتمعية لتتوازى مع تقدم العمر في التعليم عن بعد.

 . خصائص أفراد العينة حسب الشهادات العلمية والفئات العمرية9.2

 
 املجموع فو   وما 56 55 – 46 45 – 36 دون  وما 35

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار 

 % 30.7 255 % 9.3 12 % 14.7 47 % 41.9 94 % 49.1 102 جامعي

 شهادة تربوية

 )شهادة  ختصاص(
61 29.3 % 75 33.4 % 33 12.2 % 17 13.2 % 186 22.3 % 

 % 33.8 281 % 56.5 73 % 45.9 121 % 23.6 53 % 16.3 34 ثانوي 

 % 13.1 108 % 20.9 27 % 26.2 68 % 0.8 2 % 5.2 11 ما قبل الثانوي 

 % 99.9 830 % 99.9 129 % 99.9 269 % 99.9 224 % 99.9 208 املجموع

 

من املعلوم أن عمر املعلم)ة( يؤثر بشكل أو بآخر على جودة التعليم، فرغم الخبرات املتراكمة لدى الفئات غير الشابة إال  

  أن للعط
ً
الشابة بين املعلمين أن تكون األكثر إنتاجا الفئات  التعليم وينتظر من  اء عمر محدود وللترهل عمر معروف في عالم 

جودة   في  األثر  أكبر  لها  التي  واملهنية  العملية  والكفاءة  العلمي  املستوى  هو  األهم  العامل  يبقى  لنا  وبالنسبة  وفعالية.  وعطاًء 

 ونوعية التعليم ومخرجاته.  

ومادون( [ تبلغ    35عودة للجدول أعاله نالحظ أن نسبة املعلمين الذين يحملون إجازات جامعية في الشريحة العمرية ])وبال

( ومن املالحظ أن هذه النسب   41.9([ نسبة ) %45  -  36%( كحد أقص ى بينما بلغت نسبة حملة اإلجازة للفئة العمرية ])49.1)

 مع تصاعد الفئات العمرية 
ً
ومافوق([ وإلى  56%( للفئة ]) 9.3( و) 55- 46%( للفئة العمرية ])14.7بحيث تصل إلى )تنحدر نزوال

%( لحملة الشهادة التربوية للشريحة نفسها. في حين  13.2ومافوق([ وإلى )56%( لحملة الشهادة التربوية ومن الشريحة ])12.2)

الفئتي  العامة هم من  الثانوية  الساحقة من حملة شهادة  األكثرية  ])أن  العمريتين  ]55  -  46ن  و  ومافوق([ حيث سجلتا    56([ 

( اآلتية  النسب  و)45.9بالتالي  الشهادة  %56.5(  دون  ما  مستوى  حملة  نسبة  أن  كما  الفئتين  هاتين  من  عامين  كمعدلين   )%
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افوق([. وهذا و م56%( للفئة ])  20.9([ و )55  -  46%( للفئة ])26.2الثانوية تبقى مرتفعة ضمن الفئتين املذكورتين فتسجل )

يؤكد ما سبق ذكره عن تأثير املستوى العلمي على مستوى التعليم ونوعيته في التعليم الرسمي وبالتالي يمكن القول أن التفاوت  

األداء سوف   أن  بحيث  التعليم  في فرص  تفاوت  في نشوء  كبير  إلى حد  يسهم  العمرية  الشرائح  العلمية ملختلف  املستويات  في 

 ر بحسب املستوى العلمي والعمري وهذا ما سنؤكده الحقا في دراستنا امليدانية.يختلف بين معلم وآخ 

 . امتال  األساتذة للخبرة التكنولوجية حسب فئاتهم العمرية9.3

  دون  وما 35 45 – 36 55 – 46 وما فو   56 املجموع

 التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة 

 ال  3 % 1.4 17 % 7.5 79 % 29.3 58 % 44.9 157 % 18.9

من   92 % 44.2 87 % 38.8 91 % 33.8 39 % 30.2 309 % 37.2 القليل 

 الخبرة 

 خبرة ال بأس بها   80 % 38.4 63 % 28.1 62 % 23.1 18 % 13.9 223 % 26.9

 خبرة جيدة   33 % 15.8 57 % 25.4 37 % 13.7 14 % 10.8 141 % 16.9

 املجموع  208 % 99.9 224 % 99.9 269 % 99.9 129 % 99.9 830 % 99.9

في  كبيرة  مرونة  تتطلب  املفاجئة  الخطوة  هذه  لكن  كورونا  جائحة  نتيجة  بقوة  نفسه  فرض  بعد  عن  التعليم  أن  شك  ال 

في   األساتذة  خبرة  في  واضحة  تفاوتات  هناك  أن  أعاله  الجدول  في سياق  ونرى  واملتعلمين على حد سواء.  املعلمين  مع  التعامل 

أن نسبة  اس إذ  اإلنتقالية  املرحلة  لهذه  الفعلي لألساتذة  التعليم عن بعد فهناك حالة من عدم اإلستعداد  في  اإلنترنت  تعمال 

%( لم تكن لديها الخبرة وال الوسائل الكافية والالزمة التي تمكنهم من دعم التعليم عن بعد كما أظهرت نتائج  37.3كبيرة منلهم )

(  55 - 46) %( وخاصة الفئتين العمريتين18.9لك الخبرة الكافية الستعمال اإلنترنت فبلغت نسبتهم )العينة وبعضهم اآلخر ال يم

%( ما ينعكس سلبا على جودة ونوعية التعليم وخاصة في هذه  44.9ومافوق([ بنسبة )  56( والفئة ])29.3التي تبلغ نسبتهم ) %

 على التكنولوج
ً
 كليا

ً
يا. وأظهرت نتائج العينة أيضا أن من بين األساتذة هناك من يملك القليل  الفترة الحرجة التي تعتمد اعتمادا

 الندماج هذه الفئة  44.2ومادون([ نسبة )  35%( حيث بلغت أقصاها لدى الفئة العمرية من ])37.2من الخبرة بنسبة )
ً
%( نظرا

اإلج التواصل  بوسائل  القوية  وعالقتها  وتحمسها  الحديثة  التكنولوجيات  مع  منهم  وتفاعلها  البعض  أن  كما  واإلنترنت  تماعي 

خضع لدورات تدريبية، إذ يمكن القول بشكل عام أن هناك مواكبة الستخدام التكنولوجيا في التعليم ما يسمح لألساتذة بإدارة  

أما من املالئم،  التعليمي  أكمل وجه وصناعة املحتوى  التعليم عن بعد وتنفيذها على  بالوس  ال   عملية  ائل  يملكون خبرة جيدة 

 (16.9%).التكنولوجية الحديثة بلغت نسبتهم 
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 . التحديات التي تواجه األساتذة في عملية التعليم عن بعد 9.4

 التحديات   التكرار النسبة

 صعوبة التعامل مع البرامج والتقنيات الحديثة  381 % 15.3

 صعوبة تعامل الطالب واألهالي مع التكنولوجيا   294 % 11.8

ا 201 % 8.1  فز الطالب التعليمية وعدم تقبلهم للنمو ج التعليمي الجديد ضعف حو

 ضعف البنية التحتية الخاصة باإلنترنت   1029 % 41.3

 أوضاع صحية صعبة  315 % 12.6

 صعوبة تقييم أداء الطالب   275 % 10.8

 املجموع  2490 % 99.9

  جابات 3* لكل مبحو  

طبيق طرائق التعليم عن بعد وغالبا من دون توجيهات أو تدريبات وال حتى  منذ بداية الجائحة كلف املعلمون على الفور بت

موارد کافية وكان املعلمون غير جاهزون لدعم استراتيجية التعليم عن بعد والتكيف مع منهجيات التدريس الجديدة. حتى أنه  

ت ما يخلق لديهم صعوبة في التعامل مع  في بعض األحيان يفتقر العديد منهم إلى أبسط مهارات تكنولوجيا املعلومات واإلتصاال 

% ( بنسبة  وذلك  الحديثة  والتقنيات  )  15.3البرامج  نسبة  تلجأ  كما  أصدقائهم  34.9(  املساعدة من  طلب  إلى  أحيانا  منهم   )%

التعليم اإلنترنتي في لبنان، فشبكات اإلتصال و  أمام  القيود التكنولوجية حجر عثرة  البنى  داخل املدرسة أو خارجها. إذ تشكل 

يخلق   ما  والجبال  الجرود  في  املحافظة  من  والعالية  الريفية  املناطق  في  الكثير وخاصة  احتياجات  تلبي  ال  بها  املتعلقة  التحتية 

آمن ومستقر بالشبكة للطالب واملدرسين   إلى اتصال  بالفيديو مثال يحتاج  التواصل  فجوة رقمية كبيرة. فاستخدام تطبيقات 

%( حيث تعاني أغلبية مناطق  41.3لبنى التحتية التي صرح عنها املبحوثين بلغت ذروتها بنسبة )  على حد سواء كما أن ضعف ا

%( من وحدات العينة زد على ذلك 32.6ساعات يومية كما صرح )  9املحافظة من انقطاع التيار الكهربائي بما يزيد أحيانا عن  

املناط  هذه  في  بكثرة  املنتشرة  الخاصة  املولدات  إشتراك  وارتفاع  تقنين  املحلي  السوق  من  املازوت  مادة  انقطاع  مع  توازية  ق 

 أسعارها إن توفرت.

فالتعليم في لبنان يرزح تحت رحمة الكهرباء واإلنترنت وأحيانا يضطر بعض األساتذة الذين لديهم صفوف في وقت انقطاع  

كي ال يهدد حقه في احتساب ساعات التدريس وهنا  التيار الكهربائي للتوجه إلى أحد املقاهي القريبة لتزويد الطالب بالعلم كذلك 

 ألساتذة املالك.
ً
 نقصد األساتذة املتعاقدون مع العلم أن الراتب ما عاد يساوي مئتي دوالر فصليا لألساتذة املتعاقدين وشهريا

مع أوقات تدریس أبنائهم ما يعظم  زد على ذلك معاناة إضافية لألساتذة الذين تتضارب أوقات ممارستهم للتعليم عن بعد  

هناك   يكون  عندما  األمور  أولياء  يتحملها  نفسها  واملعاناة  األساتذة.  على  واملعنوي  املادي  والضغط  املعاناة  من  ويزيد  املشكلة 
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زاد من قساوة صف أونالين ألحد األبناء إذ ال يمكن تقاسم األجهزة الرقمية أو ربما هي غير متوافرة بأعداد تكفي أبناء األسرة ما 

 . الضربة التي تلقتها العملية التربوية وجعلتها غير متكافئة أبدا 

أو ربما توفير جهاز محترم لكل فرد فيها والعكس  اإلنترنت بسعر ونوعية وسرعة جيدة  تأمين  املقتدرة قادرة على  فالعائلة 

بعرض الحائط ويخلق فجوة تعليمية كبيرة    (، فالوضع اإلقتصادي يضرب19/5/2021تماما في األسر الفقيرة )فؤاد الصراف،  

اإلنترنت   أن رسوم  اإلعتبار  في  أخذنا  لو  الراهنة وحتى  الظروف  في ظل  الوسطى  الطبقة  اختفاء  انعدام  مع  والفقير  الغني  بين 

أنه ال يوجد    بقيت كما هي من دون زيادة فعلينا أن ننظر إلى أن عدد األولياء العاطلين عن العمل قد ازداد. والجدير ذكره أيضا

حوافز تعليمية أو بمعنى آخر يوجد مشكلة ثقة في التعليم، إذ ال يوجد قبول مجتمعي لفكرة التعليم عن بعد حتى بين األساتذة  

أنفسهم فهذا النوع من التعليم كان مفاجئة وإضطراريا فال تتوفر له الثقة املطلوبة لدى الكثير من أولياء األمور أيضا باعتباره  

 قت في نظرهم في ظل توقفهم للعودة إلى املدرسة. إجراء مؤ 

يحتاجون   األطفال  هؤالء  أن  خاصة  األولى  والحلقة  الروضة  أطفال  مع  التعامل  في  صعوبة  هناك  آخر  نوع  من  تحّدٍّ  وفي 

قة  ( من أساتذة الروضات والحل   41.9للحركة وهم غير قادرين على الجلوس أمام الشاشة لفترات طويلة وهذا ما أكد عليه) %

األولى وذلك بسبب عدم قدرتهم على اإلحتكاك بطالبهم بشكل مباشر لتزويدهم بالوسائل الحسية وهكذا فقدوا تواجدهم في  

بيئة محفزة وفاتتهم كذلك فرص التفاعل اإلجتماعي وعدم قدرتهم بالتالي على تعزيز تماسكهم واستقرارهم اإلجتماعي وبالتالي 

الثقة لتعزيز  لهم  الفرص  توفر  التنوع    عدم  الختيار  حيوية  مساحة  تعتبر  التي  املدرسة  داخل  البعض  بعضهم  بين  والتفاهم 

 واإلختالط وتبني سلوكيات ومواقف جديدة في املجتمع. 

%( من األساتذة من أوضاع صحية وبدينة ازداد خطرها عندما طلب منهم توفير التعليم عن    12.6وفي السياق نفسه يعاني )

 ك خوفا من فقدان مرتباتهم ومستحقاتهم مما يقوض بالتالي جهود بناء قدرة املدارس على التكييف. بعد في ظل إضطرارهم لذل

 . توزع أفراد العينة حسب الوسائل التكنولوجية املستخدمة في التعليم عن بعد 9.5

 النسبة التكرار الوسائل  

 % Whatsapp  589 70.9واتساب 

 % zoom  85 10.2زووم 

 % Teams  103 12.4تيمز 

 % classroom 53 6.2غوغل  الس رووم 

 % 99.9 830 املجموع 

انطلقت عملية التعليم عن بعد بما تيسر فقام األساتذة بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل اإلجتماعي فالجزء األكبر  

الواقع عبر تطبيق واتساب بنسبة ) التعلم الفعال عبر  %( ولكن تبقى التوجيهات املتعلقة بكي70.9من التعليم يحصل في  فية 
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هذا التطبيق محدودة حيث قام األساتذة بإرسال صور ومقاطع صوتية بطريقة بدائية ساعدت بعض الشيئ في إيصال الفكرة.  

( وتيمز  10.2)%  zoomوقلة منهم كانت جاهزة للتعامل مع التكنولوجيا فقرروا التحول نحو املنصات املجانية مثل منصة زووم  

teams  %(12.4  .)،بالفشل)خالدية طاب العملية  باءت  ما سبق  الحكم على  لهذا  24/5/2021وفي  املعلم مجهز ومدرب  (، فال 

النوع من التعليم فال شيئ   التكنولوجية والبنيوية املطلوبة لهذا  التعليم وال حتى املتعلم وهذا ما يرتبط بالتحديات  النوع من 

 مسبق للتخطيط املدروس.

%( نظرا  74.9ير خطة الدرس تأخذ وقتا أطول من الوضع في حال التعلم الحضوري بنسبة )وكشفت النتائج أيضا أن تحض 

إلى عدم   إضافة  بعد  التعليم عن  لتكنولوجيات  الفعال   وغياب اإلستخدام 
ً
إلكترونيا املادة  إعداد محتوى  من  يتطلبه ذلك  ملا 

 توفر الخبرة لدى بعض األساتذة كما سبق وأشرنا. 

العملي  هذه  أن  حين  علوان،  في  )علي  لنجاحها  املطلوبة  التعليمية  والوسائل  املؤهلة  البشرية  العناصر  توفر  تتطلب  ة 

تكاليف 24/5/2021 على  الخاص  مالهم  من  أيضا  وينفقون  أطول  لساعات  األساتذة  يعمل  بعد  عن  التعليم  عملية  ففي   .)

(، من أعداد الصف الواحد.  19/5/2021سين،  %( )صباح ح 5اإلنترنت من أجل التواصل مع طالبهم الذين أصبحوا ال يتعدوا ) 

وكل ذلك من دون الحصول على أي تعويض، فاملهام التي لم تكن تستغرق بضع دقائق أصبحت اليوم وأثناء الجائحة تحتاج إلى  

ربية التي  ساعات وساعات إلنجازها. إذ يمكن التأكيد هنا على أن األساتذة لم يحصلوا على أي تدريب / توجيه فعلي من وزارة الت

تركتهم وحدهم لخوض املعركة حيث أثبت التعليم عن بعد أنه غير موثوق به أصال، فالطالب في إحدى اإلختبارات مثال قد يلجأ  

من   العديد  أن  العلم  مع  اإلختبار.  وأكمل  الكهربائي  التيار  ينقطع  لم  إن  هذا  صحيحة  إجابات  لكتابة  عائلته  أفراد  أحد  إلى 

)  التالميذ تركوا الصفوف ال  الذين التتجاوز نسبتهم  %( كما سبقت  5اإلفراضية وأصبح األستاذ يعلم عدد قليل من الطالب 

%( من األساتذة عن تسرب أعداد كبيرة من التالميذ خارج املدرسة بسبب انعدام املساواة في قدرتهم  49اإلشارة باملقابل صرح )

 للوصول إلى التعليم عن بعد في ظل الجائحة. 

إذن   ما  فالثابت  تربوية...  نفسية، سلوكية،  عديدة  زوايا  من  والطالب  التالمذة  على  السلبية  آثاره  ترك  املدارس  إغالق  أن 

األطفال   إلتحاق  عدم  فترة  طالت  فكلما  اإلجتماعي.  التماسك  اختالل  في  تساعد  ضعيفة  أو  سلبية  عالقات  إلى  بالتالي  يؤدي 

اإلط على  إليها  عودتهم  عدم  إحتمالية  زادت  ما  باملدارس  القاصرات  وتزويج  العمالة  في  زجهم  وخطر  نفسية  آثارة  يعني  ما  الق 

سيكون له تداعيات وخيمة على حياتهم. وهذا يتطلب دراسة ميدانية متخصصة حيث ال يسعنا في هذه الدراسة تفصيل نتائج  

 ذلك وتداعياته.
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 رية . تأثير التعليم عن بعد على األهداف التربوية بالنسبة للفئات العم9.6

 املجموع وما فو   56 55 – 46 45 – 36 ومادون  35 

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار 

 %40.8 339 %28.6 37 %44.5 121 %42.9 96 %40.8 85 أ ثر صعوبة 

 %23.7 197 %17.8 23 %24.6 66 %25.6 57 %24.5 51 أ ثر سهولة

 %35.4 294 %53.3 69 %30.4 82 %31.6 71 %34.6 72 لم تتأثر 

 %99.9 830 %99.9 129 %99.9 269 %99.9 224 %99.9 208 املجموع

تأثير   التحصيل الدراس ي للطالب، كما أن للمنهج الدراس ي أنظمة  من املعروف أن املستوى األكاديمي للمعلم )ة( يؤثر على 

شرف   )هويدا  تحصيله  مستوى  على  األهمية   27/5/2021الدين،  بالغة 
ً
تربويا  

ً
إعدادا تتطلب  الدراسية  املناهج  فصالحية   ،)

سليما تتوافق مع قدرات الطالب وإمكانياتهم. بناء على ذلك واستنادا ملعطيات الدراسة ولنتائج الجدول أعاله نالحظ أن املعلم  

من األساتذة صرحوا بأن توصيل األهداف   %(40.8)ة( أصبح يترتب عليه أعباء كبيرة خاصة في ظل غياب دور األهل حيث نجد )

التربوية عن طريق التعليم عن بعد أصبح أكثر صعوبة من ذي قبل وحتى أنه يأخذ وقتا وجهدا أكبر. فالدرس الذي كان يحتاج  

ت  ومافوق([ وقد بلغ  56([و]55  -  46لبضع دقائق إلنجازه أصبح يحتاج إلى ساعات لتحضيره وخاصة لدى الفئتين العمريتين ])

بالتالي) )44.5نسبتهما  و  الدراس ي    %28.6(  التحصيل  على  بالتالي  يؤثر  ما  التكنولوجيا  في  كل جديد  عن  هؤالء  لغربة   
ً
نظرا  )%

 إلى عدة أسباب منها مثال تحول أيام التعليم  
ً
للطالب حيث صرحوا أيضا عن تدني درجات العديد من الطالب ويعود ذلك طبعا

 لطالب في املنزل ما أثر بشكل سلبي على تحصيلهم األكاديمي. أونالين إلى فسحة وفرصة راحة ل 

وهنا على األساتذة التأكد من إلتزام الطالب بالحضور أونالين وحل الواجبات والتقييمات اليومية وخاصة في حال إهمال  

 رغبة ( خاصة في ظل استهزائهم بهذا النوع من التعليم وعدم ال24/5/2021معظم أولياء األمور )بسام آغا،  

( أن  العينة  نتائج  أظهرت  أخرى  جهة  من  تقبله.  لدى    23.7في  خاصة  سهولة  وأكثر  بسيطة  األمر  املعلمين وجدوا  من   )%

%( ويمكن ربط ذلك باملهارات التكنولوجية التي يتمتع بها أغلب هؤالء أو  24.5ومادون( [ فبلغت نسبتهم )  35الفئات الشابة ])

في   تدريبية  لدورات  خضع  معظمهم  عزيز،أن  )صباح  املستخدمة  اإللكترونية  التطبيقات  لم  19/5/2021مجال  الذين  أما   .)

 (35.4%).يتأثروا في توصيل األهداف التربوية خالل عملية التعليم عن بعد بلغت نسبتهم

إذ ال  وانطالقا مما سبق بات من الضروري العناية بالتعليم عن بعد بوصفه وسيلة داعمة للتعليم على مختلف املستويات.  

)محمود عجم،   له  مكمال  هو  بل  التقليدي  التعليم  عن  بديال  يكون  أن  يتطلب  19/5/2021يمكن  بعد  عن  التعليم  فنجاح   )

البعد   توظيف  على  وقدرته  املعلم  ومهارات  مستوى  على  كذلك  بالتركيز  كافة  املنظومة  مستوى  على  عالية  وإمكانايات  مهارات 

 . اإلجتماعي فيه
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 تعليم املدمج وفقا لوضعهم الوظيفي. رأي األساتذة بال9.7

 الوضع الوظيفي  

 املجموع تعاقد  مال 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

يد 
مؤ

 

 
 
 % 18.3 152 % 13.9 73 % 25.7 79 تماما

 % 26.5 220 % 23.3 122 % 32.1 98 بشكل نسبي

 458 % 62.7 329 % 42.1 129 غير مؤيد 

 

55.1 % 

 % 99.9 830 % 99.9 524 % 99.9 306 املجموع

النظامي   التعليم  أنظمة  أن   
ً
أيضا وصحيح  املاضيين  العقدين  غضون  في   

ً
مذهال  

ً
تغيرا تغيرت  التعليم  أساليب  أن  صحيح 

أن   عليه  منا  واحد  فكل  هائل.  وبحثي  وتقني  وعلمي  فكري  بانفتاح  يتمع  مجتمع  مع  ونتعامل  اآلن  نعيش  فإننا  التغيير،  بطيئة 

التعليم املدرس ي هاما كما  يمتلك ويتمتع بمز  يد من املهارات وطرق التفكير النقدية واإلستنتاجية. ولكن بالرغم من ذلك يبقى 

حبابة،   )سناء  دائما  اإلجتماعي  2021/ 24/5كان  التكيف  عالم  و  املؤسس ي  التعليم  رحاب  في  لإلنسان  األولى  الخطوة  أنه  إذ   .)

 اإلجتماعي.   خارج األسرة، فهو مكون جوهري من مكونات التعليم

%( للمتعاقدين بعدم تأييدهم   62.7%( للمالك و )42.1%( من أفراد العينة تراوحت بين ) 55.1وفي هذا اإلطار صرح نسبة )

للتعليم املدمج خاصة بالنسبة للتالميذ ذوي األعمار الصغيرة في الروضات والحلقة األولى، إذ أن الحضور للمدرسة يساعدهم  

(. واعتبروا كذلك أن التعليم  7/5/2021مع املعلمين وأقرانهم الذين من نفس أعمارهم )سهيل العجل،  على التواصل والتفاعل  

نموهم   على  ما  بشكل  يؤثر  ما  اإلجتماعية  والتفاعالت  العالقات  من  وكذلك  ومثرية  محفزة  بيئة  من  األطفال  يحرم  بعد  عن 

الرقمنة في مستوى  إنخفاض  زد على ذلك  الطويل.  املدى  لدى بعض األساتذة والطالب على حد سواء فالحرمان    الصحي على 

 املعرفي الرقمي ينتصب تحديا أمام بناء براديغم تربوي جديد وإدارة تغيير نحو تخطيط مستقبل للتعليم اإللكتروني.

املعلم لطالبه ولشخصيتهم ومستواهم   التعرف على بعضهم ومعرفة  املعلم والطالب على  الحضوري يساعد  لذا فالتعليم 

الدين،   نور  )نور  بعد  عن  التعليم  من  أفضل  بطريقة  واملهاري  القوة  27/7/2021املعرفي  نقاط  بذلك  املعلم  فيكتشف   )

 والضعف لدى تالميذه وبالتالي يستطيع أن يقيمهم ويوجههم نحو األفضل. 

ادية واإلجتماعية الصعبة  زد على ذلك عدم اإلستعداد الفعلي ألغلبية أولياء األمور كذلك األساتذة في ظل الظروف اإلقتص 

رفض   ثم  ومن  وجه.  أكمل  على  وتنفيذها  بعد  عن  التعليم  عملية  إدارة  من  ليتمكنوا  للطرفين  الالزمة  الوسائل  توفر  وعدم 
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بعضهم اآلخر لهذا النوع من التعليم وعدم تقبله خاصة لدى األساتذة الذين تخطوا السن الشبابي وغياب الخبرة التكنولوجية  

(، فالخلفية الثقافية لهؤالء إن تغيرت ستكون األرضية األساس لنجاح هذا النوع من  4و    3ق وذكرنا في الجداول )لديهم كما سب

 التعليم.

%( من األساتذة مؤيدين تماما لفكرة التعليم املدمج حيث اعتبروا أن هذا النوع من    18.3ونبقى في اإلطار نفسه فنجد أن )

اإلقفال القسري الطويل، نضيف أيضا إلى أن اإلستعمال املفيد للوسائل اإلكترونية يجعل   التعليم يسد ثغرة في معالجة تبعات

الوسائل   هذه  وأن  التسلية  بهدف  للتواصل  أو  املسلية  لأللعاب  فقط  ليست  وأنها  منها  إستفادته  بنتيجة  قناعة  أكثر  الطالب 

ته عند األجيال الصاعدة على اعتبار أن التعليم املدمج  تسمح لهم بولوج عالم املعرفة املنفتح على مصراعيه وهذا ما يجب تنمي

أهداف   من  الرابع  الهدف  تحقيق  نحو  يدفع  وبالتالي  الطالب  أو  للمعلمين  سواء  املهارات  مستوى  من  ويرفع  التعليم  سيعزز 

 (Eduation2030).التنمية املستدامة املعروف بإسم 

م التعليم عن بعد مرة أو مرتين في األسبوع ما يطور بالتالي مهارات  %( من األساتذة أنه يمكن استخدا  26.5باملقابل صرح )

التكنولوجيات   إدماج  ويمكن  كما  التعليم.  هذا  من  ممكنة  فائدة  أكبر  تحصيل  على  عينه  الوقت  في  الطالب  ويتعود  األساتذة 

املتراكمة   الرقمية  الفجوة  لسد  كضرورة  التربوية  باملنظومة  أيضا  منهم  البعض  حسب  املنظومة  الجديدة  هذه  مستوى  على 

 ودعامة حقيقية للتعليم الحضوري في أفق النهوض بمنظومة لبنانية للتربية تعتمد النمطين  
ً
لبلورة تعليم عن بعد يشكل سندا

معا، فهذا النوع من التعليم يعزز النجاح في املجال الرقمي والتكنولوجي. كما يتمكن األساتذة والطالب وحتى األهل من اكتساب  

يتعلمون  مها طالبأ  يكونوا  لن  فالطالب  التعليم،  تكنولوجيا  ووسائل  بأدوات  أكبر  معرفة  على  أصبحوا  أن  بعد  جديدة  رات 

التطبيقات الجديدة املتاحة التي   العديد من  الخبرات في  الدروس املوجهة وفقا للمناهج الدراسية فقط بل سيكتسبون أيضا 

 يمكنهم استخدامها للدراسة والتعليم.

ة أخرى فإن الحقيبة املدرسية ستصبح أخف وسيرتاح التلميذ/الطالب من األوزان الثقيلة التي يحملها يوميا عند  من ناحي

هناك   ذلك،  على  زد  الوزن.  هذا  من  التخلص  على  حتمأ  يساعد  التكنولوجيا  استخدام  في  فالتوسع  لذلك  للمدرسة  ذهابه 

ها لتواكب واقع ما بعد الجائحة خاصة مع ظهور برامج تعليمية  تحوالت مهمة على مستوى املناهج الدراسية سوف تفرض نفس 

تقريبا من دون   املناهج نفسها  التالميذ من فئة عمرية واحدة  يتعلم  التقليدية  التعليم  في منظومات  أنه  املعلوم  جديدة. فمن 

والتعلم بالوتيرة واإلنتباه الذي يناسبه    النظر إلى اهتمامات كل منهم إال أنه في املناهج الجديدة سيتابع التلميذ إمكانية اإلختيار 

ويصبح بذلك معتمدا على ذاته في الحصول على املعلومات وقادرة على تنمية مواهبه. كما سيتاح لولي أمره املتابعة بشكل دائم  

 في رسم خارطة جودة التعلي
ً
 م. بحيث يكون على دراية بكل ما يتعلق باملستوى الدراس ي البنه/البنته وسيصبح مؤثرا

فالتوجيه نحو مزيد من الرقمنة ليس فقط ضرورة ملواجهة أزمة كورونا ولكن أيضا لبناء جيل جديد قادر على اإلستفادة  

 من من معطيات الثورة الصناعية الرابعة ويمتلك من املعارف واملهارات ما يمكنه من اإلنخراط في وظائف الغد.

د من التقاطبات املفضية إلى التفاوتات اإلجتماعية إذ يشكل مدخال للحد  من ناحية ثانية فإن التعليم الهجين/ املدمج سيح

من التفاوتات بين املناطق وبين قطاعي التعليم العام والخاص ما من شأنه رفع أسهم العدالة اإلجتماعية واملجالية. وهذا برأينا  

بئة مجتمعية إضافة إلى ما يقتضيه ذلك من وضع  يتطلب تنمية وتطوير املنظومة التربوية عامة وذلك بتوافر إرادة حقيقية وتع
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التعليم   نظام  تحسين  تكاليف  تكون  فقد  وهنا  وشفافية.  فعالية  أكثر  تنفيذ  وكيفيات  آليات  وإرساء  الجيدة  للحكامة  إطار 

م  البشري كإستثمار  الرأسمال  في  التعليم هو استثمار  في  لها واإلستثمار  استمرار الجهل ال حدود  أن كلفة  إال  جتمعي  ضخمة 

 تنموي مستدام. 

يكون   أن  له  يمكن  وال  التربوية  املنظومة  السحري ألعصاب  الحل  أو  الخالص  هو  بعد  عن  التعليم  أن  أبدا  يعني  ال  وهذا 

املتعلم من بلوغ األهداف   التمكين  التعليمية لوحدها كافية وكفيلة  املوارد  التقليدي اإلعتيادي. واإلعتقاد بأن  كبديل للتعليم 

 بين املعلم )ة( واملتعلم وهذا يؤكد ما تطرقنا له في الجدول  التربوية هو  
ً
 وزمانا

ً
اعتقاد خاطئ فال بد من اإلتصال املباشر مكانا

 . السابق

 الخالصة والنتائج العامة  

لقد حاولنا من خالل هذ الدراسة التأمل في الجوانب املرتبطة بتوظيف تكنولوجيا املعلومات في التعليم عن بعد الذي يعتبر  

( وخاصة بعد  19-ذو أهمية في وقتنا الحاضر ألنه الحل الوحيد إلكمال البرامج التعليمية في زمن تفش ي جائحة كورونا )كوفيد

 فرض الحجر الصحي وإغالق جميع املؤسسات التعليمية حيث أن التعليم كان من بين املجاالت التي تأثرت بهذه الجائحة.  

ج خلق  من  الدروس  الستكمال  بد  ال  الحضوري  وكان  التعليم  بين  الواضح  الفرق  رغم  بعد  عن  إكمالها  يتيح  تعليمي  و 

والتعليم عن بعد. فاملناخ والتحصيل العلمي يختلفان، إذ أن عملية التخطيط لوضع استراتيجية تكنولوجيا املعلومات ال تبدأ  

 لها عالقة باملوضوع. من العدم كما حصل في لبنان بل تبقى محكومة بسياسة تعليمية تضم كل العوامل التي 

الذهنيات    
ً
مثال منها  فنجد  بلدنا  في  بعد  عن  التعليم  تعيق  إشكاليات  عدة  وجود  الدراسة  هذه  خالل  من  اتضح  وقد 

والخلفيات الثقافية واإلجتماعية وحتى غياب ثقافة استعمال الفضاءات الرقمية والدراسة عبر املواقع التعليمية. إذ أن عدم  

استراتيجية   إى  التربوي بشكلٍّ سلبي  الركون  الوضع  تردي  في  الرسمي ساهم  القطاع  في  منهي  تربوية ودعم  وقاية  لتأمين  وطنية 

وأدى إلى تشرذم املبادرات والجهود. كما أن غياب رؤية تربوية واضحة والتي من شأنها تأمين التكامل ضمن التعددية املدرسية  

العلن   إلى  فضحت  واإلنسان  املجتمع  بناء  نحو  النظام  وتوجيهها  صلب  في  متجذرين  الفرص  تكافؤ  وعدم   
ً
تفاوتا األزمة  خالل 

التربوي ويتجسد نقص العدالة هذا على صعيد جودة التعليم ومخرجاته. ومن خبرتي كأستاذة تساءلت في البداية عن مردودية  

سئلتهم لكن عندما تكون الجهات  مثل هذا التعليم ومخرجاته عندما نعتاد على اإللتقاء املباشر بالطالب والتجاوب املباشر مع أ

بشكلٍّ   بعد  عن  التعليم  عملية  انطلقت  عندما  لبنان  في  أنه  للقول  نأسف  ولكن  بالفعل.  إيجابية  تكون  النتائج  فإن  مسؤولة 

منهجيات   مع  للتكيف  جاهزين  غير   
ً
أصال املعلمون  وكان  كافية  موارد  أي  أو  تدريب  حتى  أو  واضحة  استراتيجية  دون  مفاجئ 

الج فعاليتها  التدريس  عدم  بعد  عن  التعليم  تجربة  أثبتت  واإلجتماعيةالصعبة حيث  اإلقتصادية  األوضاع  ذلك  على  زد  ديدة 

 للوضع الحالي الراهن فلم تكن كل العائالت وال حتى األساتذة قادرين على تحمل رسوم خدمة اإلنترنت  
ً
وسط هذه الفوض ى نظرا

افة إلى عدم قدرة كل أسرة على شراء جهاز حاسوب أو هاتف مع األخذ بعين  التي تعد في لبنان من أعلى األسعار في العالم إض

 اإلعتبار انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة خالل اليوم.

فعملية التعليم عن بعد بدأت إذن دون أي تدريب ألساتذة التعليم الرسمي على أساليبه وتقنياته ومنهجياته ولم يحصلوا  

التي تركتهم يخوضون املعركة لوحدهم فضال عن أن التعليم عن    على أي مساعدة أو توجيه من وزارة التربية والتعليم العالي 
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بعد أثبت أنه غير مرغوب فيه أصال، ومن خالل تجربتي الشخصية في التعليم عن بعد وجدت أن بعض الطالب يلجأون في أحد 

 عن تحديات أخرى نوردها على الشكل اآلتي:اإلختبارات إلى أحد أفراد أسرتهم لكتابة إجابات صحيحة ناهيك  

 نقص الخبرة الالزمة للتعليم اإللكتروني لدى األساتذة والطالب على حد سواء.   (1

إلى مستوى   (2 يرقى  ال  بأنه  التعليم  من  النوع  لهذا  عام  واملجتمع بشكل  السلبية بشكل خاص  األساتذة  نظرة 

 إللتزام والجهد واملقدرة على التحكم بالوقت.التعليم الحضوري/التقليدي ملا يتطلبه من املزيد من ا

ن   (3 ِّ
ّ
ٌتمك التي  التقنية  امتالك  عدم  و  اإلتصال  وشبكات  األساسية  التحتية  البنى  وضعف  تكنولوجية  قيود 

 جميع الشرائح من الوصول إلى املعلومات. 

في (4 املستخدمة  التكنولوجية  التطبيقات  مجال  في  والطالب  لألساتذة  التدريبية  الدورات  عن    غياب  التعليم 

 بعد. 

على   (5 باإلشراف  املختصة  األجهزة  قبل  من  بعد  عن  التعليم  لعملية  والتقييم  والرقابة  اإلدارة  آليات  ضعف 

 الهيئات التعليمية.  

 غياب الدعم املالي واملخصصات املالية التي ترصدها وزارة التربية للتعليم عن بعد.   (6

واألهالي ما يعوقهم من تأمين املستلزمات والنفقات الالزمة  تدني األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية لألساتذة   (7

 للتعليم عن بعد.

اضطرابات ناتجة عن التفاوتات املوجودة بالفعل في النظام التعليمي والتي تؤثر بشكل رئيس ي على املتعلمين   (8

إلمكانيات وبالتالي انعدام  وأولياء األمور على حد سواء من الذين ينتمون لألسر ذات الدخل الضعيف أو األسر املحدودة ا

 .املساوات في قدرة التالميذ إلى الوصول إلى التعليم عن بعد

ورغم كل ما يواجه التعليم عن بعد من تحديات ينبغي علينا اإلعتراف أيضا بما حققه من إنجازات على املستوى املحلي  

 ولو كانت متواضعة إلى حد ما وهي كاآلتي:

األساتذة الستعمال التكنولوجيا الرقمية وحتى الطالب وأولياء األمور بما    استطاع التعليم عن بعد من شد .1

معناه تأهيل رأس مال بشري قادر على التفاعل مع الثورة الرقمية وخاصة أنه فتح لهم آفاق جديدة. إذ أدركوا أن الهواتف  

للوقت مضيعة  و  للتسلية  فقط  ليست  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  وبرامج  وأجهزة  مع    الذكية  للتواصل  فقط  أنها  أو 

 األصدقاء. بحيث يمكن اإلستفادة منها في مجاالت خدمة األساتذة والطالب كما تسمح لهم في تنمية مهاراتهم وتطويرها.  

تكوين زيادة مهارة األساتذة في إنشاء املواد التعليمية بصيغة بوربونت أو فيديو مسجل و عرضه للطالب ما  .2

 لعلمية بين األساتذة أنفسهم بهدف تقديم أفضل العروض.  زاد بالتالي من املنافسة ا

إن الجائحة أجبرت الجميع على استخدام التكنولوجيا فلم يعد التعليم عن بعد يقتصر على فئات عمرية   .3

 بعينها إذ تحول األمر إلى تكنولوجيا تعليمية إجبارية ال مفر منها أو اإلستغناء عنها. 

عل .4 بعد  عن  التعليم  استخدام  في ساعد  والطالب  األساتذة  بعض  لدى  الحاسوب  استخدام  مهارة  تنمية  ى 

 الحصول على املعلومات من الشبكات بمفردهم وتنمية ثقافتهم الرقمية.  
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البرامج الدراسية يجعل املناهج تتصف باملرونة وتمكن املتعلمين من اختيار   .5 استخدام التعليم عن بعد في 

 وقت ومكان مناسبين لدراستهم. 

عمل كل  ولجعل  إلى  وصولها  ولضمان  عالية  وجودة  فعالية  وذات  مدروس  تخطيط  وفق  قائمة  عملية  بعد  عن  التعليم  ية 

الصحي  الحجر  فرضه  زمن  في  التعليم  من  النوع  هذا  إلنجاح  الجهود  تكاتف  من  بد  ال  الفرص  تكافؤ  ملبدأ  تحقيقا  املتعلمن 

التوصيات التي من شأنها تحسين نواتج ومخرجات التعليم    ملواجهة تفش ي الفايروس املستجد لذلك نضع بين أيديكم جملة من

 عن بعد:

نحو: .1 مفاجئ  وبشكل   
ً
كليا أو  جزئيا  اإلنتقال  حين  املعنية  الوزارات  مستوى  على  خطة    تعليم "ال  وضع 

 ".اإللكتروني

ملواكبةالتع .2 األساسية  التقنيات  من  يلزم  ما  كل  التعليمية وإطالعهم على  والهيئة  البشري  الكادر  ليم  تأهيل 

 عن بعد.

 تجهيز املؤسسات التعليمية بكل الوسائل والتقنيات والتطبيقات الالزمة إلنجاح هذا النوع من التعليم. .3

سن التشريعات والقوانين التي تتعلق بالتعليم عن بعد اإلضفاء الشرعية على بنية العمل وتكون في خدمة   .4

 التعليم اإللكتروني. 

ا املجال لإلشراف على اإلنتقال املرن إلى التعليم عن بعد أو من أجل  اإلستعانة بخبراء وإختصاصيين في هذ .5

 التعليم املدمج ووضع التصورات والحلول للمشاكل التي قد تطرأ. 

 تفعيل أدوات الرقابة واملتابعة التي تمكن من إدارة عملية التعليم بشكل سليم.  .6

التعليم .7 املحتوى  على صناعة  وتدريبهم  وتشجيعهم  املعلمين  املناسبة  تأهيل  التقييمات  وإجراء  واألنشطة  ي 

 ووضع الخطط التربوية وذات الصلة بالتعليم عن بعد.  

 اإلهتمام بالتخطيط والتنظيم وتهيأة البنى التحتية الالزمة قبل البدء ببرامج التعليم.  .8

 الدامجة.   جعل البرامج الدراسية عن بعد دامجة ومكيفة تأخذ بعين اإلعتبار اإلحتياجات الخاصة في التربية .9

التوجه ألولياء األمور للعب دورهم املحوري في دعم أبنائهم ومساندتهم معنوية وفنية ألجل ضمان متابعة    .10

 تحصيلهم العلمي. 

تطوير   .11 طريق  عن  وذلك  األساسية  اإلنترت  خدمات  وتوفير  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  تفعيل 

 كبة عملية التعليم عن بعد.وتجهيز البنى التحتية لقطاع اإلتصاالت ملوا
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 ملخص 

تق التي  الهيكلية  االختالالت  من  مجموعة  املغربية  العمومية  اإلدارة  لعبتعرف  أمام  عائقا  التنمية    ف  في  أدوارها 

بلورة مجموعة من   املغربية منذ مدة وعبر مراحل على  الدولة  املستدامة والشاملة. ولتجاوز هذه اإلشكاالت، عملت 

املستجدات   تواكب  أن  أجل  من  واملستجدات،  والتغييرات،  التعديالت،  من  مجموعة  بإدخال  وذلك  اإلصالحات، 

ابة الستقطاب املستثمرين، وأن تكون أكثر حداثة وعصرنة، وتلبي حاجيات  ئم األرضية الجذ الداخلية والخارجية، وتال 

وأدوات،   وآليات  مقاربات،  اعتماد  العمومي من خالل  املرفق  تخليق  في  التعديالت  أهم  وتتجلى  املواطنين.  ومتطلبات 

با اإلجباري  كالتصريح  بها،  للنهوض  األساسية  الركيزة  تعتبر  واإلعال ووسائل، حديثة،  املركزية  ملمتلكات،  الهيئة  عن  ن 

املدني،   واملجتمع  السياسية  األحزاب  عبر  والسياسية،  العامة  الحياة  تخليق  على  العمل  تم  كما  الرشوة.  من  للوقاية 

واملرتفقين.   املرتفقات  على  انفتاحا  أكثر  املغربية  العمومية  اإلدارة  وجعل  اإلدارية،  واإلجراءات  املساطر  وتبسيط 

 ارة ؛ التخليق ؛ املواطنة ؛ مقاربات وآليات التخليق اإلداري. اإلد :يةحاملفتا  الكلمات

Abstract 

The Moroccan public administration is experiencing a set of structural imbalances that 
prevent it from playing its role in sustainable and global development. In order to 
overcome these problems, the Moroccan State has worked for some time and in stages to 

 
ي مالل 1

بية والتكوين لجهة بن  ي مالل-مترصف باألكاديمية الجهوية للتر
ي سلك الدكتورا ؛خنيفرة، بن 

ه تخصص القانون العام، جامعة  طالب باحث ف 
 المستدامة  كلية العلوم القانونية والسياسية سطات، مختتر الحكامة والتنمية  -الحسن األول 

ي مالل 2
بية والتكوين بجهة بن  ي -مترصف باألكاديمية الجهوية للتر

ي التهيئة والتنمية المجالية، جامعة الحسن الثان 
ي مالل، دكتور باحث ف 

  -خنيفرة، بن 
 اآلداب والعلوم اإلنسانية عي   الشق الدار البيضاء  كلية

mailto:malki.arefta@yahoo.fr
mailto:ezoubairmed@gmail.com
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crystallize a set of reforms, introducing changes, in order to keep pace with internal and 
external developments, to adapt to the conditions of attractive investment, be more modern, 
and meet the needs and demands of citizens. The most important changes for the 
moralization of the public administration are: adoption of modern approaches, 
mechanisms, tools and means, which are the pillar of its advancement, such as the 
mandatory declaration of ownership and the announcement of the central authority for the 
prevention of corruption, also the moralization of public and political life, through political 
parties and civil associations, to simplify procedures and administrative procedures, and to 
make Moroccan public administration more open to public services and citizens. 

Keywords: Administration; Moralization; Citizenship; Approved Approaches. 

 

  مقدمة

اإلدارة   أصبحت  للمواطنات    الحديثةلقد  اليومية  الحياة  على  مهم  تأثير  وذات  التنمية،  عناصر  من  عنصرا  والعصرية 

من   ومظهرا  الحديثة،  للدولة  األساسية  الركائز  أحد  اعتبارها  يمكن  كما  واملستقبلية،  اآلنية  متطلباتهم  لتلبية  واملواطنين، 

 ططات والبرامج الحكومية، باإلضافة إلى كونها أداة لتأمين سير املرافق العمومية املختلفة.  مظاهر السيادة، وآلية لتنزيل املخ

الخدمات   بين تقديم  "يزاوج  اإلدارة  منها    واالستماعفدور  أو معنويا وبين تحقيق أهداف بعيدة،  املرتفق ذاتيا كان  ملتطلبات 

الديمقراطية   البوعزاوي (  والتنمية"مطلب  محمد  يكون    ،)13ص    ،2015  ، موالي  الذي  التخليق  بمفهوم  إحاطتها  تمت  لذلك 

من   يلزم  بما  مشاكلهم  دراسة  وحل  املشروعة،  مصالحهم  وخدمة  باإلدارة،  واملواطنين  املواطنات  عالقة  تيسير  على  "مبنيا 

السلطة استعمال  في  والشطط  التعسف  من  وحمايتهم  التخ  "العناية،  في  الرقابة  دور  بشأن  العمل  مجموعة  ليق  )تقرير 

 .( 80 ، ص2008وتوصياتها، 

، والجيدة، والخدومة، هي التي تنهج سياسة القرب من املواطنين )ات(، وتعمل جاهدة على توفير الخدمات  الفعالة  واإلدارة

أسئلتهم   اهتماماتهم، واألجوبة عن  والبحث عن  وإرشادهم،  استعمال ظروف مالئمة الستقبالهم  إلى  لهم، وتضطلع  العمومية 

العمومي  واستفسارا  القيام بإصالحات جذرية وعميقة لتخليق املرفق  املتعاقبة  تهم، بكل جدية وحزم. وقد حاولت الحكومات 

والحاجة   للخدمة  الطالب  بين  الهوة  تعميق  من  زاد  مما  بالفشل،  باءت  اإلصالحات  لكن هذه  العام،  الصالح  في خدمة  ليكون 

عرفت وال تزال تعرف البيروقراطية، باعتبارها بناء أجوف أو آلية جامدة ال تقوم   واإلدارة العمومية املغربية، ألن اإلدارة املغربية

معظم   على  تطغى  شخصانية  وعالقات  تقليدية  آليات  فيها  تتحكم  بل  العقالنية،  هللا،    أعمالهاعلى  عبد  بن  أمين  )محمد 

 . (7 ، ص1996/ 1995

ا العقليات  على  بثورة  القيام  يتطلب  الحاضر  الوقت  أن  والتحديثونستنتج  التغيير،  أجل  من  السائدة  ،  لكالسيكية 

التنمية   تحقيق  بهدف  املواطن،  ومع  ذاتها  مع  منسجمة  تكون  لكي  العمومية،  واملنشآت  املغربية  لإلدارة  والتخليق،  والعقلنة، 

الع الوظيفة  تنظيم وزارة  العام" من  املرفق  في  الندوة حول "دعم األخالقيات  مومية واإلصالح  الشاملة واملستدامة. وقد كانت 

اإلدارة عن طريق إصدار العديد من القوانين،    ، الطريق نحو تخليق 1999سنة  أكتوبر    30و  29اإلداري يومي الجمعة والسبت  

يخدم   وأن  الحميدة،  باألخالق  يلتزم  أن  العام  املرفق  واجبات  أول  فإن   ..."  : تقول  رسالة  املغرب  ملك  خاللها  من  وجه  بحيث 

باإلخالص   الحق  املواطنين  دولة  في  الديمقراطي  االختيار  يقتضيه  الذي  النحو  على  العليا،  واملصلحة  العام  بالشأن  الجدير 
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ترسيخ   إلى  تدعو  إذ  املغربية،  العمومية  لإلدارة  وموجهة،  ومؤطرة،  واضحة،  كانت  امللكية  الرسالة  أن  ونالحظ  والقانون...". 

حاربة كل أشكال الفساد، واالنخراط في الالمركزية أو اإلدارة املحلية،  التخليق، والشفافية، والديمقراطية، وخدمة املواطن، وم

البشرية،   مواردها  وتأهيل  وتأهيلها  وعقلنتها،  وبترشيدها،  الحقيقية،  واملواطنة  والنزاهة،  باالستقامة،  التحلي  إلى  باإلضافة 

 إلدارة املغربية.وإستصدار النصوص والتشريعات، ملعالجة األعطاب واالختالالت التي تعاني منها ا

املغربية، يتطلب طرح اإلشكالية املحورية    التخليق اإلداري   موضوع  إن دراسة وتحليل  :باإلدارة  يلي    ماهي   ملوضوعنا كما 

 آليات تخليق اإلدارة املغربية والحياة العامة واملقاربات التي تم اعتمادها لالنفتاح على املرتفقين ؟  

ن  وقبل هذهأن  حيثيات  لدراسة  املؤطرة اإل   تطرق  األساسية  املفاهيم  لبعض  موجز  بتوضيح  نقوم  أن  بد  ال  شكالية، 

 ملضمونها.

التكاليف، كما تدل   وأقل الطرق  وبأفضل صحيح، بشكل العاملين من عمله مطلوب هو ما بتحديد القيام تعني"  اإلدارة :  -

أنها وظيفة   الرقابة بأعمال واملالية، والقيام والتوزيع نتاجاإل  أنشطة بين والتنسيق  السياسات برسم  القيام بموجبها  يتم  على 

 املتعلقة اللوائح ووضع الفعال التخطيط مسؤولية تقع عليها اجتماعية التنفيذ، .....، من خالل عملية أعمال كافة على النهائية

املشروع" دره،    بعمل  محمد  تخطيط  وتعني  (.17  ، ص2009)عمر  "عملية   أنشطة ورقابة وقيادة قرار  وصنع وتنظيم أيضا، 

بكفاءة وفعالية، وهي   فا األهد إنجاز بغرض - واملعلوماتية واملادية واملالية البشرية -التنظيمية   املوارد  كل واستخدام األعضاء،

البشرية   للموارد  والرقابة  والقيادة  والتنظيم  التخطيط  مجال  في  ممارسات  بشكل  العملي  الواقع  في  تنعكس  فكرية  عمليات 

أن اإلدارة "ترسم الخطط وتضع السياسات واإلجراءات وتنظم    ، بمعنى(18  ، ص2009)عمر محمد دره،    علوماتية"واملواملادية  

 . (18 ، ص2009)عمر محمد دره،  "وتراقب وتوجه األفراد العاملين الوجهة الصحيحة لتحقيق األهداف

باب الخاصة بالفساد، واالجتهاد أكثر إلى ترسيخ  ذهب إلى اعتباره مؤشر من مؤشرات القضاء على كل األس  منهناك   التخليق :  -

أنه مسألة   إلى  النزاهة، والشفافية، والديمقراطية، الكتساب اإلنسان الحقوق والحريات على قدم املساواة. وهناك من ذهب  قيم 

ولة وفعاليات املجتمع  تتعلق بتطبيق أساليب وأهداف تتعلق بالتدبير والتسيير، وآخرون اعتبروه تضافر للجهود والتشارك بين الد 

النفوذ،   واستغالل  والتسلط،  واملحسوبية،  والرشوة،  الفساد،  آفة  ملواجهة  ومشتركة  موحدة  واألهداف  الجهود  تكون  لكي  املدني، 

األخالقيات    إدريس جردان وكما يعرف االستاذ    ، لتكون اإلدارة أكثر جرأة على التخليق والتحلي بمبادئ القيم اإلنسانية واألخالقية 

ن التدبير العمومي على أنها مزيج من القوانين ذات املصدر االخالقي، وهناك شبه إجماع على ان أخالقيات املرفق العام يقصد  م

املهنية   واملمارسة  العامة  الحياة  وتوجه  العام،  الشأن  وتدبير  تسيير  تنظم  التي  واملبادئ  الضوابط  من  املشكلة  املنظومة  به 

وإن .  ى هي مجموعة من السلوكيات واملسلكيات التي يقوم بها املوظف في إطار عرفي أو قانونيللموظف العمومي، وبعبارة أخر 

ار لألخالقيات، والعمل على تقريب اإلدارة أكثر فأكثر من املواطنين يقتض ي مقاربة جديدة تعتمد الحكامة  االلتزام بإعادة االعتب

وفق   باملحاسبة،  املسؤولية  ربط  على  يقوم  كمنهاج  من  الجيدة  ويعصمها  والجودة،  والكفاءة،  واملساواة،  العدالة،  مبادئ 

به املتاجرة  أو  املنصب  واستغالل  الفساد  براثن  في  الزاهي،    السقوط  الحكامة  ( 225  ، ص2015/2016)محمد  منطق  وأن   ،

 ,Emmanuel OKOMBA)اد  وكل مظاهر الفس   ،والرشوة  ،الغش اإلدارية يظل في األساس منطلقا أخالقيا يتسم بغياب مظاهر

2010, P 31)  ،  البنيات وفشل  العمومي،  املرفق  أخالقيات  في ضعف  تتمثل  املعاصرة،  اإلدارة  أزمة  من مؤشرات  وأن  خاصة 

  .( 4 ص، 2003ماي  19و  18)محمد الهيني،  الشفافيةاإلدارية التقليدية بمختلف األمراض التي خلقتها وعلى رأسها انعدام 



 2022، 4، العدد 1املجلد 

40 
 

ISSN: 2701-9233 

 
 

-   : مكونات املجتمع  يث، يضع األسس والقواعد الناظمة للتعايش والتكامل والوحدة بين  هو مصطلح قديم حد  املواطنة 

العدالة وغياب  الفوض ى  إلى  يؤدي  أن  يمكن  ما،  في مجتمع  املواطنة  وانعدام  أن    الواحد،  يمكن  الوقت  ومع  االجتماعية، 

، ص  65الشتراكي، سلسلة الدراسات، عدد  )حزب البعث العربي ا  الواحديؤدي إلى حروب أهلية أو طائفية بين مكونات املجتمع  

ثقافة( 30:   ترسيخ  نحو  الجديد  العهد  مغرب  إرادة  اتجهت  وقد  سامية    ،  مبادئ  عدة  على  مبنية  اإلنسان،  لحقوق  جديدة 

باألساس تحقيق األهداف   تدابير تروم  اتخاذ عدة  تتبلور بشكل فعلي وملموس، من خالل  وتوجهات أساسية، والتي أصبحت 

: ت حديد املفهوم الجديد للسلطة قوامه رعاية مصالح املواطن وصون كرامته والحفاظ على حقوقه، وتنمية التواصل  التالية 

العام،   املرفق  تخليق  إلى  باإلضافة  البيروقراطية،  من  والحد  واإلدارة،  املواطن  بين  مصالحة  تحقيق  ثم  واإلدارة،  املواطن  بين 

 .( 29، ص 2005)مصطفى التراب،  املواطنةوتحقيق اإلدارة 

اعتمادها لتخليق اإلدارات العمومية املغربية، كل من املقاربة    تم ونعني باملقاربات التي   :آليات التخليق اإلداري و مقاربات    -

ترسيخ   خالل  من  اإلصالحية  واملقاربة  والرشوة،  الفساد  ملحاربة  والقانونية  التشريعية  النصوص  تطبيق  خالل  من  القانونية 

القضائية   نظام  العدالة  إصالح  ثم  املالية،  واملحاكم  اإلدارية  املحاكم  أمام  السلبية  قراراتها  بتعليل  اإلدارة  بإلزام  النزيهة 

الخاص بتحرير األسعار واألثمان،    06-99الصفقات العمومية لتعزيز التنافسية والشفافية، باإلضافة إلى إصدار قانون رقم  

املؤرخ    1.92.143املنفذ بظهير رقم    92ـ    25القانون األول هو القانون رقم  من    وتوفير الخدمة اإللكترونية. ونعني باآلليات كل 

الثاني    12في   املتعلق 1992دجنبر    7)   1413جمادى  الدولة    (  ومستخدمو  موظفو  على  باملمتلكات  اإلجباري  بالتصريح 

الجماعات املحلية، والغرف    والجماعات املحلية، واملؤسسات العمومية، وأعضاء الحكومة، وأعضاء مجلس النواب، ومجلس

املهنية، وتتمثل في املمتلكات العقارية، والقيم املنقولة التي يملكونها أو يملكها أبناؤهم القاصرون، وأيضا من بين أهم اآلليات  

التي تم تغيير   الرشوة  للوقاية من  للنزاهة وال  اسمهاالهيئة املركزية  الوطنية  بالهيئة  الدستور املغربي الجديد  وقاية من  حسب 

 الرشوة. ومحاربةالرشوة ومحاربتها، بهدف االنتقال من صالحيات الوقاية إلى وظيفة الوقاية والتتبع 

وسنقوم معالجة إشكالية هذا املوضوع، وفق محاور تهم آليات وأسس تخليق اإلدارة املغربية والحياة العامة، ثم املقاربات  

 . دارة العمومية على املرتفقينوانفتاح اإل  التي تم اعتمادها من أجل التخليق

 " التطبيق  وآليات  األهداف:   العامة والحياة   املغربية اإلدارة  تخليق: " األول  املحور 

شهد املغرب منذ فجر االستقالل إلى وقتنا الحاضر عدة برامج تهم إصالح اإلدارة، استهدفت هيكلتها من الناحية البشرية،  

عبد  )  وكنظام"ذلك، فإن "السياق الحالي لهذه اإلدارة، يفرض إعادة النظر فيها كجهاز    والقانونية، واملؤسساتية، وبالرغم من

كسب املغرب الرهانات عبر تطوير بنائه السياس ي، وتكرس تنافسيته االقتصادية، رغم    . وقد(9و   3، ص  2003الواحد أورزيق،  

البشرية و  التنمية  التنموي من صعوبات حالت دون تحقيق  بماما واجهه نموذجه  يستجيب لحاجيات    االجتماعية املنشودة، 

 املواطنين.  

   املغربية  اإلدارة  تخليق وآليات  أهداف -1

ولم   املجتمعية،  واملتطلبات  التغيرات  وتيرة  تساير  لم  التي  اإلكراهات  إحدى  العامة  والحياة  املغربية  اإلدارة  شكلت  لقد 

الصعوب من  العديد  بفعل  الشاملة،  التنمية  مستلزمات  والنجاعة،  تواكب  للكفاءة،  افتقادها  في  نسبيا  املتمثلة  البنيوية،  ات 

 والحكامة الرشيدة.  
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  املغربية  اإلدارة تخليق أهداف -1.1

والشفافية،   النزاهة،  في  تتجلى  العمومية،  املرافق  وتدبير  تسيير  في  جديدا  ونموذجا  ومقاربة  رؤية  الدول  معظم  تبنت 

وتكري والجودة،  واملسؤولية،  كل  والفعالية،  ملحو  أخالقيا،  تسعى  التي  اإلدارية  الحكامة  منطق  وفق  والقانون،  الحق  دولة  س 

األمور املتعلقة بالغش والرشوة، واملغرب سعى جاهدا ملواكبة املستجدات من خالل تخليق اإلدارة، والتصدي ملظاهر الفساد،  

من ضوابط    03.01ة. وإن تطبيق ما يفرضه قانون  من أجل الحصول على املساعدات املالية لتدعيم البرامج واملشاريع التنموي

املادة   في  حصرا  تعدادها  الواردة  تلك  خصوصا  الفردية،  اإلدارية  القرارات  بتعليل  راسخة،  أخالقية  وقواعد  ثابتة،  قانونية 

ال تعليل  املواطنة املسؤولة، ألن  العام، وترسيخ قيم  املرفق  في تخليق  اإلداري،  الثانية، سيساهم مساهمة فعالة وناجعة  قرار 

سيفرض االبتعاد عن ممارسة كل أشكال التعسف أو الشطط في حق املواطن، نتيجة لثقل البيروقراطية التي ولدت في نفسه  

شعورا بعدم تواصل السلطة معه. وحينئذ ستبرهن اإلدارة عن إرادتها الصلبة في تحقيق مصالحة بينها وبين املواطن عساه "أن  

م نفسه  في  تخاذ  ما  بهيمحو  تربطه  التي  العالقة  في  دفء  من  به الحقا  يشعر  أن  يمكن  ما  بفعل  تجاهها،  سلبية  رواسب    ا" ن 

، دورا محوريا وأساسيا في اإلصالح، وتأكيده على  2011وقد عمل دستور فاتح يوليوز لسنة  ،  (35، ص :  2005)مصطفى التراب،  

األ  الحكامة اإلدارية الجيدة، واملشاركة واإلشراك، وتكريس  الجديد للسلطة، والتي  دور  بها املفهوم  هداف واملقومات التي جاء 

 يدخل ضمنها مبدأ التخليق اإلداري للمرافق العمومية. فما هي آليات تخليق اإلدارة العمومية ومرافقها ؟  

 العمومية    اإلدارةآليات تخليق  1-2

 في الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة.تتمثل آليات تخليق اإلدارة العمومية في التصريح اإلجباري باملمتلكات و

  باملمتلكات اإلجباري   التصريح  -أ

املاض ي فيما يخص أشكال الفساد والرشوة، فال بد من االرتكاز على آلية من آليات التخليق، والتي   إذا أردنا أن نقطع مع 

  12املؤرخ في    1.92.143املنفذ بظهير رقم    92ـ    25القانون األول هو القانون رقم  )  للممتلكات تتعلق بقانون التصريح اإلجباري  

تتكلم عن الفئات التي يشملها أو يطبق عليها القانون والذين    1مواد، واملادة   9( يتكون من  1992دجنبر    7)  1413جمادى الثاني  

ضاء الحكومة  يتعين عليهم التصريح بممتلكاتهم وهو موظفو ومستخدمو الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية وأع

وأعضاء مجلس النواب ومجلس الجماعات املحلية والغرف املهنية وتشمل املمتلكات العقارية والقيم املنقولة التي يملكونها أو  

القاصرون( أبناؤهم  األساليب  يملكها  من  املناصب    كأسلوب  واستغالل  االرتشاء،  تفاقم  من  تحد  التي  والحديثة  العصرية 

 ول على األموال.واملسؤوليات الكبرى للحص 

ومن هذا املنطلق، البد من إلزام كل أعضاء الحكومة، والنواب، والقضاة، واملوظفون الساميون، ورؤساء مجالس الجهات  

املال   هدر  نزيف  من  للحد  وذلك  للممتلكات،  وامللزم  اإلجباري  بالتصريح  العمومية،  واملؤسسات  والجماعات،  واألقاليم 

الخطيرة، ومظاهر الفساد، والرشوة، في اإلدارات واملنشآت واملرافق العمومية، وقد نص القانون  العمومي، وتفادي االنحرافات  

النواب،  1992دجنبر    07بتاريخ    92/25عدد   مجلس  وأعضاء  العمومية،  واملؤسسات  الدولة،  موظفي  بإقرار  واملتعلق   ،

الحكومية، والغرف املهنية، بالتصريح باملمتلكات    واملستشارين، والجماعات املحلية، ومجالس الجماعات املحلية، واملؤسسات 

، تميزت  (2008نونبر    03بتاريخ    5679)الجريدة الرسمية تحت عدد    القوانينمجموعة من   2008الذي رصد املشرع بشأنه سنة  

ماعات املحلية  املتعلق بإقرار موظفي ومستخدمي الدولة والج   1992دجنبر    7بتاريخ    92  ـ  25)القانون رقم    عن التشريع السابق

باملمتلكات   املهنية  والغرف  املحلية  الجماعات  ومجالس  النواب  مجلس  واعضاء  الحكومة  وأعضاء  العمومية  واملؤسسات 
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القاصرون( أوالدهم  يملكوها  أو  يملكونها  التي  املنقولة  والقيم  بالتصريحالعقارية  امللزمين  األشخاص  تحديد  بدقة  وآليات  ،   ،

وعناصر   والتتبع،  عن  املراقبة  املترتبة  العقوبات  ورصد  املعنية،  السلطات  على  اإلحالة  ومسطرة  للتصريح،  الخاضعة  الثروة 

املخالفات في املوضوع، لتشكل إحدى اآلليات األساسية للحفاظ على نظافة الذمم املالية للمسؤولين عن تدبير الشأن العام. 

املمارسة، نظرا التساع دائرة امللزمين الذي حتم على املجلس  ونالحظ بمقابل ذلك، محدودية فعالية هذه القوانين على مستوى  

)من الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة إلى الهيئة    تطورها األعلى للحسابات االقتصار على تلقي التصاريح وتشكيل هياكل لتتبع  

 . (39، ص 2012/2013الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها سنة 

لنزاهة، والشفافية، والتخليق، فقد نص القانون على ضرورة تصريح هؤالء بممتلكاتهم مباشرة بعد تعيينهم  ولتعزيز قيم ا

أو تنصيبهم، لترى الدولة تطور ثرواتهم ومصادرها، وذلك من أجل تكريس الجانب الوقائي لدعم األخالقيات والتخليق باملرافق  

فع إدارية  حكامة  توطيد  وبغية  اإلدارية،  نص  العمومية  كما  للممتلكات،  اإلجباري  التصريح  آلية  تفعيل  في  تتمثل  وحيدة  الة 

على ما يلي : "يجب على كل شخص منتخبا أو معينا في القانون، يمارس مسؤولية عمومية    158، في الفصل  2011دستور سنة  

يازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة،  أن يقوم طبقا للكيفيات املحددة في القانون، تصريحا كتابيا باملمتلكات واألصول التي في ح

 بمجرد تسليمه ملهامه وخالل ممارستها وعند انتهائها". 

   الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة -ب

لقد بادر املغرب إلى االنخراط الفعلي والتدريجي في دينامية مكافحة الفساد من خالل اعتماد برنامج عمل للحكومة في هذا  

ا على  والتصديق  بتاريخ  الشأن،  الفساد  ملكافحة  املتحدة  األمم  القانوني  2007ماي    9تفاقية  اإلطار  تعزيز  في  والشروع   ،

 واملؤسساتي ملكافحة الفساد. 

بتاريخ   مرسوم  بموجب  األول  الوزير  لدى  للرشوة  املركزية  الهيئة  أحدثت  السياق،  هذا  مع  2007مارس    13وفي  بتجاوب   ،

تحدة ملكافحة الفساد. ويرى بعض الخبراء واألساتذة الباحثين أن التصريح باملمتلكات  من اتفاقية األمم امل  6مقتضيات املادة  

السالف الذكر غير قادر على محاربة كل املظاهر املشينة، واملخلة، بشفافية اإلدارة العمومية، من استغالل للنفوذ، والرشوة،  

يطالب املدني  املجتمع  مما جعل  العقاب،  من  برزت    واملحسوبية، واإلفالت  بحيث  اآلفات،  من هذه  للحد  أخرى  آليات  بوجود 

الرشوة،   أشكال  كل  محاربة  إلى  تهدف  حقوقية،  جمعية  باعتبارها  املغرب(  )ترانسبارانس ي  الرشوة  ملحاربة  املغربية  الجمعية 

بتاريخ   بواسطة مرسوم  الرشوة"  من  للوقاية  املركزية  "الهيئة  إحداث  وكان  النفوذ.  واستغالل  ،   2007مارس    13واملحسوبية، 

استجابة لتلميع صورة املغرب بانفتاحه وانخراطه في البعد الدولي ملحاربة الفساد، وأكد ذلك، من خالل املصادقة على اتفاقية  

األمم املتحدة ملكافحة الفساد، التي تنص في مادتها السادسة على ضرورة وجود هيئة وطنية مستقلة، تتوفر على املوارد املادية  

جميع  والبشرية   عن  القضائية  السلطات  لتبليغ  آلية  أنها   : أهمهما  عدة صالحيات،  ولها  الفساد،  من  الوقاية  وتتولى  الالزمة، 

األفعال التي تشكل رشوة يعاقب عليها القانون، وآلية لتتبع وتقييم املنجزات في هذا املجال، كما أنها رأي للهيئة املركزية للوقاية  

سياس لتنسيق  وهيئة  الرشوة،  استشارية  من  قوة  أنها  ثم  والتحسيس.  والتواصل  لإلعالم  ومنتدى  الرشوة،  من  الوقاية  ات 

إلى   باإلضافة  معطيات،  قاعدة  وتدبير  املعلومات  وجمع  الرشوة  ظاهرة  لرصد  وأداة  الرشوة،  من  الوقاية  مجال  في  واقتراحية 

 تخويلها صالحية رفع تقرير سنوي إلى الوزير األول ووزير العدل. 

، أقر ما يلي : "... يجب اإلسراع بتحديث اإلدارة،  2005هذا الصدد، إلى أن الخطاب امللكي بمناسبة عيد العرش لسنة في  ونشير

بما يكفل فعاليتها، حتى نجعل من خدمة الصالح العام، ومن القرب من املواطن الشاغل، وموازاة لذلك، نؤكد على وجوب تخليق 
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وة، ونهب ثروات البالد واملال العام، إننا لنعتبر أي استغالل للنفوذ والسلطة، إجراما في  الحياة العامة، بمحاربة كل أشكال الرش 

واملراقبة،  والشفافية،  املسؤولية،  بروح  االلتزام  على  نؤكد  الشأن،  هذا  وفي  بحرماته،  املس  عن  شناعة  يقل  ال  املواطن،  حق 

ني عن التذكير أن االنتقال من هيئة مركزية للوقاية من الرشوة  واملحاسبة، والتقويم، في ظل سيادة القانون وسلطة القضاء". وغ

بمواصفات وإكراهات معينة إلى هيئة وطنية دستورية مستقلة، وبمقومات أساسية جديدة، يؤهلها للمساهمة في التأسيس للنقلة 

معها، لتمكينها من االضطالع باملهام   الدستورية النوعية، شريطة أن يتم التفاعل اإليجابي للسلطات والفعاليات املجتمعية املعنية 

في   املساهمة  أجل  من  املعتمدة،  واملندمجة  الشمولية  املقاربة  وفق  لها  الشامل    االستجابةاملوكولة  التخليق  ملتطلبات  املثلى 

: 2012/2013)من الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والرقابة من الرشوة،    الفساد ومكافحة   ، ص 

10). 

اإلدارة   بتخليق  القيام  التي    العمومية سيساهم  الفساد  مظاهر  كافة  بمحاربة  وذلك  عام،  بشكل  العامة  الحياة  تخليق  في 

 تفشت وتراكمت خالل عقود من الزمن. فكيف يتم تخليق الحياة العامة ؟ 

   العامة  الحياة تخليق -2

العامة سواء من جانب  الحياة  تخليق  من جانب    تتجلى محاوالت  أو  التقليدي،  الطابع  الرقابية ذات  والهيئات  املؤسسات 

هيئات   جانب  من  أو  للوزارات،  العامة  كاملفتشيات  واإلدارية  املالية  كاملحاكم  القضائية  أو  كالبرملان،  السياسية  املؤسسات 

العا املال  لحماية  الوطنية  الهيئة  أو  الرشوة  ملحاربة  املغربية  كالجمعية  املدني  تكن  املجتمع  لم  املحاوالت  باملغرب، وكل هذه  م 

 (. 229، ص 2015/2016)محمد الزاهي،  العامةكافية لتخليق الحياة  

 للتخليق   أساس ي مدخل القانون  تطبيق 2-1

إن تخليق الحياة العامة بالبالد من املداخل املهمة واملحورية لتـأسيس مبادئ وقيم جديدة في تسيير وتدبير الشأن العام،  

ال تطبيق سيادة  وتهذيب  إلى  الرجوع  ومن خالل  والتتبع،  للمحاسبة  املسؤولية  مراقبة  من خالل  وذلك  أيضا،  السياسية  حياة 

الرشوة،  ومحاربة  والشفافية،  االستقامة،  بمبادئ  بالتشبث  والقانونية،  التشريعية  للنصوص  العامة  والقواعد  القانون 

في للمواطنين  والبناءة،  الفعالة،  واملشاركة  للديمقراطية    والفساد،  الفعالة  القواعد  ترسيخ  أجل  من  والقرار،  الرأي  صناعة 

على   مبني  عقالني  سياس ي  نهج  وبناء  املغربي،  املجتمع  في  ومتجذرة  راسخة  مواطنة  ومبادئ  قواعد  وتثبيت  البناءة،  الحداثية 

على التربية على الثقافة السياسية    النقاش، والحوار، واالختالف، والتعارض، مما يمكن الفاعلين السياسيين والهيئة املنتخبة

 1.11.91املبنية على تخليق املرافق العامة لتخدم الحياة العامة والخاصة للمواطن، بتفعيل مقتضيات الظهير الشريف عدد  

طبقا   الذي أشار ألول مرة إلى تخليق الحياة العامة من خالل إلزام السلطات العمومية الوقاية،  2011يوليوز  29الصادر بتاريخ 

املوجودة تحت تصرفها،   العمومية، وباستعمال األموال  املرتبطة بنشاط اإلدارات والهيئات  االنحراف  للقانون من كل أشكال 

واالمتياز،   النفوذ  مواقع  استعمال  في  الشطط  ومعاقبة  االنحرافات،  عن  والزجر  وتدبيرها،  العمومية  الصفقات  وبإبرام 

 رسات املخالفة ملبادئ املنافسة الحرة واملشروعة في العالقات االقتصادية.  ووضعيات االحتكار والهيمنة، واملما

 التخليق  مبادئ  تطبيق في العليا السياسية اإلرادة  إسهام 2-2

استجابة للرغبة امللكية الراسخة في التعجيل باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتخليق الحياة العامة واإلدارة العمومية على وجه  

ن تم  رقم  الخصوص،  القانون  قاصرا    25.92سخ  ظل  بقانون    عنالذي  املرجوة  األهداف  بإحداث    54.06تحقيق  املتعلق 

العموميين   األعوان  أو  املوظفين  فئات  وبعض  املهنية  والغرف  املحلية  املجالس  منتخبي  لبعض  اإلجباري    بممتلكاتهم التصريح 
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نتخبي املجالس املحلية والغرف املهنية وبعض فئات املوظفين  املتعلق بإحداث التصريح اإلجباري لبعض م   54.06)القانون رقم  

رقم   الرسمية  الجريدة  بممتلكاتهم،  العموميين  األعوان  االثنين    5679أو  يوم  ص  2008  نونبر   3الصادر  ألزم   .(4014،  وقد 

اد، والنزاهة، والشفافية،  من الدستور جميع أعوان املرفق العمومي بأداء عملهم وفق احترام القانون، والتزام الحي 155الفصل 

تقديم األشخاص املنتخبين أو الذين يمارسون املسؤولية العمومية تصريحات كتابية عن األصول واملمتلكات التي بحوزتهم،    مع

الفصل   من  األخيرة  الفقرة  حسب  للحسابات  األعلى  املجلس  ويعتبر  منها.  االنتهاء  عند  أو  املهام  تسلم  أثناء  من    147سواء 

 املسؤول األول عن مراقبة وتتبع التصريح باملمتلكات. الدستور  

ولتكريس ثقافة سياسية بناءة مبنية على ضمان الثقة، والشفافية، والنزاهة، والولوج إسوة بالدول الديمقراطية الحداثية  

لسنة   الدستور  خول  فقد  وفعالة،  جذابة  مرفقية  حياة  لها  ب  2011التي  الرشوة  من  للوقاية  الوطنية  املبادرة،  الهيئة  مهام 

في  واملساهمة  املجال،  هذا  في  املعلومات  ونشر  وتلقي  الفساد،  محاربة  سياسات  تنفيذ  تتبع  وضمان  واإلشراف،  والتنسيق، 

)نظرا لألهمية التي تحتلها    املسؤولةتخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئي الحكامة الجيدة، وثقافة املرفق العام، وقيم املواطنة 

املرك  في هذا االتجاه،  الهيئة  التحوالت  املغربي الجديد ليعرض  الدستور  العامة، جاء  الحياة  في تخليق  الرشوة  للوقاية من  زية 

الرشوة   من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية  بالهيئة  تسميتها  إلى  الرشوة،  من  للوقاية  املركزية  الهيئة  الهيئة من  اسم  تغيير  تم  حيث 

الهيئة ذلك إلى وظيفة الوقاية والتتبع ومحاربة الرشوة، وللمزيد من    ومحاربتها، هادفا من وراء  الوقاية  االنتقال من صالحيات 

لحرش،"   كريم  الصدد:  هذا  في  يراجع  النصوص  التفاصيل  سلسلة  وتحليل،  شرح  املغربية،  للمملكة  الجديد  الدستور 

 . (214، ص 2013، سنة 2"، العدد التشريعية والعمل القضائي

"ترسيخ قيم املواطنة، وإيثار الصالح العام واملسؤولية    إلىلي على مدونة السلوك واالخالق النيابية  وقد أشار النظام الداخ

والنزاهة، وااللتزام باملشاركة الكاملة والفعلية، في جميع أشغال البرملان، واحترام الوضع القانوني للمعارضة البرملانية ولحقوقها  

مصد  أكثر  فضاء  البرملان  لجعل  في  الدستورية،  األمل  بخيبة  أصيب  من  كل  مع  املصالحة  يحقق  أن  شأنه  من  وجاذبية،  اقية 

العام...." الشأن  تدبير  في  الساس ي وجدواه  في  .  العمل  فاعلية  أكثر  وجعلها  العمومية  اإلدارة  لدمقرطة  مبدأ  التخليق  كان  وإذا 

هي املقاربات التي تم اعتمادها لتخليق املرفق    خدمة املواطنات واملواطنين، فإنها تعتمد على مقاربات حديثة لتحقيق ذلك. فما

 العمومي ؟  

 " العمومية اإلدارة  لتخليق املعتمدة املقاربات : " الثاني املحور 

النزاهة   قيم  وترسيخ  العمومية  اإلدارة  تخليق  عبر  واملعنوي،  املادي  الفساد  أشكال  كافة  محاربة  إلى  املغربية  الدولة  تسعى 

ال والديمقراطية  تم  والشفافية  التي  املقاربات  هي  فما  املساواة،  قدم  على  والحريات  الحقوق  واملواطنين  املواطنات  كتساب 

 اعتمادها بهدف تحقيق التنمية في شتى املجاالت ؟ 

   اإلداري  التخليق مقاربات تطبيق سياق  -1

اإلداري وتعزيز وتنمي  الجهاز  اتبعت مقاربة شمولية لتحديث  التي  الدول  بين  املغرب من  النمو  يعتبر  ة االستثمار وتشجيع 

نظرا   املغربية،  باإلدارة  العمومية  باملرافق  الخاصة  والحاجيات  الخدمات  بتدني  اإلحاطة  أجل  من  واالجتماعي،  االقتصادي 

 النهيار وغياب القيم واألخالقيات. 
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 اإلداري  التخليق مجال في  املتدخلون  1-1

وممتازة، وفاعلة، لتخليق الجهاز اإلداري، بمشاركة كل الفعاليات    ينهج املغرب كما هو معلوم، مقاربة شمولية، وخالقة،

والفاعلين   والنساء،  والرجال  املدني،  واملجتمع  والنقابات،  السياسية،  واألحزاب  الدولة،  ؛  العام  الشأن  في  واملتدخلين 

كي إلى الدولة الراعية أو املنتجة،  االقتصاديين، والجمهور، وكما يعرف الجميع، فإن الدولة انتقلت من الدولة الحارسة أو الدر 

الكنزية   الدولة  تدريجيا عن  بالتخلي  التنسيق، وذلك  الضابطة من خالل  الدولة  إلى  "    املتدخلةثم  ، ص  2016)حسن طارق، 

)باعتبار أن السلطة السياسية أصبح يصعب عليها شيئا فشيئا مواكبة العمل واملراقبة في العديد    ، من خالل هيئات مكلفة (94

ن القطاعات بسبب تشعب أعمالها، مثل: القطاع السمعي البصري، والهجرة واملهاجرون، واملعلوماتية، والشباب والرياضة،  م

 والقطاعات االقتصادية، واملالية، والبنوك، واالتصاالت، والتأمينات(.

اإلصال  أهدافها:  أهم  ومن  املستقلة،  اإلدارية  والهيئات  الضبط  بهيئات  هنا  األمر  وخلق  ويتعلق  والتخليق،  والتحديث،  ح، 

مفهوم جديد للسلطة، عبر استعمال مبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وذلك تفاديا للنهج التقليدي البيروقراطي، بهدف  

التقليدي، في مقابل تحديث وعصرنة   املواطنين، وإضعاف املنطق اإلداري املخزني  تحسين املردودية، وجعل اإلدارة في خدمة 

، ص : 2019)غزالن املجاهد،    اآللياتلة في املجال اإلداري، وذلك من خالل دور التنسيق والضبط الذي تقوم به هذه  دور الدو 

 . ( 143و  142

البشري، وأيضا في تعميم   ونالحظ حاليا، أن املغرب اعتمد مقاربة أكثر نجاعة للتخليق، تتجلى في تكوين وتأهيل العنصر 

 التحفيز والتشجيع. 

  ليق املعتمدة باإلدارات العمومية املغربيةالتخ  مقاربات 1-2

أهم   تتعلق    املقارباتإن  التي  القانونية  املقاربة   : في  تتمثل  املغربية،  العمومية  باإلدارات  تكون  أن  تلزم  أو  استعملت  التي 

الت  طريق  عن  والرشوة  الفساد  ملحاربة  املغربي  اإلداري  بالجهاز  والقانونية  التشريعية  النصوص  واملقاربة  بتطبيق  خليق. 

بخلق   النزيهة  القضائية  العدالة  وترسيخ  األجور  في  التفاوتات  ومعالجة  واملرتفق  اإلدارة  بين  الثقة  إعادة  في  تتجلى  اإلصالحية 

السلبية   بتعليل قراراتها  العمومية  السلبية. وأجرأة اإلدارات  بتعليل قراراتها  اإلدارة  املالية وإلزام  اإلدارية واملحاكم  في  املحاكم 

رقم   بمرسوم  العمومية  الصفقات  نظام  إصالح  ثم  وأعوانها.  موظفيها  التنافسية  20/12/1998)  482-98-2حق  لتعزيز   )

عدد   قانون  وإصدار  وتوفير    06-99والشفافية،  واألثمان،  األسعار  بتحرير  اإلدارات    40الخاص  ببعض  إلكترونية  خدمة 

بال املتعلق  األخضر  الرقم  إلى  باإلضافة  الرشوة  العمومية،  عن  أكتوبر  080004747تبليغ  وقانون  بحماية    2011،  املتعلق 

 الشهود واملبلغين بالرشوة، واالختالس، واستغالل النفوذ. 

هذه املقاربات على ظهور واقع جديد بمواصفات متغيرة على ما كان عليه في السابق، فما هو واقع تخليق    تطبيق وقد ساعد  

 اهمة في ذلك ؟ اإلدارة العمومية ؟ واآلليات املس 

اقع -2    العمومية اإلدارة تخليق و

للجهاز   العادي  السير  على  باألساس  ينعكس  سيئ،  إداري  سلوك  اإلداري  والفساد  اإلدارة  في  األخالقيات  عن ضعف  ينتج 

ثقت يفقد  أصبح  الذي  باملواطن  اإلدارة  على عالقات  ينعكس  كما  العمومية،  واملرافق  بالنسبة  اإلداري  الشأن  هو  كما  فيها،  ه 

واستغال ألغراض  لالرتشاء،  املنصب  واستغالل  التقديرية  للسلطة  السلبي  للتوظيف  بالنسبة  وأيضا،  واالختالس،  النفوذ،  ل 
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سياسية وحزبية، واالستغالل الالمشروع للممتلكات العمومية، واملعاملة التفضيلية إزاء املواطنين، وغيرها. فما هي اختالالت  

 دارة العمومية ؟ اإل 

 العمومية   لإلدارة الجيد السير  تعرقل التي االختالالت 2-1

في  الذي يضرب  واالرتشاء،  اإلرشاء  في  يتمثل  باملواطن،  اإلدارة  القاتمة على عالقة  بظالله  يلقي  أخطر سلوك مشين  يظل 

وجه   ويشوه  الوطني،  االقتصادي  والدولةالعمق  بلعسري،    اإلدارة  الش يء(70، ص  2005)فائزة  التأسيس،   ،  إلى  يدعو  الذي 

والتحسيس، والتعبئة، لترسيخ قيم األخالق في تدبير الشأن العام، والتخلق في تسيير وتدبير الجهاز اإلداري املغربي، ألننا نالحظ  

واملوظف واملسؤولين  املديرين  بعقليات  توجد  التي  واالنحرافات  السلوكيات  من  مجموعة  هناك  أن  الراهنة،  الظروف  ين  في 

واستغالل   واملحسوبية،  والرشوة،  والفساد،  كالريع،  اإلدارة،  بهذه  تسود  خطيرة  جد  وقيم  أخالقي  بواقع  ينذر  مما  باإلدارة، 

 النفوذ، والسلطة، وعدم تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة، واملراقبة، واالفتحاص. 

العمومية، الصددوفي هذا   الوظيفة  التي تعيشها  املشاكل  إلى  أن نشير  املتعاملين    ، البد  اإلدارة مع  تنعكس على سلوك  والتي 

معها، وأهمها : سوء توزيع املوظفين وعدم تحكم اإلدارة في أعدادهم، رغم االنفراج الذي حصل مؤخرا على إثر املغادرة الطوعية 

رفتها اإلدارة، ثم  لبعض املوظفين، وعدم انسجام بعض مقتضيات النظام األساس ي العام للوظيفة العمومية مع التطورات التي ع 

  منظومة األجور غياب سياسة توقعية للموارد البشرية، وإشكالية منظومة الترقي وتقييم أداء املوظفين، باإلضافة إلى عدم عدالة  

 .(71و 70، ص : 2005)فائزة بلعسري، 

أن   إلى  نشير  ما   التخليق كما  املغربية  العمومية  وما باإلدارة  املسطرة،  األهداف  بعيدا عن  إدارية    زال  ترسبات  تعتريه  زالت 

كإشكال االنحراف، ومظاهر الريع، والفساد اإلداري، وكل السلوكيات واملنحرفة واملخالفة للقيم األخالقية، والتي ترتبط بهذه  

كبرى على جميع   أسئلة  الحق والقانون وتستدعي طرح  دولة  معالم  بناء  استكمال  في وجه  عائقا  زالت تشكل  ال  التي  الظواهر 

 دخلين. املت

   العمومية باإلدارة التخليق آليات ترسيخ 2-2

الحقيقي   التخليق  األخالقية   والواقعيإن  القيم  ترسيخ  أفق  في  والتشجيع،  والتحفيز،  املخالفين،  وزجر  النزاهة،  منبعه 

الت التخليق  آليات  أهم  نورد  أكثر،  وللتوضيح  واإلشراك.  التشاركية  املقاربات  طريق  عن  العمومية  ترسيخها  باإلدارات  يجب  ي 

 لتنمية اإلدارة املغربية.

 والتخليق   املواطنة -أ

املواطنة   املغربية  له    ملزمة إن اإلدارة  انتقاداته وتساؤالته، وأن تهيء  إليه وتقبل  باالستماع  أن تكون عند حسن املواطن، 

إلدار  سيمهد  مما  يكون،  ما  أرفع  واالستقبال  اإلرشاد  ليكون  واملناسبة  املالئمة  بالواجب،  األمكنة  تقوم  ومتخلقة،  خلوقة  ة 

أو   وتحافظ على الحق والقانون، وعلى مبادئ العدالة والحرية، كما أن اإلدارة املواطنة هي تحسيس، وتعبئة، وإلزام املوظف 

املستخدم أو املسؤول بأن يقوم بالواجب وشعوره بتقديم خدمات جليلة وأكثر جودة إلى املواطن، وهذا يدخل ضمن الشعور  

 س الوطني، ويؤدي إلى ترسيخ قيم األخالق، وقيم املواطنة، وقيم التخليق، وقيم الخلق الحميد.بالح

التواكلية واالنتظار، بل والسلبية التي قد   وتظل املواطنة بشكل من األشكال إحدى نقط االرتكاز القيمية، لتجاوز النظرة 

ا التنمية  مبادرة  اإلعالن عن  املغربي، فمنذ  الشعب  في خطاب  تطبع سلوك  بين  2005ماي    18لبشرية  يجعل من  امللك  نجد   ،

أكتوبر   في  للبرملان  الرابعة  التشريعية  الدورة  افتتاح  خطاب  في  ويلح  والصادقة"،  الفاعلة  "املواطنة  املبادرة    2005مرتكزات 
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على ضرورة توعية كل  ،  (2005أكتوبر    14)خطاب ملك املغرب بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الرابعة للبرملان، يوم الجمعة  

بتاريخ   العرش  خطاب  وفي  الجماعي،  العمل  على  وإقدامه  مبادرته  على  يتوقف  مصيره  بأن  )خطاب    2005يوليوز    30مغربي 

يلح كذلك على ترسيخ قيم    ،( 2005يوليوز    30العرش الذي وجهه جاللة امللك محمد السادس إلى األمة بمدينة طنجة بتاريخ  

اعتبارها الغاية والوسيلة للنهوض باألوراش الكبرى للبالد. وهكذا يؤكد أن املواطنة الكاملة التي ننشد لكافة  املواطنة املسؤولة، ب

  ،)...( والديمقراطية  الترابية،  والوحدة  وامللكية،  اإلسالم،  في  املتمثلة  والتاريخية،  والوطنية،  الدينية،  بمرجعياتها  املغاربة، 

)حسن    واجتماعيوصورية، وهشة، وغير مكتملة، ما لم يتم توطيدها بمضمون اقتصادي  وستبقى املواطنة الحقيقية ناقصة،  

  .(10، ص 2007طارق، 

وعدم   هناك ضرائب،  دامت  ما  الدولة جاهدة  تعمل  أن  يجب  املغربية،  العمومية  باإلدارة  املواطنة  قيم  وتخليق  ولترسيخ 

اطن الصحة الجيدة، والخدمات املمتازة، والتعليم املجاني  توفر فرص شغل بكثرة، وتقلص الوظائف العمومية، أن توفر للمو 

رياضية   مالعب  توفير  إلى  باإلضافة  واملحسوبية،  والزبونية،  الرشوة،  عن  بعيدة  النزيهة،  والعدالة  املردودية،  وذو  والفعال 

ون بالحياة الكريمة والسعادة  للجميع، وبيئة ثقافية رزينة ومواتية، لكي يشعر املواطنون)ات(  بأنهم يتمتعون باملواطنة وينعم

 الدائمة. 

وقد عمل املغرب خالل العقود األخيرة على ترسيخ األركان املتعلقة بدولة الحق والقانون، والرفع من قيمة اإلنسان بحقوقه  

عية  كاملة دون نقصان، من خالل التأسيس والبناء لدولة حديثة وعصرية، وذلك بإدخال تعديالت جذرية على املنظومة التشري

والقانونية لكي تكون مالئمة ومنسجمة مع املواثيق واملعاهدات العاملية، ومبادئ الشريعة اإلسالمية السمحة، وكذا التحوالت  

االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية، التي تعرفها البالد، ثم إصدار مجموعة من الظهائر والنصوص القانونية، وهي كما يلي  

( الجريدة الرسمية  2000فبراير    15)  1420ذي القعدة    9الصادر في    1.00.01الظهير الشريف رقم  )  1957يوليوز    16: ظهير  

بتاريخ  4777عدد   الصفحة  2000مارس    13،  القانون رقم    417،  الظهير الشريف رقم    11ـ    98بتنفيذ  املغير واملتمم بموجبه 

يهتم بالحريات العامة، وظهير    لق بتأسيس الجمعيات(( املتع1957يوليوز    16)  1376من ذي الحجة    18الصادر في    1.57.119

( الجريدة الرسمية 2002يوليوز    23)  1423من جمادى األولى    12الصادر في    1.02.206)الظهير الشريف رقم    1958نونبر    15

الشريف رقم    املغير واملتمم بموجبه الظهير  75ـ    00بتنفيذ القانون رقم    2892، الصفحة  2002أكتوبر    10بتاريخ    5046عدد  

في    1.58.376 األولى    3الصادر  املهنية1958نونبر    15)  1378جمادى  بالنقابات  املتعلق  تأسيس   ( (  في  الحق  على  ينص  الذي 

الصحافة، وظهير   العمومية والجمعيات وقانون  الشريف رقم    20/04/1990التجمعات  في    1.90.12)الظهير  من   14الصادر 

، املجلس االستشاري لحقوق  759، الصفحة 1990ماي  2بتاريخ  4044يدة الرسمية عدد ( الجر 1990أبريل  20) 1410رمضان 

عدد    اإلنسان( والقانون  اإلنسان،  لحقوق  االستشاري  باملجلس  املحاكم    90/41الخاص  بإحداث  )الجريدة    اإلداريةالخاص 

 ، ثم تحدث بموجبه املحاكم اإلدارية(  41ـ90، قانون رقم  69( ص:  1993نونبر    3)  1414جمادى األولى    18،    4227الرسمية عدد  

لسنوات   اململكة  للوزارة  2011  و  1996  و  1992دساتير  املندوبية  وإحداث  دوليا،  عليها  املتعارف  الحقوق  على  املتضمنون   ،

أبريل   في  اإلنسان  بحقوق  سنة  1911املكلفة  للسلطة  الجديد  املفهوم  عن  اإلعالن  مع  اإلدارة 1999،  بين  التواصل  لتنمية   ،  

واملواطن والعمل على تحقيق مصالحة بين اإلدارة واملواطن ومحاربة البيروقراطية وتخليق املرفق العمومي وتعزيز ثقافة اإلدارة  

 املواطنة. 
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   والتخليق املدني املجتمع -ب

رصده   في  وأيضا،  باملسؤولية،  والشعور  األخالق  قيم  أفراده  تلقين  في  املدني  للمجتمع  العام  االلتزام  لالنحرافات  يتمثل 

القانونية ومقاومتها بردود الفعل املناسبة، ولكي يتمكن املجتمع املدني من الوفاء بهذا االلتزام، يجب نشر الوعي بين أفراده عن  

طريق تعميم التعليم والتوعية العامة، وسلوك سياسة االنفتاح بمختلف أنواعه من طرف األجهزة اإلدارية حتى يتمكن من أداء  

تخليق اإلدارة املغربية واملؤسسات العمومية، تظافر    . ويتطلب( 259، ص  2009-2008)آمنة حطان،    املطلوبوجه  دوره على ال

إلى   املؤدية  األشكال  كل  محاربة  قصد  والنقابات،  السياسية،  واألحزاب  املدني،  املجتمع  فيهم  بما  الجميع،  وإشراك  الجهود 

اإل  الجهاز  وتمس  تس يء  التي  واالنحرافات  والفساد،  السلوكيات  والرشوة،  الريع،  بمحاربة  هنا  األمر  ويتعلق  املغربي،  داري 

املال   ونهب  واختالس  والنفوذ،  السلطة  واستغالل  غير شرعية،  منافع  على  والحصول  األمانة،  وخيانة  والتزوير،  واملحسوبية، 

وا والتوعية،  بالتعبئة،  املشينة،  اآلفات  تلك  كل  ويحارب  يلتزم  أن  يجب  فالكل  األخالقية،  العمومي.  القيم  لتسود  لتحسيس، 

املرافق   وتأهيل  تحديث وعصرنة  في  محوري  دور  له  الذي  املدني  املجتمع  فئات  واالستقامة، عن طريق  الحميدة،  والسلوكات 

تعبئة   على  السهر  في  تتمثل  أساسية،  بأدوار  يقوم  املدني  املجتمع  بأن  نقول  أن  ويمكن  العمومية.  واملنشآت  واملؤسسات 

جمعات والساكنة باملظاهر املنافية لألخالق داخل اإلدارة، والقيام بدورات تكوينية وتأطيرية تهم األخالق وتحمل  وتحسيس الت 

عنها،   واإلخبار  فضحها  وضرورة  اإلدارة،  انحرافات  عن  السكوت  وعدم  والرشوة،  الفساد  أشكال  كل  محاربة  ثم  املسؤولية، 

 القرارات اإلدارية.باإلضافة ضرورة إشراكه والتشاور معه في اتخاذ 

 والتخليق  السياسية األحزاب -ج

الحداثية،   بالديمقراطية  النهوض  قصد  املغربي،  املجتمع  داخل  األساسية  الركائز  بين  من  العامة  الحياة  تخليق  أصبح 

زداد تعقيد عندما  وتحقيق التنمية املستدامة والشاملة، ومحاربة كل اإلشكاالت املؤدية إلى الفساد والرشوة والزبونية، واألمر ي

العدالة والصحة والتعليم واإلعالم واألحزاب   بما فيها  الدولة  اآلفة داخل مؤسسات  العديد من   السياسية تصبح هذه  )هناك 

  : السياسة  علماء  بين  تداوال  األكثر  باعتبارهما  أساسين  تعريفين  إلى  اإلشارة  ويمكن  السياس ي،  للحزب  أعطيت  التي  التعاريف 

جمعيات تقوم على التزام بالشكليات، هدفها الذي عرف األحزاب السياسية بكونها "   ملاكس فيبرسع يعود  وا  األول تعريف ؛

هو مد مناضليها النشيطين بحظوظ مثلى أو مادية ملتابعة أهداف موضوعية أو الحصول على امتيازات شخصية أو تحقيق  

معا واالثنين   .": الثاني  من    التعريف  دقة  أكثر  لكنه  لـ  تعريف ضيق  يعود  وهو  وفينرسابقه  الشهير  البالومبارا  مؤلفهما  في   ،

. تنظيم دائم  1األحزاب والتنمية السياسية، ويركز هذا التعريف على أربعة شروط حتى يمكن القول بوجود حزب سياس ي وهي :  

واعية للقادة الوطنيين  . إرادة  3. تنظيم محلي وطيد، يقيم صالت منتظمة ومتنوعة على املستوى املحلي والوطني،  2ومستمر،  

أو بطرق أخرى. جان ماري  4واملحليين ملمارسة السلطة لوحدهم أو مع الغير،   البحث عن دعم شعبي من خالل االنتخابات   .

دانكان؛ علم السياسة، ترجمة محمد عرب صاصيال، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت، الطبعة الثانية،  

لحق،  مما يستوجب ضرورة التوعية والتحسيس بالتخليق داخل األجهزة اإلدارية، وباحترام القانون، وا   ،(212  ، ص1995سنة  

الشفافية، والنزاهة، والترشيد، وتشجيع االستثمار، والتنافسية، والشفافية، وتحقيق   الفعلية للجميع، لكي تسود  واملشاركة 

 التنمية الشاملة.  

اإلدارة حال التخليق داخل  الحياة  لقد أصبح  في  املواطنين  في تنظيم  السياسية إلسهامه  للبالد واألحزاب  أساسية  يا، ركيزة 

العمومية وتنشيط الحقل    36.04من القانون رقم    2راجع املادة  )  السياس يالعامة وتأهيل نخب قادرة على تحمل املسؤوليات 
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مكانة أساسية    ، وإذا أعطت الدساتير املغربية( 2006فبراير    20، بتاريخ  5397املتعلق باألحزاب السياسية، جريدة رسمية عدد  

والتأطير  التربية  بدور  تقوم  تعليمية  كمدرسة  بها  املنوطة  املهام  على  األخير  الدستور  في  ونصت  السياسية،  لألحزاب  ومهمة 

إلحاح من األحزاب بعدوالتحسيس والتعبئة والتكوين وترسيخ قيم األخالق واملواطنة، فقد أصبح   في  مطلوب وبكل  ما وصلنا 

أصبح األمر يقتض ي من األحزاب اعتماد مبادئ  )  مسارنا الديمقراطي إلى مرحلة املشاركة في ممارسة السلطة انتهاج مبادئ الحكامة 

ء  الحكامة في تدبيرها اليومي وفي انتخاب أجهزتها الوطنية والجهوية واملحلية، وفي تصريف االختالف داخلها واقتران املسؤوليات فيها بنا 

الوظائف الجديدة التي باتت    حتى تكون مؤهلة كفاية  على عناصر االنتخاب والتعاقد التي تفسح املجال للتقييم واملحاسبة(  ألداء 

لرفع   السياسية،  األحزاب  غير  أخرى  منظمة  أو  جهة  ألية  الوظيفة  هذه  إسناد  يمكن  ال  أنه  علمنا  إذا  خاصة  منها،  مطلوبة 

 يها.  مستوى التحدي والرهان املطروح عل

قيم   لترسيخ  واملهمة  الرفيعة  املنابع  بين  من  الدولة  مؤسسات  داخل  التخليق  بجعل  اليوم  ملزمة  السياسية  األحزاب  إن 

ترسيخ   في  ومهامها  بأدوارها  للقيام  وطنية  روح  بكل  ومدعوة  والديمقراطية،  والحداثة،  واملواطنة،  والوطنية،  الوطن، 

واملصالح الفعلية،  والحداثة  العامة،  الديمقراطية  الشؤون  تدبير  في  لإلشراك  ودعمه  وتكوينه  وتأطيره  املواطن،  وبين  بينها  ة 

داخل   املسؤوليات  لتقلد  الكفؤة  والنخب  األطر  وتقديم  واالقتصادية،  والسياسية  االجتماعية  املشاريع  وتنمية  وتأهيل 

قضاء على مظاهر الفساد والريع، والفقر،  مؤسسات الدولة واألجهزة اإلدارية، من أجل النهوض بترسيخ القيم األخالقية، وال

 والتهميش، والبطالة.   

  اإلدارية واإلجراءات املساطر  وتبسيط القرب سياسة -د

إن تقريب اإلدارة من املواطنين يعتبر عمال دؤوبا وشموليا، عبر تبني استراتيجية لالنفتاح على محيطها، وهذا لن يتأتى إال  

اإلدارة وتحديثها، ليس فقط عبر تحسين مناهجها وطرق عملها، بل أيضا على مستوى    من خالل مجهودات متواصلة لتطوير

في مختلف   املشاركة  بجدوى  وإقناعهم  مواطنيها  إعالم  من قدراتها على  والرفع  االجتماعي،  في وسطها  العمومية  املرافق  إدماج 

ود واملغرب يعمل جاهدا على بناء دولة الحق  ومنذ عق  ،(236، ص  2014/2015)محمد الزاهي،    حولهاقراراته، وإقامة توافق  

الرهانات   يتحدى  أن  مجبر  املغرب  أن  باعتبار  واملقاولة،  للمواطن  خدومة  العمومية  اإلدارة  تكون  بأن  رهين  وهذا  والقانون، 

االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية، قصد جلب االستثمارات، واالرتكا امليادين  بالدرجة  الداخلية والعاملية، فيما يخص  ز 

األولى على املقاولة باعتبارها عنصرا حيويا وفاعال أساسيا في خدمة االقتصاد الوطني، لكن بشرط أن تكون األرضية مواتية لها  

الصادر في    31/99)هناك منشور الوزير األول عدد    اإلداري املغربيعن طريق تبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية داخل الجهاز  

العمومية    1999نونبر    23 جلسته  في  صادق  النواب  مجلس  أن  إلى  نشير  كما  اإلدارية،  واإلجراءات  املساطر  تبسيط  حول 

يتعلــق بتبسيـط املساطر واإلجراءات القانونية الذي    19/55، وباإلجماع على مشروع قانــــون رقم  2020يناير    14املنعقدة بتاريخ  

ووزارة الداخلية، والذي يهدف إلى وضع املبادئ العامة واألســـس املنظمة للمساطر  أعدته وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة 

عموما،   للمرتفقـين  املقدمة  الخدمات  جودة  تحسين  وبالتالي  للمرتفقين،  املقدمة  بالخدمات  املتعلقة  اإلدارية  واإلجراءات 

نية على الثقة، والنزاهة، والشفافية، وروح املبادرة، واملرتفقين مب  ، لتكون العالقة بين اإلدارةواملستثمرين على وجه الخصوص(

ألن تبسيط املساطر اإلدارية يعتبر أحد الرهانات واألولويات في تقريب وعصرنة اإلدارة، كما يأخذ أهمية أولى وطنية إلدخال  

 التعديالت لنصل إلى إدارة فعالة تساهم في تحسين مناخ األعمال واالستثمار.  
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تبسيط   أهمية  والتحكم  وتكمن  اإلداري،  الجهاز  في  واملرونة  والفعالية  الدقة  إلى  الوصول  في  اإلدارية  املساطر واإلجراءات 

على   والعقالنية  الشرعية  ثم إضفاء  أي تالعب،  األفراد ضد  املرتفقين، وحماية حريات وحقوق  مع  اإلدارة  تعامل  في  والضبط 

 القرارات املتخذة.  

ن هدف اإلجراءات العمومية، التسهيل والتيسير، وليس التعقيد والتعسير، وهو منهاج  وهذا ما أكده ملك املغرب بقوله: "إ

وتحيين   اإلجراءات،  بتبسيط  أمرنا  لذلك  للناس،  النفع  إيصال  في  والتعجيل  والشفافية،  والوضوح،  االستقامة،  روح  لترسيخ 

بين   املستمر  التوقيع  على  التدبير، والعمل  اإلدارية، وتحديث وسائل  التي طبعت  النصوص  العصر  اإلدارية وروح  املقتضيات 

العالقات   أكتوبر    30و  29)الرسالة امللكية املوجهة إلى أشغال الندوة الوطنية لتخليق املرفق العام بتاريخ    البشرية" اليوم كل 

 . املنعقد بمدينة الرباط، من تنظيم وزارة الوظيفة العمومية واإلصالح( 1999

 انفتاح اإلدارة العمومية على املرتفقين وفي خدمتهم ؟  فكيف ساهمت آليات التخليق في

 "  املرتفقين على العمومية  اإلدارة وانفتاح  التخليق : " الثالث املحور 

من   االجتماعية،  للمطالب  هدفا  العمومية  املرافق  وكانت  الديمقراطية،  الدولة  بناء  في  سنوات  منذ  املغرب  انخرط  لقد 

كما  املدني،  املجتمع  املهتمة    مختلف حركات  الدولية  املنظمات  وتحاليل  والتصريحات،  املنشورات،  في مختلف  له  يجد صدى 

 بهذه القضايا. 

   اإلصالح ومقومات الفساد محاربة -1

" رفض  كل  الفسادإن  ورفض  العدل،  وغياب  واالمتيازات،  املصالح،  وتضارب  والزبونية،  الرشوة،  من  أشكاله،  بجميع   "

ة، وتبديد األموال العامة، يسير في نفس االتجاه مع النهوض بثقافة الشفافية، واملسؤولية،  أشكال الشطط في استعمال السلط

  واالقتصادية وتقديم الحساب، ومع إدارة املواطن لالنخراط في الحياة العامة، والتمتع بشكل كامل بحقوقه املدنية والسياسية  

والبيئي،   واالجتماعي  االقتصادي  ص  2013)املجلس  املواطنات  وقدنه  .( 34،  استقبال  تحسين  سياسة  لذلك  تبعا  املغرب  ج 

اتباع   نحو  اتجهت  قد  املغربية  العمومية  اإلدارة  بذلك  لتكون  واملرتفقين،  اإلدارة  بين  والثقة  االعتبار  إعادة  وكذا  واملواطنين، 

ومشا واستفساراتهم،  أسئلتهم،  مع  والتعاطي  املرتفقين،  اتجاه  االنفتاح  وسلوكات  وبرامج،  يكون  مناهج،  أن  بهدف  كلهم، 

روح   على  املبني  للمغرب  العميق  التاريخ  في  واملتجذرة  الحقة،  املواطنة  بروح   ويتشبع  من طرفها مرن، وسلس،  املتبع  األسلوب 

 التماسك والتضامن والتعاون.  

راحاتهم وتظلماتهم،  اململكة التي تنص على أن املرافق العمومية "تتلقى مالحظات مرتفقيها، واقت   دستور من    156املادة   وحسب

وتؤمن تتبعها"، فقد صدرت وزارة الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، تصورا ملشروع جديد يتعلق بانفتاح اإلدارة على املرتفقين،  

ال  وقد تجسد هذا التصور في ميثاق االنفتاح الذي يتضمن عشرة التزامات اتجاه املرتفقين، والتي تهتم بالجودة واالنفتاح واالستقب 

والتعامل الجاد والجيد مع املواطن، ملواجهة االنغالق، وضعف في التدبير والتسيير اإلداري، وغياب الحكامة اإلدارية التي تحول  

 دون تحقيق الخدمة العمومية في أحسن وأجود الظروف.

الرواسب والسلوكات  وكما هو معلوم، تعيش اإلدارة تحديات مهمة، مما يتطلب اتخاذ سياسة جريئة وبناءة للتخلص من  

التقليدية، واالنخراط في عملية اإلصالح، بهدف تحديث وتحسين الحكامة العمومية، كما تم التعبير عن ذلك بوضوح على أعلى  

مستويات الدولة، وتندرج إرادة اإلصالح هذه، في سياق وطني وأيضا دولي، يتسم بالتفكير العميق حول السياسات العمومية،  

إع حول  املساطر  وبالتالي  وتبسيط  اإلداري،  التركيز  عدم  وتقوية  للدولة،  الجديد  الدور  ضوء  على  اإلدارة  مهام  تحديد  ادة 
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ميزانية  نظام  وتحديث  االلكترونية،  بالحكومة  والنهوض  لإلدارة،  البشرية  املوارد  وتدبير  العمومية  الوظيفة  وتحديث  اإلدارية، 

، ص 2013)املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،    النتائج واإلداءحول  الدولة باالستفادة من عملية إصالح مهمة تتمحور  

41).  

افق  اإلدارة انفتاح -2    املواطن لخدمة العمومية  واملر

الحاليون الزمن إلدخال إصالحات وآليات تساهم في تطوير اإلدارة على التواصل مع املواطن، تماشيا مع    املسؤولون يسارع  

اال  يتطلب  الذي  العصر  في  روح  وعصرية  جديدة  أساليب  بإدخال  وكذا  الجميع،  مع  واملشاركة،  والتشارك،  والحوار،  نفتاح، 

العمومية بشكل شفاف،   الخدمات  من  )ات( من االستفادة  املواطنين  أكبر عدد من  لتمكين  واالنفتاح،  االستقبال، والحوار، 

في هذا اإلطار، على    2011من دستور سنة    27ص الفصل  ونزيه، وديمقراطي، بعيدا عن الزبونية، واملحسوبية، والرشوة. وقد ن

فعالة  قانونية  تدابير  اعتماد  يجب  لكن  ومهمة،  أساسية  حقوق  وهي  املعلومات  على  للحصول  للمرتفقين  املشروعة  الحقوق 

هناك وأيضا،  والكفاءة،  بالشجاعة  ومتمتعة  معقدة  وغير  منفتحة  إدارة  إلى  الوصول  تم  ومن  الواقع،  أرض  على  أمور    لتكون 

السياسية والنقابات والنساء  املدني واألحزاب  املجتمع  إدارية منفتحة على  لها قدرة سياسية  لتكون  اتباعها  اإلدارة  يجب على 

الخال املــواطنة  قيـــم  وتـرسيخ  األخـــالقي،  والسلــــوك  األخـــالقية،  القيم  إلى  االعتبار  إعادة  منها  والكبار،  والصغار  قة  والرجال 

 ة، عن طريق تدبير عمومي شفاف وناجع وذو مردودية عالية وممتازة. واملبدع

كما   والنمو،  لالستثمار  مناسبة  بيئة  لخلق  الضروري  الشرط  هو  واملقاوالت،  واملواطنين  اإلدارة  بين  العالقة  تحسين  وإن 

التدبير، والتي تسمح بضم التي حددها ميثاق حسن  التوجهات االستراتيجية  أساسيا من  توافقا  يشكل جزءا  أكثر  ان مستوى 

العمومية لن يكون بدون    .(198، ص  2009)عبد العزيز أشرقي،    القربلتطبيق جيد ملبدأ   وانفتاح اإلدارة واملنشآت واملرافق 

الجهاز   وعقلنة  بتطوير  واملستقبلي،  والعصري  اآلني  التحدي  روح  على  قادر  ومكون  ومتمرس،  متمكن،  بشري  عنصر  وجود 

 ات ومتطلبات املرتفق عن طريق التشارك، واملشاركة، واالنفتاح. اإلداري امللبي لحاجي

املواطنون،   التي يواجهها  املشاكل  أكبر جزء من  أنهما يشكالن  السلطة والجهاز اإلداري، لوجدنا  في  النظر جليا  أمعنا  فلو 

ك اإلدارات، والشعور كذلك بعدم  والدليل على ذلك، هو الشعور بالغربة واالبتعاد الذي يحس به الكثير من املواطنين اتجاه تل

نالحظ أن هناك بعض    ، كما ( 21، ص  1987)ياسر العدوان،    البيروقراطيالثقة ووجود العواقب الخانقة التي يفرضها السلوك 

املسؤولين باإلدارة العمومية ال زالوا يمارسون التسلط واستعمال السلطة اتجاه املرتفقين عوض أن يكونوا منفتحين ويأخذوا 

لسنة  الح الجديد  الدستور  إن  القول  إلى  األفعال  هذه  وتدفعنا  اعتبار.  كل  فوق  باملواطن  املتعلقة  والخدمات  ،  2011اجيات 

ينص على خروج مؤسسة الوسيط للدفاع عن الحقوق، والحريات، ورفع الشكايات، والتظلمات ضد اإلدارة، مما سيؤدي إلى  

املفهوم وتفعيل  واملواطن،  اإلدارة  بين  والنزاهة،    التصالح  والشفافية،  واإلنصاف،  القانون،  ملبدأ  طبقا  للسلطة،  الجديد 

 واملصلحة العامة. 

  خاتمة

نستخلص من كل ما تم التطرق إليه في محاور هذه املقالة، أن املرافق العمومية تمثل هوية املجتمع ومعيار رقيه أو تأخره،  

واملر  الدولة،  لفلسفة سياسة  القانوني  التعبير  باتت  الديمقراطية،  حتى  للدولة  الفقري  العمود  تحديثها، فهي  في  األساس ي  تكز 

واملجتمع،   العمومي  املرفق  بين  العالقة  بصوابية  نشهد  لذلك،  الحكومية،  البرامج  وتنفيذ  التنمية،  استراتيجية  لتطبيق  وأداة 

ولى الدستور املغربي الجديد أهمية خاصة  واملعبر عنها بكون كل تخليق في املرافق العمومية هو تخليق في املجتمع نفسه، ولهذا أ
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ملبادئ الحكامة الجيدة في تنظيم املرافق العمومية على أساس املساواة بين املواطنات واملواطنين في الولوج إليها، واإلنصاف في  

 تغطية التراب الوطني واالستمرارية في أداء الخدمات.  

املرافق واإلدارات العمومية، وعقلية اإلنسانة واإلنسان، واملسؤولة  صالح  وإونشير إلى أن  تخليق الحياة السياسية والعامة، 

وجود إرادة سياسية حقيقية وتظاهر كل الفاعلين في التدبير، ثم تأهيل العنصر  واملسؤول، واملوظفة واملوظف، لن يتأتى إال مع 

اإلدارة االلكترونية لتسهيل الولوج إلى املعلومة،  البشري، باإلضافة إلى استعمال آليات التحفيز، واملحاسبة، والعقاب، وتعميم  

الدراسية،   املناهج  في  التخليق  على  التربية  وإدراج  السلطة،  استعمال  في  والشطط  الرشوة  ملحاربة  التكنولوجيا  واستغالل 

ة، وناجعة، سيؤدي إلى ثورة إدارية فعال  وتنظيم حمالت للتوعية والتحسيس تنشر مبادئ األخالق وقيم السلوك الحسن، مما

وفعالة، ورقي في التدبير اإلداري إلى مكانة متميزة، مما يجعل عجلة االقتصاد والسياسة تخطو نحو تنمية شاملة ومندمجة تعم  

 أرجاء البالد جميعها. 

 قائمة املصادر واملراجع 

العام، جامع   اإلصالح آمنة حطان،" أسس   − القانون  الدكتوراه في  ة محمد الخامس، كلية  اإلداري باملغرب"، أطروحة لنيل 

 . 2009  -2008الرباط، املوسم الجامعي  -العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، أكدال 

تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، "حكامة املرافق العمومية"، املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،   −

 .2013، سنة 13إحالة ذاتية رقم 

 . 2013-2012كزية للوقاية من الرشوة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها سنة تقرير الهيئة املر  −

في التخليق وتوصياتها، اإلصالح اإلداري باملغرب على ضوء التجارب األجنبية،    الرقابة تقرير مجموعة العمل بشأن دور   −

 .2008، الطبعة األولى، 195ة، نصوص ووثائق، العدد: منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، سلسل

والتوزيع   − والنشر  للدراسات  الجامعية  املؤسسة  صاصيال،  عرب  محمد  ترجمة  السياسة،  علم  دانكان:  ماري  جان 

 .1995بيروت، الطبعة الثانية، 

 .2008نونبر  03بتاريخ  5679الجريدة الرسمية تحت عدد  −

:  1993نونبر    3)  1414ادى األولى  جم  18ـ    4227الجريدة الرسمية عدد   − تحدث بموجبه    41ـ  90، قانون رقم  69( ص 

 محاكم إدارية. 

الوطنية"،   − والسيادة  "املواطنة  الحزبي،  واإلعداد  الثقافة  مكتب  القومية،  القيادة  االشتراكي،  العربي  البعث  حزب 

 .65سلسلة الدراسات، عدد 

 .2007، مارس سنة 87لة فكر ونقد، العدد حسن طارق، "امللكية واإلصالح مالحظات أولية"، مج −

"هيئات   − طارق،  العدد    الحكامة حسن  والتنمية،  لإلدارة  املغربية  املجلة  والوظائف"،  البنيات  السياق،  الدستور:  في 

 . 2016، سنة 110

 . 2005يوليوز    30إلى األمة بمدينة طنجة بتاريخ    السادس خطاب العرش الذي وجهه جاللة امللك محمد   −

 . 2005أكتوبر    14املغرب بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الرابعة للبرملان وذلك يوم الجمعة  خطاب ملك   −
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املنعقد بمدينة   1999أكتوبر    30و  29الرسالة امللكية املوجهة إلى أشغال الندوة الوطنية لتخليق املرفق العام بتاريخ   −

 الرباط، من تنظيم وزارة الوظيفة العمومية واإلصالح. 

 13بتاريخ    4777( الجريدة الرسمية عدد  2000فبراير    15)  1420ذي القعدة    9في    صادر   1.00.01ف رقم  ظهير شري −

من ذي   18الصادر في    1.57.119املغير واملتمم بموجبه الظهير الشريف رقم    11ـ    98بتنفيذ القانون رقم    2000مارس  

 (.1957يوليوز  16) 1376الحجة 

في  1.02.206ظهير شريف رقم   − األولى    12صادر  الرسمية عدد  2002يوليوز    23)  1423من جمادى  الجريدة   )5046 

الصادر في   1.58.376املغير واملتمم بموجبه الظهير الشريف رقم    75ـ    00بتنفيذ القانون رقم    2002أكتوبر    10بتاريخ  

 (. 1958نونبر   15) 1378جمادى األولى  3

 2بتاريخ    4044( الجريدة الرسمية عدد  1990أبريل    20)  1410من رمضان    14صادر في    1.90.12ظهير شريف رقم   −

 .1990ماي 

السالم،   − دار  مكتبة  املواطنة"،  اإلدارة  ومتطلبات  الجماعية  الوطنية  الدولة  الجيدة:  "الحكامة  أشرقي،  العزيز  عبد 

 .2009الرباط، الطبعة األولى سنة 

 . 2003، سنة  1لة اإلدارة املغربية، عدد  لإلدارة العمومية"، مج   الكبرى عبد الواحد أو رزيق، "التحديات   −

"مدخل  − دره،  محمد  التجارة Approach ToManagementاإلدارة إلى عمر  كلية  األعمال،  إدارة  ماجستير  جامعة  -"، 

 .2009والفندقیة، سنة  السیاحیة للعلوم عين شمس، ایبال

غربية لإلدارة املحلية والتنمية، مكتبة دار السالم،  اإلداري ورهانات التنمية"، منشورات املجلة امل   اإلصالحغزالن املجاهد، "  −

 . 2019، ماي ويونيو  146ديور الجامع، العدد    2رقم    23شارع دونكان عمارة  

فائزة بلعسري، "دور والي املظالم في صيانة الحقوق وتطوير اإلدارة"، ديوان املظالم، مجلة متخصصة نصف سنوية،   −

 .2005للتنمية البشرية، العدد الثالث، دجنبر اإلدارة املواطنة واملبادرة الوطنية 

 . 1413جمادى الثاني    12املؤرخ في    1.92.143املنفذ بظهير رقم    1992دجنبر    7بتاريخ    92ـ    25القانون رقم   −

 . 2006فبراير    20بتاريخ    5397السياسية، جريدة رسمية عدد:    باألحزاب املتعلق    36.04القانون رقم   −

التصريح اإلجباري لبعض منتخبي املجالس املحلية والغرف املهنية وبعض فئات املوظفين أو األعوان  بإحداث    54.06القانون رقم   −

 .   2008نونبر    3الصادر يوم االثنين    5679العموميين بممتلكاتهم، الجريدة الرسمية رقم  

− " لحرش،  والع  الدستور كريم  التشريعية  النصوص  سلسلة  وتحليل،  املغربية، شرح  للمملكة  القضائي"،  الجديد  مل 

 .2013،  سنة 2العدد 

محمد الزاهي، "إدارة القرب باملغرب"، أطروحة لنيل الدكتوراه، في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس،   −

 . 2016-2015الرباط، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، سال، املوسم الجامعي  

إلى امللتقى الدولي حول    هيئات محمد الهيني، "دور   − النوظمة في ضمان حكامة إدارية واقتصادية فعالة"، بحث مقدم 

املقام في جامعة سعد حلب   املنظمات الحديثة، دراسة وتحليل تجارب وطنية ودولية،  اإلبداع والتغيير التنظيمي في 

 .2003ماي  19و  18البليدة، 
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بن عبد   − أمين  اإلداهللا محمد  في  التفكير  "إعادة  والتنمية، عدد  ،  املحلية  لإلدارة  املغربية  املجلة  -1995، سنة  6رة"، 

1996 . 

الذي أعدته وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزارة الداخلية وتمت املصادقة عليه    19/55مشروع قانون رقم   −

 بتبسيط املساطر واإلجراءات القانونية.  يتعلـق ، 2020يناير  14بتاريخ 

التراب،  − بتعليل  مصطفى  اإلدارة  التزام  املظالم، مجلة متخصصة    قرارتها "  ديوان  املواطنة"،  لقيم  وترسيخ  العام  للمرق  تخليق 

 . 2005نصف سنوية، اإلدارة املواطنة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، العدد الثالث، دجنبر سنة  

 ملساطر واإلجراءات اإلدارية. حول تبسيط ا   1999نونبر    23الصادر في    99/ 31منشور الوزير األول عدد   −

منشورات    البوعزاوي موالي محمد   − التنمية"  الديمقراطية وكسب رهان  نحو ترسيخ  باملغرب  الترابية  اإلدارة  "تحديث 

 .2015، ، الطبعة األولى9مجلة العلوم القانونية،  العدد 

حت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الندوة الوطنية املنظمة من طرف وزارة الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، ت −

الجمعة والسبت   يومي  بالرباط وذلك  املنعقدة  العام"،  باملرفق  األخالقيات  "دعم  السادس حول موضوع   29محمد 

 . 1999أكتوبر  30و

الشؤون   − مجلة  اإلدارية"،  االستجابة  على  وأثرها  املواطنين  مع  عالقتها  نمط  تحديد  في  اإلدارة  "دور  العدوان،  ياسر 

 . 1987دارية، العدد السابع، سنة اإل 

− Emmanuel OKomba, « la gouvernance une affaire de société, analyse mythivmétrique de la 

performance », (l’harmattan 201). 
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 ملخص 

الديني   التحول  إشكالية  إلى تفكيك  البحث  املسيحية    يهدف هذا  إلى  باملغرب،  من اإلسالم  الالدينية  إلى  ومن اإلسالم 

فأفراد األقليتين املسيحية وامللحدة مغاربة كباقي املغاربة، إذ ولدوا وتربوا وعاشوا في كنف املجتمع املغربي، إال أن هذا  

ل املجتمعات في العالم،  املجتمع ليس مجتمعا منسجما ومتناغما، بل يبقى مجتمعا قائما على التعدد واالختالف كك

التالي يظل املغاربة شيعا وزمرا بملل ونحل متعددة، ويعيشون في وطن واحد اسمه املغرب، بيد أن عنصر املفارقة  وب

بعضهم   إلى  املسلمين  املغاربة  ونظرة  تمثل  أن  بحيث  البعض،  لبعضهم  املغاربة  تمثل  في  يتجلى  تحليله  نروم  الذي 

ا إلى  نظرتهم  عن  تختلف  واملغار البعض  املسيحيين  لها  ملغاربة  يخضع  التي  اإلسالمية  التنشئة  بسبب  امللحدين  بة 

تمثل   أن  كما  اآلخرين،   شيطنة  على  ترتكز  الوثوقية  وهذه  الذات،  حول  متمركز  وثوقي  بطابع  تتسم  إذ  املسلمون، 

مع  كنيسة الكاثوليكية في املجاملغاربة املسيحيين للمغاربة املسلمين هو تمثل سلبي ، فرغم املراجعة التي قامت بها ال

، مازال املسيحيون املغاربة متمركزين حول ذواتهم، ويعتبرون أنفسهم أبناء  1965و  1962الكنس ي املنعقد بين سنتي  

املغاربة   واملسيحيين  املسلمين  فيعتبرون  املغاربة  امللحدون  أما  األخرى،  األديان  يشيطنون  نفسهم  الوقت  وفي  هللا، 

 ايا:نقد هذا التمثل من ثالث زو خرافيين، كما نروم 

املغاربة  1 تمثالت  تحليل  ثم  املغاربة،  وامللحدين  املغاربة  للمسيحيين  املغاربة  املسلمين  تمثالت  محتوى  تحليل  ـ 

 املسيحيين للمغاربة املسيحيين وللمغاربة امللحدين ثم تفكيكها على ضوء التاريخ. 

 لحدين واملسيحيين. ربة املسلمين للمغاربة املـ نقد الجذور الدينية والقانونية لتمثالت املغا 2

 ـ تحليل ونقد ظروف امللحدين واملسيحيين املغاربة في ميدان العمل.  3

حداثي  4 مجتمع  بناء  أجل  من  املغربية  القانونية  املسودات  وتغيير  السلبية،  التمثالت  تغيير  على  الرهان  ـ 

 
، الدار البيضاء، المغرب 1  الدكتوراه ِفي كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية المحمدية، جامعة الحسن الثاِني

ر
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 وديمقراطي وعلماني يتسع للجميع.  

 ، امللحدون، العلمانية، املسلمون التحول الديني، املسيحيون  :يةالكلمات املفتاح

Abstract 

This research aims to analyze the problem of religious conversion from Islam to 
Christianity and from Islam to atheism in Morocco. The members of the Christian and 
atheist minorities are Moroccans like the rest of the Moroccans, as they were born, bred 
and lived in the confines of Moroccan society. However, this society is not a harmonious 
society, but rather remains a society based on pluralism. The difference is like all societies 
in the world, and therefore Moroccans remain groups with multiple religions, and they live 
in one country called Morocco. However, the element of paradox that we intend to analyze 
is manifested in the Moroccans’ representation of each other, so that the Muslim 

Moroccans represent and look at each other different from their view of Christian 
Moroccans and atheist Moroccans because of the Islamic upbringing to which Muslims are 
subject, as it is characterized by a trusting and self-centered character, and this reliability is 
based on  the demonization of others, and the representation of Christian Moroccans by 
Muslim Moroccans is negative. Despite the review carried out by the Catholic Church in 
the Synod held between 1962 and 1965, Moroccan Christians are still self-centered, and 
consider themselves children of God, at the same time demonizing other religions, and we 
also want to criticize this representation from three angles : 

1 -  Analyzing the content of representations of Moroccan Muslims for Moroccan Christians 
and Moroccan atheists, and then analyzing the representations of Christian Moroccans for 
Christian Moroccans and for atheist Moroccans, then dismantling them in the light of 
history. 
2 -  Criticism of the religious and legal roots of Moroccan Muslim representations of atheist 
and Christian Moroccans. 
3 -  Analysis and criticism of the conditions of Moroccan atheists and Christians in the field 
of work . 
4- Betting on changing negative representations and changing the Moroccan legal drafts in 
order to build a modern, democratic and secular society that accommodates all. 

Keywords: orthodontic culture, the teacher, evaluation practice, the teaching-learning 
process, formation. 

 

 مقدمة

الصفحة   اإليمان ومعرفة غنوصية تحيى( يقول جورج هارت:    48في  )املسيحية: عقيدة  املعرفة هي عتبة  من كتابه:  إن   «

الحب إلى  يصل  أن  لإلنسان  يمكن  ال  معرفة  بدون  إليه.  والطريق  يكشف (،  2011،48)هارت،«،  الحب  القول  هذا  إن 

فهما وإدراكا لآلخر، والحب تواد وتعلق باآلخر، فإن الوصول إلى مرتبة حب    بامللموس أن الحب صنو املعرفة، فإذا كانت املعرفة
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وأما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم،  »وقد جاء في إنجيل متى:  اآلخر يحصل من خالل معرفة اآلخر،  

أن يحب الغير ما لم يعرفه حق املعرفة،  ومن ثمة ال يمكن للمرء (، 44:5)متى،  « وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم

املعرفة،   هامش  بكثير  يفوق  الجهل  فهامش  ولذلك  يعرف شيئا،  أنه ال  هو  يعرفه  ما  كل  بأن  قال  ولقد صدق سقراط حينما 

موضوع   في  يحصل  ما  وهذا  ولونيا...  وعرقيا  ودينيا  فكريا  عنه  املختلف  الغير  يعرف  أن  ذاته  يعرف  ال  الذي  لإلنسان  فكيف 

اإلعالم  األقل وسائل  وعبر  الواقع  في  املنتشر  الكراهية  خطاب  ظل  ففي  واملغاربي،  العربي  بالعاملين  الدينية  وغير  الدينية  يات 

االجتماعي، التواصل  على   (2005،68)فولتير،ووسائل  اآلخر  فهم  دون  يحول  الذي  الش يء  البشر،  بين  وحدود  متاريس  توضع 

كلنا ولدنا في قوميات أو أديان معينة، ومن  يقول األنتروبولوجي محمد أركون: »حقيقته، بل أكثر من ذلك تفهمه واحترامه، و 

وأديان   قوميات  إلى  ينتمون  ألنهم  اآلخرين  ونكره  لها  نتعصب  أن  الطبيعي  من  ليس  ولكن  بها،  ونتعلق  نحبها  أن  الطبيعي 

التراثي بوضع عقائده  يقبل  أنه  النقدي وسواه هو  املثقف  بين  األساس ي  والفرق  التساؤل والشك  أخرى،  املقدسة على  ة 

  2والتمحيص والغربلة. أما املثقف التقليدي أو االمتثالي فال يقبل بذلك. هنا يكمن املحك األساس ي للتفريق بين املثقفين«،

دوغمائية    (،194،  2011)أركون،   وثوقية  سياجات  أي  البشر،  بين  حدودا  تخلق  واألديان  القوميات  أن  أركون  محمد  يرى 

تسمح لألفراد بالقفز فوقها واالرتماء في أحضان اآلخرين, ويضيف أركون بأن العالم اإلسالمي ليس حالة منعزلة عن  متعصبة ال 

الكونية واإلنسانية،   إلى  للنفاذ  الوعي اإلسالمي  العالم وتحول دون تحرير  بهذا  العالم، بل هناك حدود الهوتية ودينية تحيط 

لل الوثوقي واملتعصب  الفهم  إلى  النصوص موضع شك بالنظر  في وضع هذه  النقدي  نصوص اإلسالمية، وتتجلى مهمة املثقف 

وتساؤل وتمحيص وغربلة، أي أنه يقوم بدور تأويلي منفتح ومتحرر وعقالني يتعالى على خطاب الرفض والكراهية الذي يدعو  

 إليه املثقف التقليدي.   

ير الدينية جاعال منها شماعة يعزى إليها جميع ضروب  يستهدف خطاب الكراهية على وجه الخصوص األقليات الدينية وغ

ألن   التاريخ،  عبر  املختلفة  ودياناتها  بأفكارها  حاضرة  دوما  كانت  األقليات  أن  العلم  مع  والعلمي،  والتقني  الحضاري  اإلخفاق 

لبشر على كل ش يء،  مقياسا لكل ش يء كما قال بروتاغوراس، فال يمكن أن يتفق ااالختالف هو ديدن البشر، فمادام اإلنسان  

إلى    نابل إنهم مختلفون في كل ش يء، فإذا اتفقوا على ش يء، فإن هذا االتفاق ما هو إإل العاصفة التي تنذر باالختالف، فلو رجع

جد أن االختالف يرتبط باالحترام، لكن من الناحية الواقعية ال يفض ي االختالف دائما إلى االحترام، بل  نمعجم روبير الصغير،  

إلى الحرب والصراع.  من الال  وذلك   (.2008)روبير الصغير،  زم أن يكون هناك اعتراف باالختالف وإال سوف يفض ي هذا األخير 

آيات السيف والحرب والقتال حسب سياقها   تأويل كل  الكراهية، بحيث يجب  الديني من كل مظاهر  التراث  تنقية  عن طريق 

 ية ويمكن أن نذكر بعض اآليات:  التاريخي سواء في اإلسالم أو املسيحية أو اليهود

وأرجلهم من  » ـ   أيديهم  تقطع  أو  أو يصلبوا  يقتلوا  أن  األرض فسادا  في  يحاربون هللا ورسوله ويسعون  الذين  إنما جزاء 

 . 33املائدة، اآلية  ، « أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيمخالف  

 . 34:10متى، ، « ما على األرض، ما جئت أللقي سالما، بل سيفاال تظنوا أني جئت أللقي سال » ـ 
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جميع  »ـ   وأحرقوا  أمالكهم  وكل  مواشيهم  وجميع  بهائمهم،  جميع  ونهبوا  وأطفالهم،  مديان  نساء  إسرائيل  بنو  وسبى 

 . 10.11:31العدد، ، « مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار

 البحث  ـ أهداف 1

إشكال  تحليل  البحث  هذا  جهة  يتغيى  من  والتدين  الدين من جهة  بين  الرابط  األساس ي  الناظم  باعتباره  الديني  املعتقد  ية 

ال   اإليديولوجية،  والقناعات  الدينية  املمارسات  تعدد  وفق  باملغرب  الدينية  الهوية  أسئلة  اإلجابة عن  يروم  تحليل  إنه  أخرى، 

في   2011الذي صدر عام    الفصل الثالث من دستور اململكة  واحدية الدينية، صحيح أن اإلسالم هو دين الدولة املغربية وفقال

، إال أن املجتمع املغربي بات مجتمعا معوملا على أكثر من مستوى وصعيد، وهذا ما يترجم  سياق بروز حركة العشرين من فبرابر

األ  السني املالكي، بحيث يعرف هذا  التي يجتازها اإلسالم  التأويل واالجعمق األزمة  الذي فتح الباب  خير جمودا في  الش يء  تهاد، 

من   الديني  املعتقد  للتغيير  املغربي  الشباب  أمام  املجال  فسحت  التي  التكنولوجية  الثورة  بفعل  الدينية  العروض  تنامي  أمام 

 اإلسالم إلى املسيحية أو اإللحاد... 

لين دينيا، بحيث يعاني هؤالء من  باإلضافة إلى ذلك يسعى هذا البحث إلى نقد خطاب الكراهية الذي يقف عائقا أمام املتحو 

االختالف   ثقافة  يكرس  جديد  خطاب  تأسيس  إلى  يهدف  كما  االجتماعي،  والنبذ  القانوني  لإلقصاء  ويتعرضون  الوصم  عقدة 

 والتعدد.  

 مشكلة البحث  ـ 2

التحول الديني باملغرب من معضلة كبيرة   بالنظر إلى أن  ،  ندرة األبحاث والدراسات  وتتمثل هذه املعضلة فييعاني موضوع 

التي ليس   إلى أن املوضوع يندرج ضمن الطابوهات  البحث جديد كل الجدة ويعالج ظاهرة مستجدة باملجتمع املغربي، إضافة 

الخوض باحث  أي  اهتمتا  فيها  بوسع  هامتين  دراستين  إلى  نتطرق  أن  يمكن  اإلطار  هذا  وفي  الباحثين،  من  قليلة  قلة  اللهم   ،

 غرب: بموضوع التحول الديني بامل

اإللحاد، الدهرية، الزندقة    الدينيون مغاربة دراسة في اإللحاد من خلفية إسالمية  صدرت دراسة عنوانها:   2016ـ في سنة  

ناقصو    ... دينيا  املتحولين  املغاربة  إن  مفادها:   فكرة  إلى  الدراسة  هذه  في  الباحث  وخلص   ، ملخنتر  مراد  املغربي  للباحث 

رجة الثانية، فإذا كان مسموحا لليهود املغاربة ولألجانب املسيحيين بممارسة شعائرهم الدينية  املواطنة، إنهم رعايا من الد

الباحث   يدعو  ولهذا  الدينية،  وقناعاتهم  عباداتهم  ممارسة  ممنوعين  من  دينيا  املتحولين  املغاربة  املواطنين  فإن  باملغرب، 

املغربية   الدولة  القوانيملخنتر  في  واضحة  تبني مرجعية  لحقوق  إلى  العاملية  باملرجعية  األمر  ويتعلق  الدراسية،  واملقررات  ن 

(، ولكن كيف يمكن تبني هذه املرجعية في ظل دستور يعتبر اإلسالم دين الدولة؟  126،  123، ص ،2016اإلنسان )ملخنتر،  

تن للمشرعين  يتسنى  حتى  الخاص  والشأن  العام  الشأن  بين  والدولة؟  الدين  بين  التام  الفصل  يجب  املادة  أال  من    18زيل 

 اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان في الدستور املغربي؟  

سنة   في  أما  أبالل  2018.  عياد  املغربي  الباحث  أنجزها  التي  الدراسة  وأقصد  أهمية،  تقل  ال  أخرى  دراسة  فقد صدرت   ،

وقد خلص عياد أبالل إلى  ربي،  الجهل املركب الدين والتدين وإشكالية تغيير املعتقد الديني في العالم العوتحمل عنوان:  
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إلى ثالثة مستويات: إلى املسيحية يرجع  املتحول    أن التحول من اإلسالم  يتمثل املستوى األول في أزمة صورة األب وتمثالت 

االجتماعي الوسط  في  االندماج  بأزمة  فيتعلق  الثاني  املستوى  أما  األسرية،  الثالث  املفترض  املستوى  بينما  أزمة  ،  في  يتجلى 

)أبالل،  الت املجتمع  وأخالق  قيم  مع  ص  2018كيف  هذه  805،  على  االطالع  بعد  نفسه  يفرض  الذي  السؤال  أن  بيد   ،)

األب بصورة  تتعلق  أزمة  في  الديني  التحول  موضوع  اختزال  يمكن  هل  املجتمع    الدراسة:   ثقافة  في  االندماج  مسألة  في  أو 

في الحياة مع العلم أن  ة قد تتغير بتغير الظروف التي يمر منها املرء  ؟ أليس الدين قضية مكتسباملغربي ذي األغلبية املسلمة  

التنشئة االجتماعية هي مسار متحول من املهد إلى اللحد فقد يكون اإلنسان مسلما اليوم وفي الغد يصير مسيحيا ؟ وهذا  

حول الديني في نظرنا ال ترتبط بأزمة  السؤال يقودنا إلى سؤال آخر حول ما إذا كانت الهوية ثابتة أم متغيرة ؟  إن مسألة الت

أو أزمة  االندماج وال بأزمة صورة األب، بالنظر إلى أن هذه املسألة في املجتمعات املفتوحة والديمقراطية ال تثير أي مشكلة  

املجتمع   أن  كما  املعتقد،  حرية  يضمن  القانون  العمادام  مجتمعاتنا  في  يختلف  واألمر  املعتقد،  حرية  يتقبل  ربية  املفتوح 

 واملغاربية التي تتميز بانغالق اجتماعي وقانوني. 

 أسئلة البحث   .3

 يتوخى هذا البحث اإلجابة عن األسئلة التالية:  

ـ كيف يتمثل امللحد نفسه ؟ وكيف ينظر إلى ذاته؟ وما هي املرجعية التي ينبني عليها قناعاته الفكرية؟ وما الدواعي و األسباب  

 الم إلى الالدينية ؟ التي جعلته يتحول من اإلس

ـ كيف ينظر املسلمون املغاربة إلى امللحدين املغاربة الذين خرجوا من امللة اإلسالمية؟ هل يحترمونهم ويتعايشون معهم؟ أم  

 ينبذونهم؟ 

 ـ كيف تعاطت املسيحية من الناحية التاريخية مع أتباع األديان األخرى ومع الالدينيين؟  

 ريخية واملعجمية كان له تعريف واحد أم تعاريف شتى ؟  ـ  هل املسيح من الناحية التا 

 . ما هي الوضعية االقتصادية للمتحولين دينيا باملغرب ؟ هل يتعرضون ملضايقات بسبب قناعتهم الدينية ؟ 

 ـ ما يريد املتحولون دينيا باملغرب؟ وما هي مطالبهم القانونية واالجتماعية والسياسية؟ 

 ـ فرضيات البحث 4 

والتي هي بمثابة إجابة مؤقتة سنتأكد من صدقها أو كذبها على البحث    ما سبق يمكن صياغة الفرضيات التاليةوعلى ضوء  

 :  الذي قمنا بهامليداني  

، كما  ة ومستبعدة في املجال االجتماعينفترض أن األقلية املسيحية واألقلية امللحدة في املغرب هي فئة مهمشة ومنبوذـ  1

   لوصم واالحتقار تتعرض ألشكال كثيرة من ا

القانوني،  ـ  2 التهميش  إلى  عبدة  باإلضافة  أنهم  يرى  من  فهناك  امللحدين،  إلى  نظرتهم  في  يتفاوتون  املسلمين  أن  نفترض 

إلى   باإلضافة  نفعيين وفاسدين،  يعتبرهم  من  فهناك  من ذلك،   واألدهى  الهداية،  الطريق، وجاهلو  للشيطان، ومنحرفون عن 

أن اإلسالم تاريخيا تعايش مع الكثير من املفكرين  ، لكن باملقابل نتصور  خارجين عن حمايته وعنايته كونهم مترببين على هللا و 
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اإلسالم. ديار  في  امللحدين  كما  (2008،105،ـ2007)عياش،    والعلماء  إمكانية،  إلحادية  نفترض  ـ  إسالمية  صداقة  في    وجود 

   الحاضر واملاض ي. 

 ن الديانة املسيحية في بدايتها كانت تدعو إلى املحبة واألخوة، نتصور بأ قراءة تاريخية  انطالقا من  .3

من     .4 سواء  املسيحي  ملعنى  جامع  تعريف  إيجاد  الصعب  من  أنه  نفترض  وفيلولوجية  معجمية  مقاربة  من  انطالقا 

 .يخية الناحية املعجمية أو من الناحية الدينية أو من الناحية التار 

واألقلية املسيحية من الناحية االقتصادية مهمشة، بحيث أن أفرادها يتعرضون    نفترض أن وضعية األقلية امللحدة  ـ5

 للمضايقات من لدن رب العمل ومن زمالئهم العمال، وفي الغالب يخفون قناعاتهم الدينية وممارسة أسلوب التقية.  

ن كاملي املواطنة دون تمييز على  نفترض أن آمال وانتظارات األقلية املسيحية وامللحدة هي االعتراف بأفرادها كمواطني  ـ6

نفسها وقرارها   املجتمع، سيدة  في  فاعلة   واقتصاديا كذوات  وقانونيا واجتماعيا  بهم دستوريا  االعتراف  وينبغي  الدين،  أساس 

 ومصيرها معنويا وجسديا. 

ومو  نظريا  وتأطيره  السوسيولوجي،  املوضوع  بحصر  الكفيلة  املعطيات  جمع  سبيل  في  اختبار  أول  في ضرورة  يتمثل  نهجيا 

تحديد العينة التمثيلية ملوضوع البحث تحديدا واضحا، ولهذا وانطالقا مما ورد في إشكالية هذا البحث، سنعتمد عينة تهم في 

( بمجموع  املغاربة،  املسيحيين  تخص  أخرى  وعينة  املغاربة،  امللحدين  فئة  املسلمين   فئة  متغير  30املجموع،  تضم  حالة،   )

تم فهم العالقة بين تغيير املعتقد الديني والجنس وخاصة في فئة امللحدات املغربيات، كما تخضع العينة  الجنس، إذ بموجبه ي

املدروسة ملتغير املستوى الثقافي، فأغلب الذين تبنوا اإللحاد من فئة الشباب الذين تعلموا بالجامعات، وال ننس ى أيضا متغير  

ارتقينا في السن، إذ كلما ارتقينا في السن نكاد ال نعثر   املغاربة، فكلما  أو ملحدين مغاربة، أما في فئة املسلمين  على مسيحيين 

 العمر، إال ونجد أحكاما سلبية حول املتحولين دينيا أكانوا مسيحيين أو ملحدين.  

 العينة املدروسة  ـ5 

أربع م نوزعها على  أن  يمكن  املدروسة،  العينة  الثالثين، ألفراد  الحاالت  بتوزيع  قمنا  بنسليمان،  لئن  دن مغربية، وهي مدن 

إلى   يبلغ عددها  التي  املغاربة  امللحدين  إلى فئتين: وهي فئة  البيضاء، وتنقسم  الدار  الرباط،  أفراد    8فردا، ومنها    15املحمدية، 

 إناث.  5ذكور و 10فردا يتوزعون إلى  15إناث، بينما الفئة الثانية هي فئة املسيحيين ويبلغ عددها  7ذكور و

املالكيين األشعريين  أما بخ إلى ثالثين فردا من املسلمين السنة  الذين استجوبناهم، فيصل عددها  صوص عينة املسلمين 

الوقوف على عالقاتهم   العينة  يتوزعون عبر مدن بنسليمان، املحمدية، والدار البيضاء والرباط، والهدف من استجواب هذه 

، وقد أجريناها  2020و  2019رة املمتدة بين سنتي  ذه املقابالت أجريت في الفت، وجميع ه تهم حول املتحولين دينيا باملغربوتمثال

   بشكل مباشر أو من خالل وسائل التواصل االجتماعي. 

 أما بخصوص اختيار العينة املدروسة، فهو اختيار فرضته عدة أسباب ذاتية وموضوعية:  
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على   للمتحولين  الوازن  الحضور  لفتنا  لقد  الذاتية:  األسباب  لبعض  أـ  ناهيك عن معرفتي  االجتماعي،  التواصل  وسائل 

 تمي إليه، الش يء الذي دفعنا إلى االهتمام بهذا املوضوع.الجتماعي الذي نن املتحولين دينيا في الوسط ا 

العينة كان اختيارا موجها األسباب املوضوعية: إن اختيار  ـ  البيضاء    ، واهتمامناب  بمدن بنسليمان واملحمدية والدار 

حضورنا إلى مؤتمر األقليات الدينية الذي نظم  من ط لم يكن اعتباطا، لقد تعرفنا على الكثير  من املتحولين دينيا انطالقا والربا

سنة   الرباط  الدينية   2019بمدينة  لألقليات  الثالثة  الدورة  تنظم  الدينية  للحريات  املغربية  الجمعية  الوطن،  دنيا    )جريدة 

،https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/10/31/1287660.html  املتحولين لبعض  معرفتنا  عن  ناهيك   ،)

كما   البيضاء،  الدار  بمدينة  فيها  يجلسون  التي  املقاهي  بعض  أن  في  على  التعرف  من  مكننا  بنسليمان  مدينة  من  انحدارنا 

ا تعليمنا  نتابع فيها  التي  املحمدية  بالنسبة ملدينة  الش يء  املتحولين دينيا، واألمر كذلك  املدن األخرى فال نعرف عنها  أما  لعالي، 

من املتحولين الالدينية، فهناك صعوبات كثيرة اعترضنا    15من املتحولين إلى املسيحية و  15مسلما و  30أما ملاذا مقابلة   الكثير.  

ينية، ولذلك من العسير  بالنظر إلى أن املتحولين دينيا يطبعهم الخوف والتكتم في مجتمع غير عقالني وال يؤمن بالحريات الد

النساء كانت   أكثر عينة  الذكور  أن مقابلة عينة  الدراسة، كما  تبقى سهلة  التي  املسلمة  العينة  املتحولين دينيا، عكس  مقابلة 

ينيا، لكن لن  بسبب أن اإلناث املتحوالت يصعب اختراقهن، ألن املجتمع املحافظ واألهل قد يتسامحون مع الذكور املتحولين د

 وا مع اإلناث، بحيث أن األنثى هي العنصر الناقل لثقافة املجتمع.  يتسامح

 املنهجيات املتبعةـ 6  

عملنا   فقد  املنهجي  الجانب  الحقلين  وبخصوص  في  املعتمدة  والطرائق  والتقنيات  الوسائل  من  عدد  توظيف  على 

الرت نظرا  املدروس  املوضوع  لحصر  الكافية  املعطيات  لجمع  والتاريخي  جهة  السوسيولوجي  من  باإلشكالية  الطرائق  هذه  باط 

املغاربة   املسلمين  وعالقات  تمثالت  دراسة  على  أساسا  ترتكز  الدراسة  دامت  وما  أخرى.  جهة  من  املنتقاة  العينة  وطبيعة 

والواتسابية،   الفايسبوكية  املجموعات  من  انطالقا  مقابالت جماعية  على  نعتمد  فإننا سوف  املغاربة،  وامللحدين  باملسيحيين 

ا أننا سوف نعتمد على دردشات ومقابالت فردية على أرض الواقع مع مجموعة من املسلمين املغاربة واملسيحيين وامللحدين  كم

 املغاربة في مدن بنسليمان واملحمدية والدار البيضاء والرباط. 

الرق املنهج )الكمي( اإلحصائي من خالل رصد كل املعطيات  مية، انطالقا من  إضافة إلى ذلك، سوف يرتكز بحثنا على 

 الدراسات والتقارير الدولية الخاصة من قبيل:  

 ( 2021، 2015) كية حول الحريات الدينية باملغربـ تقارير الخارجية األمري

 ( 2019)ـ تقارير هيومن رايتس وتش. 

 (.   2015ـ2012ــ تقارير الحالة الدينية في املغرب )

وا املسيحية  األقلية  إشكالية  مقاربة  سياق  نستعين  وفي  عملها، سوف  وآليات  تشعبها  واستيعاب  باملغرب،  امللحدة  ألقلية 

في   املنشورة  أو  الكتب،  في  املنشورات  السير  أو  الحوارات  تلك  املغاربة، سواء  املسيحيين وامللحدين  بحوارات وبسير واعترافات 

 راستها وتحليلها وفهمها ونقدها.    املواقع واملدونات اإللكترونية، أو املدونة في وسائل التواصل االجتماعي بغرض د
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أن  القول  املعطيات، فيمكن  تحليل  السوسيولوجي    أما بخصوص  أية معطيات  ال يستطيع  الباحث  معالجة  فكريا ونظريا 

سوسيولوجية، كيفما كان شكلها، ما لم ينطلق من خلفية نظرية تشكل بالنسبة له مرجعية للتحليل والنقد في آخر األمر، وإال  

ال النظرية  لصارت  خلفيتنا  نبين  سوف  املضمار  هذا  وفي  علمية.  أطروحة  ألية  تنتصر  ال  متضاربة  افتراضات  مجرد  دراسة 

 والعلمية في هذا البحث الذي ينصب حول األقليات الدينية وغير الدينية باملغرب:  

األمل  االجتماع  عالم  إلى  نسبة  فيبرية  منها هي خلفية  انطلقنا  التي  النظرية  الخلفية  إن  )ـ  فيبر  ماكس  (،  1920ـ1864اني 

البنية   على  ال  االجتماعي،  الفعل  على  تركز  إنها  االجتماعيين،  الفاعلين  سلوكات  وتفهم  تأويل  على  الخلفية  هذه  وترتكز 

االجتماعية، وتعمل على دراسة وتحليل الدوافع واألفكار الصادرة عن املبحوثين لفهم القيم واملعتقدات التي تقوم عليها، ويقول  

»أ غدنز:  افع  نتوني  الدو إن  االجتماعية،  البنية  على  ال  االجتماعي  الفعل  على  يركز  أن  االجتماع  علم  على  أن  فيبر  اعتقد 

التحوالت   في  تساهم  أن  واملعتقدات  والقيم  اآلراء  وبمقدور  التغير االجتماعي،  وراء  تقف  التي  هي  نظره  في  البشرية  واألفكار 

نظره،   في  الفرد  وبوسع  املستقبل« االجتماعية،  في  مصيره  ويرسم  بحرية  يتصرف  املنهجية  (،  70،  2005غيدنز،  )   أن  إن 

وبالتالي  واملمارسات،  السلوكات  على  ال  والقيم،  والخلفيات  الدوافع  على  وتركز  الجماعة،  من  ال  األفراد  من  تنطلق  الفيبرية 

كما تركز املنهجية الفيبرية على تحليل األسلوب الذي  فالتغير االجتماعي يرجع إلى تمثالت األفراد، وإلى القيم التي يؤمنون بها،  

يتصرف به الفاعلون األفراد أو يتفاعلون به فيما بينهم من جهة، وفيما بينهم وبين املجتمع من جهة أخرى، ويقول ماكس فيبر:  

املحدد هنا. إال أن الفعل  ال يعتبر كل نوع من أنواع الفعل، ومن األفعال الخارجية أيضا فعال اجتماعيا تبعا ملعنى الكلمة  »

فعال   يعد  فال  الداخلي  الفعل  أما  معينة.  مادية  عناصر  سلوك  لتوقعات  تبعا  يتوجه  كان  إذا  ذلك  من  يستثنى  الخارجي 

اجتماعيا إال إذا توجه تبعا لسلوك آخرين، فال يعتبر على سبيل املثال السلوك الديني كذلك إذا توقف عند حدود التأمل  

يرى فيبر أن الفعل االجتماعي سلوك خارجي قابل للمعاينة والدراسة، أما (،  2011،71)فيبر،وما إلى ذلك«،  والصالة املنفردة  

الفعل الداخلي، فال يعتبر فعال اجتماعيا، فالتأمل والصالة وغيرهما من الطقوس ال يدخالن في نطاق الفعل االجتماعي، إال أن  

نط في  يدخل  املبحوثين،  سلوكات  ومالحظة  الدينيين،  مقابلة  الفاعلين  ودراسة  وتأويل  فهم  يتوخي  الذي  االجتماعي  الفعل  اق 

« أيضا:  فيبر  االجتماعي«،ويقول  النشاط  تأويل  طريق  عن  الفهم،  مهمته  علم  هو  سوسيولوجيا  ندعوه  ما  )كابان،    إن 

إل(،  48ـ 2010،47دورتييه، الوصول  يرمي  الذي  الفهم  هو  السوسيولوجيا  موضوع  أن  القول  هذا  يعطيها  ومعنى  التي  املعاني  ى 

يضفيها   التي  املعاني  بتأويل  يقوم  أن  مرة  كل  في  السوسيولوجي  على  يجب  أنه  أي  بها،  يقومون  التي  لألفعال  املبحوثون  األفراد 

أو فنية..   أو سياسية  الظواهر دينية  أكانت هذه  التي يقومون بصناعتها، سواء  الظواهر  تاريخ(،  األفراد على  وفي  )فيبر، بدون 

الصدد، لقد حاولنا تطبيق املنهجية الفيبرية بغاية تأويل وفهم املعاني التي ينطوي كالم املبحوثين الذين استجوبناهم من  هذه  

أنفسهم ويتمثلون غيرهم من   امللحدين ملعرفة كيف يتمثلون  أولى استجواب عينة من  ارتأينا من جهة  املقابلة، إذ  خالل طرق 

ية فضلنا استجواب عينة من املسلمين واملسيحيين لفهم كيف يتمثلون أنفسهم، وكيف  املسيحيين وامللحدين، ومن جهة ثان

يتمثلون غيرهم من امللحدين، والهدف الرئيس ي من طرق املقابلة هذه هو عقد املقارنة بين التمثالت املذكورة آنفا لإلجابة عن  

وخل مرجعيات  من  املغاربة  املواطنين  بين  املشترك  العيش  تحقيق  الغاية  إمكانية  أن  إلى  نخلص  وبالتالي  متعددة،  دينية  فيات 

ويقول   فيه،  يعيشون  الذين  العالم  إلى  االجتماعيين  الفاعلين  نظرة  معرفة  في  تتجلى  الدراسة  هذه  من  إليها  نهفو  التي  الكبرى 

« منديب:  الغني  عبد  على السوسيولوجي  املتعاقبة  الدراسات  عملت  الذي  الكون،  إلى  النظرة  مفهوم  أصبح  تأصيله    وقد 

الباحثين   هؤالء  معظم  بتعريف  فهو  وجالء،  وضوحا  أكثر  عام،  بشكل  الدينية  املعتقدات  دراسة  مجال  داخل  وترسيخه 



 2022، 4، العدد 1املجلد 

63 
 

ISSN: 2701-9233 

  

 

املشترك   الحس  من  نابع  ممنهج  غير  رمزي  فهم  من  انطالقا  صياغتها  تتم  التي  الكون  تجاه  الطبيعية  اقف  املو مجموع 

اقف بمثابة مرجعيات بديهية تنتظم    اليومي، يدرك به الناس الكيفية التي يوجد عليها عاملهم االجتماعي إذ تعد هذه املو

ويرى الباحث عبد الغني منديب من خالل هذا القول بأن دراسة الظاهرة  (،  88،  2006)منديب،  بمقتضاها الحياة اليومية«،

يو  التي  الرموز  فهم  أي  فيه،  يعيشون  الذي  الكون  إلى  املبحوثين  نظرة  معرفة  تقتض ي  عاملهم  الدينية  مع  للتواصل  ظفونها 

ومحيطهم االجتماعي انطالقا من حسهم املشترك الذي يشكل إطارهم املرجعي، و من خالله ينظمون ويدبرون حيواتهم اليومية  

 .   وعالقاتهم االجتماعية

لبعض مستلهمين  وبهذا املعنى، إن ما نتوخاه يتجلى في معرفة نظرة املسلمين وامللحدين واملسيحيين املغاربة إلى بعضهم ا

 النموذج املثالي الفيبري، ويقول جوزي مارييت: 

«Le “type idéal” ou “idéal typique” éclaire cette démarche. Le type idéal est un instrument de recherche, un guide 

dans la construction théorique de la réalité. Il a pour fonction de mesurer l’écart entre la réalité et le modèle, notamment 

en accentuant les caractéristiques d’un phénomène social en vue d’une meilleure compréhension et  ne laisse pas de 

place pour ‘’le vrai ou le faux’’, les jugements de valeur relevant de la préférence du théologien ou de l’historien.»  

     ( 36، 2004)مارييت، 

يتبين من خالل هذا الكالم أن النموذج املثالي  الفيبري يوضح لنا املسعى الذي نتغياه، إنه أداة للبحث، ومرشد يساعدنا في  

بناء نظرية علمية حول واقع األقليات الدينية وغير الدينية باملغرب، ألن لديه آلية تمكننا من قياس الفجوة بين الواقع الذي  

بين  ت املسافة  إدراك  الفيبري  املثالي  النموذج  لنا  يخول  ذلك  من  واألدهى  واملتوخى،  املأمول  النموذج  وبين  األقليات  هذه  عيشه 

النصوص الدينية اإلسالمية واملسيحية والعلمية وبين العالقات العينية وامللموسة التي يخوضها املغاربة املسلمون واملسيحيون  

ود بينهم،  فيما  لبعضها  وامللحدون  العينات  هذه  تمثل  بين  الرابط  ذلك  باستيعاب  لنا  يسمح  النموذج  هذا  بأن  ننس ى  أن  ون 

هذه   فهم خصائص  لنا  يمكن  ذلك  وعلى ضوء  املغربي،  العمومي  الفضاء  في  املباشرة  وغير  املباشرة  تفاعالتها  وبين  البعض، 

 التيولوجي واملؤرخ معوضين إياها بأحكام الواقع.   الظاهرة السوسيولوجية، وعدم ترك أي مجال ألحكام القيمة العزيزة على

 نموا متسارعا في املغرب  يعرف اإللحادـ  5 

يعني اإللحاد عدم اإليمان بوجود هللا، وتجمع كل املعاجم على ذلك، إنه نفي ألي قوى غيبية أو ميتافزيقية، إال أن سعادة 

(، 2008)أكسفورد،  زع أوهام التملك بذات اإلنسان واإليمان بالالدوام.   اإلنسان ال ترتبط ال باإليمان وال باإللحاد، بل ترتبط بن

)جريدة الصباح    2021في املئة في التقرير األخير للخارجية األمريكية، والذي صدر سنة    15وقد وصل عدد امللحدين املغاربة إلى  

ألف ملحد، وصارت    320ال يتجاوز    2013(، وقد كان عدد امللحدين قبل سنة  a/485674.htmhttps://assabah.mاملغربية،  

إلى االنفتاح الناجم    13،  2013نسبة امللحدين في سنة   في املئة، وهذا ما يؤكد أن ظاهرة اإللحاد تعرف نموا متسارعا، بالنظر 

 . (/https://www.alousboue.ma/57741عن االنفتاح على العوملة )جريدة األسبوع الصحفي، 

 

 

https://assabah.ma/485674.htm
https://www.alousboue.ma/57741/
https://www.alousboue.ma/57741/
https://www.alousboue.ma/57741/
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 تمثالت امللحدين ألنفسهمأـ  

القرآنية اآلية  استنادا على  املطلقة  للحقيقة  أنفسهم كمالكين  إلى  ينظرون  املسلمون  كان  تقول   وإذا  أمة  »:  التي  كنتم خير 

املنكر  عن  وتنهون  باملعروف  تأمرون  للناس  املؤمنون    أخرجت  منهم  لهم  خيرا  لكان  الكتاب  أهل  آمن  ولو  باهلل  وتؤمنون 

في    ون أنفسهم كناكرين لوجود هللا ويستند  يتمثلون   بعض امللحدين املغاربة  (، فإن110)آل عمران، اآلية    « وأكثرهم الفاسقون 

إال أنه ال ينفي  ،  نف نفسه كملحدذلك على املعطى العلمي الذي يؤكد أن الكون تشكل من تلقاء ذاته، بينما البعض اآلخر يص 

وجود هللا ولكن ال يعترف بالوحي والطقوس والعبادات، بل أكثر من ذلك يعترف بقوة خفية محركة للوجود، بمعنى أن الكون ال  

نا  يسير من تلقاء من ذاته، فسواء آمن اإلنسان أو لم يؤمن، فإن السؤال يبقى مطروحا: ماذا قبل االنفجار الكوني العظيم ؟ ه 

  ، لكن ليس امليتافزيقا كما ترويها السردية الدينية، فمن املمكن أن تكون هناك نفسه وجها لوجه مع امليتافزيقا  يجد اإلنسان 

(،  https://www.youtube.com/watch?v=reymzMFdfOk  ،ساجان  )كارل   قوية خفية محركة للكون ال تبالي بعبادات وشعائر الناس

قناع يؤسسون  امللحدين  أن  والعشوائيةكما  باالنتقائية  تتميز  التي  الدينية  األخالق  بدل  الكونية  األخالق  على  بين    تهم  وتفرق 

 (. https://www.youtube.com/watch?v=IU4USemrNR4ريتشارد دوكنز،   )  أتباعها والخارجين عنها وال تعامل بين البشر على حد سواء

 نظرة املسلمين املغاربة للملحدين  ب ـ

يتفاوت املسلمون في نظرتهم إلى امللحدين، فهناك من يرى أنهم عبدة للشيطان، ومنحرفون عن الطريق، وجاهلو الهداية،  

ته وعنايته، إال  واألدهى من ذلك،  فهناك من يعتبرهم نفعيين وفاسدين، باإلضافة إلى كونهم مترببين على هللا وخارجين عن حماي

دستور  مهمشون  امللحدين  أن  القول  الالفت  من  وقانونياأنه  منظمة    يا  أصدرته  الذي  التقرير  ينتقد  الصدد  وفي  واجتماعيا 

عام   وتش  رايت  الال   2019هيومن  الفصول  وضعية  وخاصة  باملغرب  الوطني 267و  222و  220دينيين  املجلس  بدعوة  وتنوه   ،  

الذي ينص على تجريم    222املتعلق بزعزعة عقيدة مسلم،والفصل    220إلغاء الفصل  إلى  ة  لحقوق اإلنسان السلطات املغربي

املتعلق باملقدسات )هيومن رايتس وتش، املغرب مقترحات تاريخية بشأن    267اإلفطار العلني في رمضان، ناهيك عن الفصل  

الفردية،   بأن  بينما  (،  https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/04/336167،  2019الحريات  يرون  املسلمين  بعض 

، وفي هذا السياق  (44.  28)الحجر، اآلية    حرية املعتقد، إذ نجد هللا تحاور مع الشيطان واستمع إليه  لملحديناإلسالم ترك ل

، وفي الكثير من املقابالت  مثل الرازي وابن الرواندي واملعري وغيرهم  سالمعاش الكثير من املفكرين والعلماء امللحدين في ديار اإل 

الحظنا بعض املستجوبين املسلمين يقولون أن لديهم أصدقاء ملحدون، ويعتقدون أن هللا خلق البشر مختلفين وكرم جميع بني  

وقل الحق من ربكم، ومن شاء  »ة القرآنية:  مصداقا ملا جاء في اآلي  ينهم أو لونهم أو عرقهم أو جنسهمالبشر بغض النظر عن د

 (.  29)الكهف، اآلية  « فليؤمن ومن شاء فليكفر

 ـ تعريف املسيحية  6

نسمة، ويمارسون    4000إلى    2016حسب تقرير الحالة الدينية باملغرب الذي صدر سنة    يصل عدد املسيحيين في املغرب 

 (، وhttps://cutt.us/vB01Aواألبحاث، تقرير الحالة الدينية في املغرب،  شعائرهم في الكنائس املنزلية )املركز املغربي للدراسات

إلى شيع وطوائف، وعملت على شيطنة بعضها   لئن كانت الديانة املسيحية في بدايتها تدعو إلى املحبة واألخوة، فإنها انقسمت 

اآلخ  (، 2018،258)هراري،  البعض، أن  األريوسية  حد  الحالة  مثل  ومجدفا  ومهرطقا  ملحدا  بات  املسيحية  داخل  ر 

تاريخ(،والدوناتية، بتهمة اإللحاد،    )املبكر، بدون  املفكرين مثل هيباتيا وبرونو  أنه  (،  2013،89)زيدان،  ناهيك عن إعدام  غير 

https://www.youtube.com/watch?v=IU4USemrNR4
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/04/336167
https://cutt.us/vB01A
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اآلخرين،  وإلى  امللحدين  إلى  نظرتها  في  دائما  بالسلبية  املسيحية  على  نحكم  أن  كانت    يصعب  املسيحية  األديرة  أن  يقال  والحق 

البشر مهما كانت ديانتهم، الشام خالل    (،1987،98)ابن بطوطة،محجا وبابا مفتوحا لجميع  ففي املجاعة الكبرى التي ضربت 

لما  الحرب العاملية األولى تعاطت الكنيسة األورتوذكسية بإنسانية مع جميع املنكوبين واملرض ى والجوعى ضحايا هذه الحرب مث

واألقلية املسيحية في املغرب هي     م يوفر لهم املأوى واملأكل واملشرب،14كان دير فاروص مفتوحا أمام جميع الناس خالل القرن 

إال   العالم،  في  األقليات  وجميع  واملنبوذين  املهمشين  جميع  مع  وتتعاطف  باآلخر  تقبل  مع  األخرى  تتضامن  ال  األقلية أنها 

كما جاء على لسان أحد املسيحيين املغاربة الذي نوه  تمنع من الصالة في كنيسة القيامة بالقدس  التي  املسيحية في فلسطين  

 (.  https://banassa.com/interviews/63535.html)آدم الرباطي،  ن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينيةبصفقة القر 

الناحية    من  سواء  للمسيحي  جامع  تعريف  إيجاد  الصعب  من  أنه  خلصنا  فقد  املسيحي،  مفهوم  تعريف  بخصوص  أما 

املعجمية أو من الناحية الدينية أو من الناحية التاريخية،  فاملسيحيون األوائل الذي آمنوا بيسوع املسيح هم أول من سموا  

العبرية وتعني الذي  12بهذا االسم، ويقصد بالحواريين والتالميذ   باللغة  ارتبطت كلمة املسيح  أول مرة  ن صدقوا رسالته، لقد 

وفي اللغة  )إنجيل متى، بدون تاريخ(،  )ماشيح( من الفعل )مشح( أي مسح ومعناها في أسفار التوراة املمسوح بالدهن املقدس،  

ميسياس،  كلمة  تقابلها  املسيح  كلمة  نجد  خريستوس   اليونانية  إلى  ذلك  بعد  يمسح،  وترجمت  خريوأي  اليوناني  الفعل  من 

اللغات األوربية كريست، إلى  الالتينية كريستوس، ومنها  ولذلك فإن املسيح املمسوح هذا هو من    (1962،5)نجمة،  وجاءت في 

الواقعة بين   إلى املوطن الذي وعدهم به هللا ويتعلق األمر باملنطقة الجغرافية  سيجمع شعب إسرائيل وهو من سيرجع اليهود 

يل والفرات، فمهما تبدد اليهود في األرض ومهما انقسموا إلى شيع وجماعات، فاملسيح املمسوح هو من يعيد أمجاد شعب هللا  الن

األرض   في  العدل واملجد  الذي سينشر  املسيح املمسوح  يتبعون  العهد الجديد هم  أسفار  في  أما املسيحيون  الضائعة،  املختار 

في أسفار العهد القديم، إنهم أتباع كلمة هللا التي جاءت من  الناس دون ربط ذلك بأي عرق كالعرق اليهودي مثلما ما جاء  لجميع 

أصبحت   الروح  إن  الشاغل ألي مسيحي،  الشغل  هو  السماء  في  بمملكة  اإليمان  ولذلك صار  في جسد يسوع،  و حلت  السماء 

ن ينتمي إلى السماء، لكنه يخضع للقوانين الوضعية الرومانية. هذا هو التعريف  تحتل مسألة كبيرة في حياة املسيحي، إنه مواط 

  لشخصية املسيحي الذي كان يعيش وضعية األقليات خالل زمن اإلمبراطورية الرومانية، وبالضبط خالل القرن الثاني امليالدي. 

تاريخ بدون  أ(  39،40،)أوالف،  في  كذلك  األمر  يعد  فلم  الحالي،  عصرنا  في  العلمنة أما  بفعل  وذلك  الغربية  املجتمعات  غلب 

والتحديث. إن املسيحي املغربي يرى نفسه مسيحيا قادرا على مواجهة الصعاب والتحديات، كما يتميز بالوداعة والسلم، إال أنه  

القرآني يلزمه بدفع الجزية،   التوبة    29وقد جاء في اآلية  يصور نفسه كمضطهد وسط األغلبية، إذ النص  وهي آخر  من سورة 

قاتلوا الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر وال يحرمون ما حرم هللا ورسوله وال يدينون  »السور التي نزلت على النبي محمد  

إال أن بعض مظاهر الحداثة التي تتسم بها  ،  « دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

 حية القانونية ال تلزم املسيحيين بدفع الجزية. الدولة املغربية من النا

 تمثالت املغاربة املسلمين للمسيحيين املغاربة  أـ

يرى الكثير من املغاربة املسلمين بأن املغاربة املسيحيين براغماتيون ونفعيون ال تهمهم العقيدة املسيحية في ش يء، بل يهمهم  

املغاربة املسيحيين مرض ى يحتاجون إلى العالج والهداية حتى يعودوا إلى الدين    جني املال والذهاب إلى أوروبا، كما يعتقدون بأن

الحق الذي هو اإلسالم، ففي نظر املغاربة املسلمين يعتبر الدين املسيحي محرفا ال يعتد به، وهذا الدين مناف للجبلة اإلنسانية  

https://banassa.com/interviews/63535.html
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غاربة املسلمين يبين بأن الكثير منهم يجهل الديانة املسيحية  السليمة، لكن ما يظهر في املقابالت التي قمنا بها مع الكثير من امل

التي استقيناها من   التمثالت  إن  املسيحيين يصومون،  املغاربة  بأن  املغاربة املسلمين  املثال يجهل بعض  باملطلق، وعلى سبيل 

ون بأن اإلسالم مع حرية املعتقد،  الوسط املغربي توحي بواقع فصامي، فالعديد من املستجوبين يطالبون بالحرية الدينية ويقول

يشجبون   الذين  املثقفين  من  الكثير  يتبناه  املوقف  وهذا  املسيحية،  الديانة  املسيحيون  املغاربة  يختار  أن  يرفضون  أنهم  إال 

ن  العلمانية وال يخفون مناصرتهم لإلسالم السياس ي. ورغم ذلك يطفح الشارع املغربي ببعض املواقف التي تدعو إل التعايش بي 

األقليات،   األكثرية ضد  تغول  األقليات وشجب  من أجل صيانة حقوق  باألساس  الديمقراطية جاءت  واألقليات، ألن  األكثرية 

فاملسألة اإليمانية من عدمها يقرر فيها هللا وحده، وال حاجة إلى التربية الدينية التي تقرر مصيرهم في العالم اآلخر، ففي سياق  

الثقافي والديني يح  الناس، ولم ال دراسة  التنوع  بين جميع  التعايش املشترك  مبادئ  تلقن  التي  التربية األخالقية  إلى  البشر  تاج 

وامليثولوجيات   املشتركة  املسائل  في  وتبحث  وامللل  العقائد  بين  املقارنة  إلى  تسعى  التي  األديان  على ضوء سوسيولوجيا  الدين 

واملسيحي  اإلسالم  في  والصالة  الكهف  كقصة  من  املتقاربة  واملغاربي  املغربي  القانون  موقف  ونقد  تحليل  أوال  ينبغي  أنه  إال  ة، 

 .   مسألة األقليات الدينية وغير الدينية

    الوضعية القانونية لألقليات الدينية وغير الدينية  ب ـ

هذه الدساتير تبشر  في هذا السياق تبين لنا أن الدساتير املغاربية ليست دساتير ديمقراطية وليست دساتير مدنية ما دامت  

أجهزة   عن  عبارة  بل  طقوسيا وشعائريا،  كيانا  ليست  األخيرة  هذه  أن  بحيث  لها،  دين  ال  الدولة  أن  العلم  مع  الدولة،  بدينية 

ومؤسسات وتتسم بالحيادية واملوضوعية، وتقف على نفس املسافة مع جميع املواطنين مهما كان دينهم أو لونهم أو مذهبهم،  

بي ال يعبر بوضوح عن حرية املعتقد ولكنه يصرح علنا بأن باإلسالم دين للدولة املغربية، فال مجال للمقارنة  إن الدستور املغر 

واملادتين   املغربي  الدستور  من  الثالث  الفصل  اإلسباني   16بين  الدستور  على:    من  تنص  الدين  » التي  وحرية  العقيدة  حرية  

معات دون أي قيود على نشاطاتهم إال ما هو ضروري للحفاظ على النظام  وممارسة الشعائر الدينية مكفولة لألفراد واملجت

التي    من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان   18و  (،2011،  1، الفقرة16)الدستور اإلسباني، املادة    « العام الذي يحميه القانون 

إقامة لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل الحق حريته في تغيير د» تقر أن:   ينه أو معتقده بالتعبد و

أو على حدة املأل  وأمام  أو مع جماعة،  بمفرده  والتعليم،  واملمارسة  املادة    « الشعائر  اإلنسان،  لحقوق  العاملي   ، 18)اإلعالن 

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/،)  ت التي  املغاربية  الدساتير  مع  يتقاطع  أنه  بين  بيد  ربط 

تونس دولة مدنية، تقوم على املواطنة وإرادة  »باستثناء الدستور التونس ي الذي تقول مادته الثانية:    إلسالم والدولة ورئيسها ا

 (. 2014، 2)الدستور التونس ي، املادة  « الشعب، وعلوية القانون، ال يجوز تعديل هذا الفصل

االجتماعية،       الظروف  بتغير  يتغير  مكتسبة  مسألة  الدين  أحد    إن  من  دون وصاية  متى شاء  دينه  تغيير  في  الحق  وللفرد 

سواء تعلق األمر بالقانون، أو املجتمع، أو الدولة، فإلى متى يبقى الحديث عن زعزعة عقيدة مسلم، وهل إيمان املسلم هش إلى 

اجة إلى حماية القانون،  له األهلية باإليمان بالدين الذي يشاء، وليس بح  18هذه الدرجة؟ إن أي مواطن مغربي وصل إلى سن  

ألن الدين ليس مسألة فطرية، بل هو في عداد األمور املكتسبة ال يحتاج ألي وصاية من أي جهة كانت، فبأي حق يتابع البعض  

الفصل   إلى    220بموجب  تصل  وبغرامة  سنوات  ثالث  إلى  تصل  وديمقراطي    500بعقوبة  حديث  ملجتمع  بناء  أي  إن  درهم؟ 

 من القانون الجنائي املغربي، ويجب كذلك اإلقرار بحرية املعتقد بشكل صريح.  220ضامين الفصل يقتض ي مراجعة شاملة مل
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يحمي املسلمين في عبادتهم وال يحمي املسيحيين، ألن    221ومازال تبني العقيدة املسيحية مرفوض في املغرب، بينما الفصل  

ر يعري التناقض الذي تتأسس عليه الدولة املغربية، فهذه األخيرة الدين املسيحي يربط باألجانب وال يربط باملحليين، وهذا األم

على   الوصاية  وتمارس  تحجر  كما  الرسمية،  اإلعالم  ووسائل  املؤسسات  في  قناعاتهم  عن  يعبروا  حتى  للمسيحيين  تسمح  ال 

وه املغاربة.  بين  التداول  من  األناجيل  وتمنع  وتصادر  التبشيرية،  واملطبوعات  املسيحية  أن  املنشورات  النهاية  في  يتبين  كذا 

 على جميع املغاربة، بل تؤوله ملصلحة املسلمين واليهود.   221السلطات املغربية ال تطبق الفصل 

فإن هذا الفضاء  ،  ت الحرية ترتبط بالفضاء العموميال يحظى املسيحيون و امللحدون بالحق في اإلفطار العلني، فلئن كانو  

 222قليات الدينية من ممارسات قناعاتها الدينية وغير الدينية، وذلك بموجب الفصل  يغلق بالكامل خالل رمضان ويمنع األ

من القانون الجنائي املغربي. ومن امللفت أن الدارس لإللحاد يكشف ترابطه مع ظاهرة السحاقية ، ألن القمع القانوني والديني  

بدل االعتماد على نصوص دينية وقانونية ومقوالت   واالجتماعي يجعل الكثير من السحاقيات يتبنين فلسفة حقوق اإلنسان،

اجتماعية تحارب ميولهن الجنسية، وال تقدم لهن أية حلول سواء أكانت هذه الحلول أرضية أو سماوية، على اعتبار أن النص  

بنا اللواتي لديهن ميول جنسية نحو  السحاقيات  النساء  للنساء وال  أي وعد  يبقى نصا قرآنيا ال يقدم  أما  القرآني  ت جنسهن. 

الفصل   تبعات  من  يعانون  فمازالوا  امللحدات،  والعازبات  العزاب  عضوهم    490امللحدون  يبتر  الذي  الجنائي  القانون  من 

التناسلي وعضوهن التناسلي ويلغي وجوده كأنه غير موجود، وإذا ما انبثق، فإن مقصلة الزجر والعقاب تطفو مهددة وقامعة،  

ع، أي أن القانون يستأصل العضو الجنس ي للعزاب والعازبات ويدعوهم إلى الصوم الجنس ي حتى  يعني البتر االستئصال والقط

الزواج، إال أن هذا الصوم مستحيل واقعيا بشهادة السوسيولوجيين وبشهادة عزاب ملحدين    (2010،39،40)الدياملي،لحظة 

ربة الفرعونية واملوسوية واإلسالمية، وال مناص من  وعازبات ملحدات رغم القمع القانوني واالجتماعي الذي يمتح جذوره من الت

نقد هذه الجذور، ألن الجرأة في نقد الخطاب الديني ترتبط بمدى جرأة النص القانوني، وال ترتبط بش يء آخر، والفصل الرابع  

املك وغير  الفرنسيين،  لدى  مكفولة  التعبير  حرية  بأن  يوضح  قبل  من  إليه  أشرنا  الذي  الفرنس ي  الدستور  بالنمن    سبة فولة 

الخطاب   لنقد  هامش  أي  تفسح  وال  التعبير،  لحرية  قامعة  وتونسية  مغربية  جنائية  قوانين  هناك  ألن  والتونسيين،  للمغاربة 

 الديني الذي يظل خطابا منزها بمنأى عن النقد.  

، بل هي مدونة  ل اإلعالممن قبل وسائ  ومن الالفت القول أن مدونة األسرة املغربية ليست مدونة ثورية كما تم التسويق لها

إسالمية املنزع وأبيسية التوجه، إذ تسمح للمغربي املسلم بالزواج بمسيحية، بينما ال تسمح للمغربية املسلمة بالزواج بمسلم  

ما    موانع الزواج املؤقتة:  زواج املسلمة بغير املسلم، واملسلم بغير املسلمة»من مدونة األسرة:    39وتقول املادة  إال إذا أسلم،  

إال أن الثقافة املغربية ذات التوجه الفرعوني اليهودي اإلسالمي  (،  2021،  4، الفقرة  39)مدونة األسرة، املادة    « لم تكن كتابية

الصداق/املهر وتلزم املرأة   إلى ذلك تفرض مدونة األسرة على الرجل  الكثير املسيحيين املؤسلمين، إضافة  الختان على  تفرض 

ا، الش يء الذي يحول دون تكريس ثقافة املساواة، كما أنهم ترغم املسيحيين وامللحدين املغاربة على  بالطاعة والخضوع لزوجه 

االمتثال للطقوس اإلسالمية )الخطبة مثال..(، وتفرض على اآلباء توجيه أبنائهم دينيا، وال تعترف بحق العزاب والشباب واملثليين  

 واملراهقين جنسيا. 

تحولون دينيا في املغرب محرومين من إرث آبائهم واملقربين منهم، بداعي أن الدين اإلسالمي يحرم  واألدهى من ذلك، يبقى امل  

ال توارث  » التي تقول:    332التوارث بين املسلم والكافر، كما أن مدونة األسرة هي األخرى ترفض هذا التوارث انطالقا من املادة  
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نسبه الشرع  نفى  من  بين  وال  املسلم،  وغير  مسلم  تمنع  « بين  ال  باإلرث  خاصة  مدنية  مدونة  تأسيس  يستدعي  الذي  األمر   ،

 التوارث على أساس غير ديني، وخصوصا إذا علمنا أن بعض األبناء وهم ملحدون أو مسيحيون يتكفلون بآبائهم املسلمين. 

سياس ي يرتكز    يس لحزبيعتبر باطال كل تأس »وتقول املادة الرابعة:  وال يختلف قانون األحزاب عن باقي القوانين باملغرب،  

على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو بصفة عامة على أي أساس من التمييز أو املخالفة لحقوق اإلنسان. يعتبر 

أو   الدستورية  باملبادئ  أو  امللكي  بالنظام  أو  باإلسالمي  بالدين  املساس  إلى  يهدف  سياس ي  لحزب  تأسيس  كل  باطال  أيضا 

أو   الديمقراطية  للمملكةاألسس  الترابية  أو  الوطنية  الس  « الوحدة  لألحزاب  التنظيمي  املادة)القانون  املغربية،  ، 4ياسية 

كل    رفض كذلكو لغوية أو عرقية أو جهوية، ويوجود حزب سياس ي ذي مرجعية دينية أهذا القانون  يرفض  (، من هنا  2016

مقرطة و علمنة األحزاب املغربية، وفي اآلن نفسه يرفض  املرجعيات الحزبية التي تتعارض مع حقوق اإلنسان، إنه يدعو  إلى د

إنه  ال يسمح بتأسيس حزب   الدستور ومع الوحدة الترابية،  امللكي وتتعارض مع  وجود أحزاب تمس بالدين اإلسالمي والنظام 

ن أن قانون األحزاب  مسيحي أو يهودي أو أمازيغي، وال حتى حزب علماني يرفض إسالمية ومذهبية الدولة املغربية، على الرغم م 

يرفض تأسيس حزب على أساس ديني أو لغوي أو جهوي، فهناك العديد من األحزاب في املغرب تتبنى الدين اإلسالمي في أوراقها  

بين   ومن  االستقاللوممارساتها  حزب  نجد:  األحزاب  ال  تلك  لهذا  األساس ي  القانون  في  حزب  ت» حزب:  ونقرأ  أهداف  قوم 

ـ تعاليم اإلسالم، املحفوظ بلغة القرآن، والداعي إلى الشورى 1ملتواصل بالقيم واملبادئ التالية:  االستقالل على التشبث ا

الناس،   بينهم.« بين  والتضامن  التكافل  األولى،    وإلى  الفقرة  الثالث،  الفصل  االستقالل،  لحزب  األساس ي  (، 2017،)القانون 

ديباجة   في  والتنميةبينما  العدالة  العدا» نقرأ:    حزب  وطنيحزب  سياس ي  حزب  والتنمية  املرجعية    لة  من  انطالقا  يسعى 

اإلسالمية وثوابت األمة الجامعة، في إطار نظام اململكة القائم على امللكية الدستورية الديمقراطية البرملانية االجتماعية  

مغر  ومتكافل،  ومزدهر  وديمقراطي  حديث  مغرب  بناء  في  اإلسهام  إلى  الدستورية،  مؤسساتها  نطاق  بأصالته وفي  معتز  ب 

وهذا ما  (،  2012)ديباجة النظام األساس ي للحزب العدالة والتنمية،    « التاريخية مسهم إيجابيا في مسيرة الحضارة اإلنسانية

الحاضر   مع  تحسم  أن  أيضا  تستطع  ولم  التراث  مع  تحسم  أن  تستطع  لم  التي  املغربية  واملؤسسات  القوانين  فصامية  يبين 

نية األحزاب في األوراق، ولكن تقبل بها في الواقع شريطة أن تقر بإمارة املؤمنين، وتدعو إلى علمانية  واملستقبل، إنها ترفض دي

بحيث أن  وال تقبل بها على أرض الواقع، كما أنها ال تقبل بعلمانية الدولة ال في الواقع وال في األوراق،  أحيانا  األحزاب في األوراق  

ديباجة في  جاء  كما  دينية  الدولة  إسالمية  »الدستور:     هوية  دولة  املغربية  املغرب،    « اململكة  الفصل 2011)دستور  وفي   ،)

وبالتالي فاألمر ال  ،  « اإلسالم دين الدولة والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية» الثالث من الدستور ذاته:  

عده  يمكن  ال  متعددة  بفصاميات  بل  املغربية،  للدولة  واحدة  بفصامية  تتبنى  يتعلق  التي  األحزاب  بين  ومن  حصرها،  وال  ا 

يتبناها باحتشام وخوف من العقل الجمعي املغربي، حد أنه ال يستطيع أن يكتب هذا  أنه العلمانية الحزب االشتراكي املوحد، إال  

ل  للمرافعة في سبي املبدأ في أوراقه السياسية ويعوضها بالتنوير وحقوق اإلنسان والتسامح واملساواة، لكن هذا األمر ال يكفي  

الدينية  الدينية وغير  الورقة التحضيرية للحزب:  األقليات  يعمل الحزب االشتراكي املوحد من أجل تحقيق نهضة  »، ونجد في 

العلم  على  إيجابي  انفتاح  أجل  من  يناضل  اإلطار  هذا  وفي  املنشودة.  العامة  للنهضة  ضرورية  افعة  كر شاملة  ثقافية 

الح  متعدد  عالم  في  للحداثة  والثقافة  كأساس  واإلنسان  العقل  مركزية  إقرار  و الثقافات  ومتنوع  واملعاصرة ضارات 

ومة التربوية بما يكفل تعميم التعليم واملعرفة وبما ينمي التفكير النقدي والعلمي وقيم التسامح  ظ واإلصالح املستمر للمن

بين الجنسين و  الشامل، ويرسخ املساواة  الكوني  في مفهومها  التفكير واالنتماء، وبما يضمن  وحقوق اإلنسان  يوسع حرية 
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للحداثة افضة  والر املنغلقة  الهوياتية  النزوعات  ضد  الشباب  تحصين  أجل  من  التنوير  معركة  في  )الورقة    « االنتصار 

 (. 2005التحضيرية للحزب االشتراكي املوحد، سنة 

ومنها:   الجمعيات  بعض  تأسيس  من  باملغرب  الدينية  األقليات  بعض  تمكنت  الحقوق  لقد  عن  للدفاع  مدنية  جمعية 

وامللحدين   والشيعة  املسيحيين  للمغاربة  قوية  مشاركة  سياق  في  التأسيس  هذا  وجاء  أقليات،  وجمعية  الدينية  والحريات 

الفق أن  والبهائيين وغيرهم، ورغم  األ واملثليين واألحمديين  الفصل    ولىرة  تفسح    17من  باملغرب  للجمعيات  املنظم  القانون  من 

أن تتألف  )الجمعية ( من مواطنين مغاربة فقط وتكون  » وتقول هذه الفقرة :  أمام جميع املغاربة لتشكيل الجمعيات،  املجال  

،  1  )قانون الجمعيات، الفقرة  « مفتوحة في وجه جميع املواطنين بدون ميز من حيث العنصر أو الجنس أو الدين أو اإلقليم

اقع املغربي تكشف حجم املضايقات التي يعاني منها أفراد األقليات الدينية وغير  فإن املالحظة املباشرة للو   (،2011،  17الفصل  

الدينية باملغرب، فالجمعية املغربية للحريات والحقوق الدينية مازالت إلى اليوم غير معترف بها من لدن السلطات املغربية، كما  

هي األخرى على وصل اإليداع من وزارة الداخلية إلى    لم تحصل  2016أن جمعية أقليات التي عقدت جمعها التأسيس ي في يناير  

 اليوم، والسبب يعزى إلى التعقيد القانوني وإلى طبيعة العقليات التي تسير املؤسسات الحكومية باملغرب.

 أشكال املضايقات التي يتعرض لها املسيحيون وامللحدون املغاربةت ـ 

غاربة أنهم يتعرضون للمضايقات بسبب اعتناقهم للدين املسيحي، أو  لقد اتضح من خالل شهادات الكثير من املسيحيين امل

 بسبب تبنيهم للفكر اإللحادي، ونستخلص من هذه الشهادات:  

ومن   العمل  داخل  والرمزي  املادي  العنف  في  املضايقات  هذه  وتتجلى  املضايقات  من  املسيحيين  من  الكثير  يعاني  ـ 

 م أغلق محله وغادر الحي الذي كان يشتغل فيه. مضايقات من جانب العمال، بل إن البعض منه

ـ يشكو الكثير من املسيحيين من مشاكل في األحياء التي يسكنون فيها، ومن بين املشاكل التي يعانون منها: أذى الجيران،  

 تكسير السيارات، اآلذان بالقرب من النوافذ، الش يء الذي أرغمهم على تغيير محل السكن. 

امل أبناء  بعض  يرغم  املسلمين  ـ  زمالئهم  قبل  من  املضايقات  ومن  اإلسالمية  التربية  دراسة  على  املغاربة  سيحيين 

 وأساتذتهم. 

اعتناقهم   بسبب  املسلمين  وأزواجهم  املسلمات  زوجاتهم  من  الطالق  على  واملسيحيات  املسيحيين  من  الكثير  يضطر  ـ 

 للمسيحية. 

دة املسيحية إلى العنف األسري واملدرس ي تارة وإلى غياب ثقافة  ـ يرجع السبب وراء اعتناق بعض املغاربة املسلمين للعقي

 املحبة وسيادة معاني التبخيس واالحتقار داخل املجتمع املغربي تارة أخرى.

األسرية   ظروفهم  أن  امللحدين  بعض  لسيرة  تتبعي  خالل  من  فيتبين  املغرب،  في  امللحدين  أوضاع  يخص  فيما  أما 

اب التي دفعتهم إلى اتخاذ هذا املسار في الحياة، ويمكن أن نلخص هذه األوضاع على الشكل  واالجتماعية كانت من جملة األسب

 التالي:
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التي   الحرة  األسئلة  على قمع  يعمل  اجتماعي  واقع  مع  أنهم يصطدمون  إال  السؤال،  بحس  امللحدين  من  الكثير  يتميز  ـ 

 تنفلت من الرقابة األسرية واالجتماعية. 

كثرة األسئلة وخاصة تلك التي تنصب حول الدين والجنس والسياسة، ويعتبر هذا األمر من  ـ ترفض املؤسسة األسرية  

 أسباب اإللحاد، إلى جانب حرمان األطفال والشباب من الكتب الفلسفية والعلمية,  

ى  ـ تعمل السلطة األبوية )وخصوصا تلك التي تستمد أطرها املرجعية من الفكر السلفي( على خنق أنفاس الشباب وعل

 إرغام أبنائها على الذهاب إلى املسجد و ارتداء اللباس األفغاني وعلى إعفاء اللحية وقص الشارب. 

ـ يرغم الكثير من امللحدين خالل رمضان على تناول الطعام سرا في املراحيض، كما يتعرضون للشتم والتوبيخ، بحيث  

 يطردون من أسرهم ويرفضون من قبل زمالئهم.  

 والفقهاء فتاوى تقض ي بهدر دم امللحدين في املغرب والعالم العربي.   ـ يصدر رجال الدين

 خالصة  

 نستشف من خالل ما سبق:  

نظرة دونية ملؤها التبخيس    ى هذه األقليةيتم النظر إلأن املتحولين إلى اإللحاد أو إلى املسيحية يعانون من التهميش و أ.  

بالتمثالت   األمر  أتعلق  اليومية،والشيطنة واالحتقار، سواء  باملمارسات  أفرادها  (،  2006،8)منديب،أو  أن صوت  كما 

املحمدية،   امللة  عن  خرجوا  ألنهم  أشقياء  امللحدين  بأن  يعتقدون  املسلمين  من  الكثير  أن  كذلك  ونفترض  مستهجن، 

أنفسهم   يرون  امللحدين  بعض  أن  نتصور  باملقابل  غيره،  دون  وحده  باإلسالم  ترتبط  اإلنسان  سعادة  بأن  ويظنون 

كناكرين لوجود هللا  ويشعرون بالسعادة حينما يستندون في ذلك على املعطى العلمي الذي يؤكد أن الكون تشكل من  

والطقوس  بالوحي  يعترف  ال  ولكن  وجود هللا  ينفي  ال  أنه  إال  كملحد،  نفسه  يصنف  اآلخر  البعض  بينما  ذاته،  التقاء 

 .الكون ال يسير من تلقاء من ذاته  وجود، بمعنى أنوالعبادات، بل أكثر من ذلك يعترف بقوة خفية محركة لل

بأن امللحدين واملسيحيين مهمشون دستوريا وقانونيا، أي أن وضعية األقلية املسيحية وامللحدة في املغرب وضعية      ب.

املغربي    الدستور  بنود  ألن  السياسية،  الناحية  من  مستبعدة  أنها  كما  والحقوقية،  القانونية  الناحية  من  واملسطرة  مهمشة 

 كثرية املسيطرة  وباقي األقلياتاملدنية ومدونة األسرة والقانون الجنائي مبنية على امليز وعلى التفريق بين األ

 بأن اإلسالم ترك لهم حرية املعتقد دينيا، إذ نجد هللا قرآنيا تحاور مع الشيطان واستمع إليه. ت. 

 ( 2008،105،ـ2007)عياش،  كرين والعلماء امللحدين في ديار اإلسالم.ـ بأن اإلسالم تاريخيا تعايش مع الكثير من املف ث. 

الكثير من املسلمين    ج ـ إلحادية ، ونتصور بأن  إمكانية وجود صداقة إسالمية  العينات املستجوبة نفترض  ـ من خالل 

النظر عن دينهم أو لونهم أو عر  البشر بغض  أو جنسه، لكن من  يعتقدون بأن هللا خلق البشر مختلفين وكرم جميع بني  قهم 

العقيدة   تهمهم  ال  ونفعيون  براغماتيون  املسيحيين  املغاربة  أن  يرون  املسلمين  املغاربة  من  الكثير  أن  نفترض  أخرى  جهة 

العالج   إلى  املغاربة املسيحيين مرض ى يحتاجون  إلى أوروبا، كما يعتقدون بأن  املسيحية في ش يء، بل يهمهم جني املال والذهاب 
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به،    والهداية حتى  يعتد  ال  املسيحي محرفا  الدين  يعتبر  املسلمين  املغاربة  نظر  الذي هو اإلسالم، ففي  الحق  الدين  إلى  يعودوا 

وهذا الدين مناف للجبلة اإلنسانية السليمة، غير أننا نتصور بأن املغاربة املسلمين يجهلون الدين املسيحي الذين يقولون عنه  

بعض املغاربة املسلمين بأن املغاربة املسيحيين يصومون، كما نفترض بأن العديد من    أنه دين محرف، وعلى سبيل املثال يجهل 

الديانة   املسيحيون  املغاربة  يختار  أن  يرفضون  أنهم  إال  املعتقد،  مع حرية  اإلسالم  وبأن  الدينية  بالحرية  يقولون  املستجوبين 

ينظر  واملسيحيين  امللحدين  من  الكثير  بأن  أيضا  نتصور  لكن  الذي  املسيحية  اإلسالمي  املحيط  بسبب  باحتقار  ذواتهم  إلى  ون 

 يعمل على قمعهم وكبحهم نفسيا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا،

ن    .3 تاريخية  مقاربة  من  ما  إلى    خلصانطالقا  واألخوة، سرعان  املحبة  إلى  تدعو  كانت  بدايتها  في  املسيحية  الديانة  أن 

ا البعض، حد أن اآلخر داخل املسيحية بات ملحدا ومهرطقا ومجدفا انقسمت إلى شيع وطوائف، وعملت على شيطنة بعضه

مثل الحالة األريوسية والدوناتية، ناهيك عن إعدام املفكرين مثل هيباتيا وبرونو بتهمة اإللحاد، غير أنه يصعب أن نحكم على  

رة املسيحية كانت محجا وبابا مفتوحا لجميع  املسيحية بالسلبية دائما في نظرتها إلى امللحدين وإلى اآلخرين، والحق يقال أن األدي

البشر مهما كانت ديانتهم، ففي املجاعة الكبرى التي ضربت الشام خالل الحرب العاملية األولى تعاطت الكنيسة األورتوذكسية  

الناس  جميع  أمام  مفتوحا  فاروص  دير  كان  مثلما  الحرب  هذه  والجوعى ضحايا  واملرض ى  املنكوبين  جميع  مع  خالل    بإنسانية 

م يوفر لهم املأوى واملأكل واملشرب، أما بخصوص األقلية املسيحية في املغرب فنفترض بأنها تقبل باآلخر وتتعاطف مع  14القرن 

مع   املغرب  في  اإلنجيلية  املسيحية  األقلية  تتضامن  أن  نستبعد  لكن  العالم،  في  األقليات  وجميع  واملنبوذين  املهمشين  جميع 

  توذكسية في فلسطين املحتلة.  األقلية املسيحية األور 

م   .4 نانطالقا  وفيلولوجية  معجمية  مقاربة  من    ستنتجن  سواء  املسيحي  ملعنى  جامع  تعريف  إيجاد  الصعب  من  أنه 

الناحية املعجمية أو من الناحية الدينية أو من الناحية التاريخية،  فاملسيحيون األوائل الذي آمنوا بيسوع املسيح هم أول من  

العبرية   12االسم، ويقصد بالحواريين والتالميذ  سموا بهذا   باللغة  الذين صدقوا رسالته، لقد ارتبطت كلمة املسيح  أول مرة 

وتعني )ماشيح( من الفعل )مشح( أي مسح ومعناها في أسفار التوراة املمسوح بالدهن املقدس، وفي اللغة اليونانية نجد كلمة  

ذ بعد  ميسياس،وترجمت  كلمة  تقابلها  الالتينية  املسيح  في  وجاءت  يمسح،  أي  خريو  اليوناني  الفعل  من  خريستوس  إلى  لك 

كريستوس، ومنها إلى اللغات األوربية كريست، ولذلك فإن املسيح املمسوح هذا هو من سيجمع شعب إسرائيل وهو من سيرجع  

لنيل والفرات، فمهما تبدد اليهود في األرض  اليهود إلى املوطن الذي وعدهم به هللا ويتعلق األمر باملنطقة الجغرافية الواقعة بين ا

ومهما انقسموا إلى شيع وجماعات، فاملسيح املمسوح هو من يعيد أمجاد شعب هللا املختار الضائعة، أما املسيحيون في أسفار  

كالعرق    العهد الجديد هم يتبعون املسيح املمسوح الذي سينشر العدل واملجد في األرض لجميع الناس دون ربط ذلك بأي عرق 

اليهودي مثلما ما جاء في أسفار العهد القديم، إنهم أتباع كلمة هللا التي جاءت من السماء و حلت في جسد يسوع، ولذلك صار  

اإليمان بمملكة في السماء هو الشغل الشاغل ألي مسيحي، إن الروح أصبحت تحتل مسألة كبيرة في حياة املسيحي، إنه مواطن  

لكنه   السماء،  إلى  وضعية  ينتمي  يعيش  كان  الذي  املسيحي  لشخصية  التعريف  هو  هذا  الرومانية.  الوضعية  للقوانين  يخضع 

األقليات خالل زمن اإلمبراطورية الرومانية، وبالضبط خالل القرن الثاني امليالدي. أما في عصرنا الحالي، فلم يعد األمر كذلك في  

 أغلب املجتمعات الغربية وذلك بفعل العلمنة والتحديث.  
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أن وضعية األقلية امللحدة واألقلية املسيحية من الناحية االقتصادية مهمشة، بحيث أن أفرادها يتعرضون   ستشفن ـ5

 للمضايقات من لدن رب العمل ومن زمالئهم العمال، وفي الغالب يخفون قناعاتهم الدينية وممارسة أسلوب التقية.  

لية املسيحية وامللحدة هي االعتراف بأفرادها كمواطنين كاملي املواطنة  أن آمال وانتظارات األقؤول إلى فكرة مفادها بن    ـ6

في املجتمع، سيدة   بهم دستوريا وقانونيا واجتماعيا واقتصاديا كذوات فاعلة   االعتراف  الدين، وينبغي  تمييز على أساس  دون 

 عنويا وجسديانفسها وقرارها ومصيرها م

أن القول  يمكن  الصدد  هذا  املياملسيحي   وفي  باملغرب،  يشكلون  غاربة  ن  أقلية  امللحدين  املغاربة  إخوانهم  جانب  إلى 

باملجال   يرتبط  اآلخر  والبعض  ديني  هو  بما  يرتبط  منها  البعض  املطالب،  من  جملة  تحقيق  أجل  من  األقلية  هذه  وتناضل 

 واالجتماعي والسياس ي، ويمكن تلخيص مطالب املسيحيين املغاربة على الشكل التالي:  القانوني

 يطالب املسيحيون املغاربة السلطات املغربية بالسماح لهم بإقامة الشعائر املسيحية في الكنائس الرسمية.  ـ1

بالطريقة غير اإلسالمية سواء وفق مدونة أسرة  2 بالزواج  لهم  بالسماح  املغربية  السلطات  املغاربة  املسيحيون  ـ يدعو 

 مسيحية أو وفق مدونة أسرة مدنية. 

 ن املغاربة وزارة الداخلية بتسمية أبنائهم أسماء مسيحية. ـ يطالب املسيحيو 3

 ـ يناشد املسيحيون املغاربة وزارة التربية الوطنية بجعل مادة التربية اإلسالمية مادة اختيارية ألبناء املسيحيين املغاربة. 4

 املسيحية.  ـ يحث املسيحيون املغاربة السلطات املغربية على السماح لهم بدفن موتاهم على الطريقة  5

 أما امللحدون املغاربة، فتتلخص مطالبهم على الشكل التالي:  

املعتقد والتنصيص عليهما دستوريا بشكل واضح  1 الرأي و  بإقرار حريتي  املغربية  املغاربة السلطات  امللحدون  يناشد  ـ 

و إزالة الفصول الجنائية املكبلة    من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان،  18وصريح، ويقتض ي األمر االعتراف الدستوري بالفصل  

 من القانون الجنائي.  267و 222و 220لحريتي الرأي والعقيدة مثل الفصول: 

املادة  2 في  اإلرث املنصوص عليه  املدني وبإزالة نظام  بالزواج  املغاربة  امللحدون  املغاربة، يطالب  املسيحيين  ـ  على غرار 

 ين املغاربة مهما كانت دياناتهم وأجناسهم وأعراقهم.  من مدونة األسرة، واإلقرار باملساواة ب 332

ـ يطالب امللحدون املغاربة بإزالة الفصول الجنائية التي تجرم اإلجهاض والعالقات الرضائية والخيانة الزوجية ويتعلق    3

 من القانون الجنائي املغربي.  491و 490و 489و 454األمر بالفصول 

ات املغربية بجعل الدين مسألة خاصة وشخصية، وتبني العلمانية كخيار استراتيجي ـ يدعو امللحدون املغاربة السلط4

 من الدستور املغربي.  3يضمن التعايش والتعدد واالختالف بين املغاربة، وذلك بتعديل الفصل 

مينهم عوض  ـ يحث امللحدون املغاربة السلطات املغربية باجتهاد قانوني يضمن لهذه األقلية الحق في تقرير مصير جثا5

 .  الدفن على الطريقة اإلسالمية
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 ملخص 

أثر عن  الكشف  إلى  دراستنا  ال   تهدف  املجتمع  الوصمة  عادات  ضمن  النفسية  وصالبتها  املرأة  صحة  في  جتماعية 

( مع  دارت  والعنوسة.(  والسمنة  )الطالق  واملهنية؛  الجتماعية  وتحولته  عامالت،  03الجزائري  النساء  من  حالت   )

ا جملة من  واعتمادن  ةسنة. استخدامنا املقابلة واملالحظة للتشخيص النفرادي للحال   49، و27تراوحت أعمارهّن بين  

 تساؤلت. 

متعّددة. فقد  إنسانية عميقة. وأوجه  تاريخية  ثقافية  الجتماعية جذور  للوصمة  أّن  البيانات  وتحليل  أظهرت قراءة 

تمثل مصدر تراكم خبرات وضغوط نفسية سلبية صادمة لحّد النهيار. وقد تمثل الصالبة النفسية وقدرة املرأة على  

الذ والتكفل  والنفس االتكّيف  واملقاومة  تي  والقيادة  التحّدي  روح  فتمنحها  املعاش.  الواقع  مع  لالنسجام  اإليجابي  ي 

 والصبر والجرأة، كما وّضحته نتائج دراسات سابقة ولحقة.  

 الوصمة الجتماعية؛ األثر؛ الصالبة النفسية؛ املرأة؛ املدية.  :يةالكلمات املفتاح

Abstract 

Our study aims to reveal the impact of social stigma on women's health and psychological 
hardness within the habits of Algerian society and its social and professional 
transformations. (Divorce, obesity and spinsterhood.) It was conducted with (03) cases of 
working women, their ages ranged between 27 and 49 years. We used the interview and 
observation for a solitary diagnosis of the case and adopted a set of questions. Reading and 
analyzing the data showed that social stigma has deep cultural, historical and human roots. 
And many facets. It may represent a source of accumulated negative psychological 
experiences and pressures, shocking to the point of collapse. It may represent the 
psychological hardness and the woman's ability to adapt and self-sustainment and positive 

 
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ؛  رئيس فرقة بحث: التكوين والكفاءات بمخبر البحوث النفسية واإلجتماعية؛ ستاذ محاضر صنف أ أ  1
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psychological in harmony with the lived reality. It gives it the spirit of challenge, 
leadership, resistance, patience and daring, as demonstrated by the results of previous and 
subsequent studies. 

Keywords: social stigma; its impact; psychological rigidity; women; Medea 

  مقدمة

خاضعة   اجتماعية  نفس  معايير  تركيبة  وسط  الجتماعية  للوصمة  تتعرض  ومعاصرة،  تاريخية  تحولت  ظّل  في  املرأة 

لعادات وتقاليد املجتمع. مما قد يؤثر على صالبتها ومكانتها النفسية  مقارنة بالرجل. فرغبتها في مساندته لتنمية األسرة والوطن  

وطموحها، بتوزيع جهدها بين مسؤوليات متعددة. لترقى عملها وتتجاوز متطلبات ثقافة الرفض   ذاتها  اقتصاديا واجتماعيا يحقق

كمطلقة أو متزوجة أو عانس أو عقيم أو متمّردة أو معاقة أو  لوضعيتها  والنفور والوصمة املشبعة بأحكام وانتقادات سلبية  

اه مركز  فتبقى  متفّوقة،  طالبة  أو  موظفة  أو  ما  بمرض  ات مصابة  األسرة  مام  بناء  معادلة  في  وحيوي  أساس ي  وطرف  آلخر. 

اتجهنا للكشف   تهديدات وضغوط واضطرابات. ومنه  ببيئيتها مقابل  إنساني  واملجتمع والحياة، ضمن صراع متواصل وتوافق 

النفسية، وما تواجهه شخصيتها   توازنها وصالبتها  التحدي لحفظ  نها من 
ّ
الوصمة مقابل نمو ذاتها وتمك أثر  تتقأعن  بله من  و 

نتائج إيجابية. مقابل صمتها وتغاضيها عن الوصمة املثيرة ملشكالت نفسية وعقلية للقيام بأدوار موكلة إليها فترّسخ عادات تطور  

اآلخر   فاهتمام  الوصم.  رغم  النفس ي  والتقدير  للمكانة  ذاتي وجودة حفظا  بحثا عن منهج  ومهاراتها وكفاءاتها  املعرفية  قدراتها 

 يجعلها مح
ّ
ويل والتأويالت واملحاسبة دون عالج بديل للخوف والنعزال والصمت والنبذ وصدمة العقاب. قد تظلم املرأة   أقاط

)الخولي وتستغل في إطار ضّيٍق ولوقت طويل نتيجة مؤثرات سلبية فتنهار قواها. مما يعيق دورها في املنهي واألسري والجتماعي.  

ص  2008 املوصوم  (99-100:  يدرك  ل  وصراع  موضع    قد  بالنقص  شعوره  فيتكّون  لصورته.  اآلخر  تقدير  يجّسده  بما  إل  الخطأ 

اجتماعيا   فيندفع  صالبته.  مستوى  على  ينعكس  قد  الجتماعي  جمود  من  ليتحرر  فيسعى  الذاتي  والداخلي  الخارجي  الوصم 

ال وتصرح  األخطاء.  ليتجاوز  بالنفس  الثقة  مهارة  ذاته  ليمنح  للمرفوض  دينيا،  )راسة  دوثقافيا  عصبيا  155بوجود  اضطرابا   )

( منه  نتيجة  55وبدنيا عضويا  الطفولة  سّن  من  بدء  خاصة.  وللمرأة  لإلنسان  اجتماعية  النفس  بالعالقات  خاص  اضطرابا   )

أسرية.   السوسيو  بأسباب  ترتبط  عقلية  نفسية  اضطرابات  على  تنطوي  التي  الجتماعية،  والوصمة  أحمد  الظروف  )فايق، 

 .(120، 116ص  فؤاد، )د، سنة(،

 

 . إشكالية الدراسة وتساؤالتها 1

اإليجابية. ويذكي   انفعال حاد يفقدها  النفسية وينشأ عنها  الوصمة الجتماعية قد يخفض صالبتها  اتجاه  املرأة  صمت 

إيجابية كسلوكيات لثقافة الوصم  في املجتمع، فتظهر نتائجها   أو  لى  عالوصمة ويفّعل الحساسية املفرطة استجابات سلبية 

العاطفية  ال النفسية  بنيتها  في  واختالل  صراع  عنها  يتولد  ومعقدة  صعبة  املرأة  حياة  فتجعل  الجماعية.  أو  الفردية  شخصية 

( 1984والجتماعية، تؤدي للفرقة والعداوة والشعور بالدونية. وينعكس على عالقاتها سلبا. تؤكد كاميليا إبراهيم عبد الفتاح )

،  Didier)ي يعكس لديها اإلحساس بعدم النضج والضغط النفس ي والكتئاب حسب دراسة.  غ الذا صعوبة اجتيازها مشكلة الفر 

)فداء بسام حسن بدران  في الصحة النفسية    %60،  60. مقابل نسبة  %68  18تواجه املرأة اضطرابات الوصم بنسبة    .(90: ص2004

حة يجعلها قلقة متوترة مكتئبة، تشعر بالدونية من  الرا  ن وتبّين أّن صحتها تتأثر بالضغوط السلبية وحرمانها م  (5(، ص .2019)

وأكد الطب بأمريكا أن صمتها    (32: ص  2006)رزيق  آثار الوصم التي تفوق تحملها وتنعكس عليها بالبكاء واألرق، وفقدان الشهية.  

النفسية )  ا بالخوف والتهديد  شعورهو Cowan ravis,  (1983  )يرتبط بصعوبة أدوارها ومكانتها الجتماعية وضغطها وأمراضها 
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( أدم  أنوثتها. )محمد  النفس ي والجتماعي ووصمها بالضعف واإلهمال يفقدها  التوافق  .( ومنه 1976الداخلي والخارجي وعجز 

 طرحنا:   

 تساؤالت الدراسة. 1.1

 هل يوجد أثر للوصمة الجتماعية في مستويات الصالبة النفسية لدى املرأة تبعا لنوع وصمتها؟  -

 أثر للوصمة الطالق في مستويات الصالبة النفسية لدى املرأة؟ يوجد  هل -

 هل يوجد أثر للوصمة السمنة في مستويات الصالبة النفسية لدى املرأة؟  -

 هل يوجد أثر للوصمة العنوسة في مستويات الصالبة النفسية لدى املرأة؟  -

 الصالبة النفسية؟ على   ظهل يوجد فرق بين النساء في مواجهة الوصمة الجتماعية للحفا  -

 فرضيات الدراسة. 2.1

 يوجد أثر للوصمة الجتماعية في مستويات الصالبة النفسية لدى املرأة تبعا لنوع وصمتها؟  -

 يوجد أثر للوصمة الطالق في مستويات الصالبة النفسية لدى املرأة؟ -

 يوجد أثر للوصمة السمنة في مستويات الصالبة النفسية لدى املرأة؟ -

 أثر للوصمة العنوسة في مستويات الصالبة النفسية لدى املرأة؟  يوجد -

 يوجد فرق بين النساء في مواجهة الوصمة الجتماعية للحفاظ على الصالبة النفسية؟  -

 أهمية الدراسة . 2

 الكشف عن املحتوى املعرفي النظري لطل كم الوصمة الجتماعية، الصالبة النفسية عند املرأة -

 األثر النفس ي وكيفية مواجهة املرأة املوصومة املشكل وعالجه. مستوى  الكشف عن -

 أهداف الدراسة. 3

 التعرف على نتائج املقابلة ومدى تحكم وتوجيه أثر الوصمة الجتماعية.  -

 محافظة املرأة على مستوى صالبتها النفسية، من خالل الضبط الداخلي والضبط الخارجي.  -

 أن تصيبها نتيجة عدم استيعاب شروط الحياة السوية.   يمكن  ي توعية املرأة بأضرار الت -

م،   Social Stigma  :معنى الوصمة لغة.  4
ّ
جمعها وصوم، وصمة وصما، صفه حقيقية أو غير حقيقية تشين وتعيب وتعل

وصمته،   الحمى  بمعنى  الوصم  يأتي  عيبا.  به  وأوجد  عابه،  وصمه  اآلخر.  قيمة  تنقص  وتقبٍح  تحقر  تشين  عالمة  ملته  آتضع 

 .(  260( تحقيق مجمع اللغة العربية ص، 4)املعجم الوسيط الجزء )والوصم عيب وعار. 

االجتماعية.  1.4 الوصمة  الفرد.  :  تعريف  يوصم  دنيئة  سلبية  بصفات  ولفظا  كالما  عيب  والوصمة  أي شّوهه.  الش يء  وصم 

 .( 10( ص2010)وعد إبراهيم خليل األمير الحواسم، )

( الوصمة اجتماعيا عرقيا وجنسيا ودينيا كعالمات دونية تجّرد  1963استخدم جوفمان ):  ماعيةتتعريف الوصمة االج.  2.4

سمات   على  ب 
ّ
يغل ما  أقوى  فهي  قيمة،  بال  املوصوم  لعتبار  بالوصمة  النفس  علم  واهتّم  الجتماعي.  القبول  أهلية  من  الفرد 

أما  .Stangor, C, Crandall, C. S. (2000), 62. 87الشخصية. ) ( صاحب كتاب الباثولوجية  EdwenLemertليمورت )دوين  أ(. 

الجتماعية، ومؤسس النظرية. فيرى أنها مرض اجتماعي يدفع سمات السلوك لنحراف غير سوي، بسبب النطباع الجتماعي.  

( )إسماعيل،  الجتماعي.  بتاريخه  عالقة  الوصمة  للطّب 390(، ص  2005وتبقى  العاملية  الجمعية  دليل  في  أّنها  النفس    .( وورد  ي 
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تشمل الصور النمطية السلبية واملعتقدات الضارة وممارسات التمييز والتفرقة بين تفاعالت األفراد الجتماعية واملجتمعية.  

( الوصم يقلل من تقدير  .Sartorius, N. et all, (2010), 131- 144ولها أبعاد واتجاهات تس يء لشخصية الفرد بعيوب معينة. )

بسوء يشوه سمعته ويثير اشمئزاز املجتمع. يشمل الوصم علم النفس الجتماعي وعلم الجريمة    معارض  اآلخر. فوصم خصم 

الشيخوخة   باعتقال والحجر وعوامل طبيعية  يم الجسد والخلق والعقل 
ّ
ثقافية غير مرغوبة كتعل لدراسة وتحليل خصائص 

ال إنجاب  عقم   الطالق،  الزواج،  سن  وتأخر  العقلية  واألمراض  دب والعجز  املجتمع  نات  منظور  يسببها  وصفات  الذكور  ون 

بغيض يضعها في قائمة تجلب لها والشائعات وسخط املجتمع. )ذياب   وثقافته للمرأة ويشير ألخطاء وآثار تعبر عن عيب خلقي

 .( 48، ص 2010البدانية،

اصطالحا تعريف.  3.4 وح  Stigmatisation  :الوصمة  نفسية  ضائقة  فتعيش  للمرأة  يشوه  انبالوصم  تقبلها  سا  عدم  فراديا 

يهتز قواعد شخصيها وهويتها. وتشيع   العاطفي  النفس ي والنعزال  الغتراب والحتراق  أسريا واجتماعيا فتعيش شعور  ورفضها 

 املوصومة في مجتمعنا ألقل األسباب ألنها أنثى وتعامل بأقّل من إنسان وتمّر بحالت صعبة للغاية.

       رأةملاالجتماعية وا الوصمة تاريخ . 5

الفكر   حسب  بأخر  وقبيحة  حينا  راقية  بألقاب  توصف  واملكان.  الزمان  بتغير  اجتماعي  كإنسان  املرأة  وضعية  تتغّير 

الفلسفي التاريخي. بالضعف، وشيطان جميل، بمالك مقدس وكائن ل عقل له أحيانا، ترفع وتدني طبيعة خلقها ودورها. وتنعت 

م في عهود ماضية بعالمات ذا
ّ
ي على جسدها عند الفراعنة والهنود واليونان، والرومان والصين. وتحرم من التعليم  معان  توتعل

والثقافة فال رأي لها في الحياة، واألسرة واملجتمع. تقوم باحتياجاتها داخل بيتها، تباع وتشتري بأمر سيدها. ول حرية ل مكانة ل  

وزواجها   مالها  على  سلطة  للرجل  امليراث.  ول  لها  والحب  طالقهو حق  الجمال  آلهة  بالتقدير  حظين  من  الراقية  الطبقة  إل  ا، 

واإلخصاب. وبتغّير الحضارات اختلطت بالرجال فأبيحت الرذيلة )الوثنية(. أما في إسبرطة فال حق لها في امللكية. )محمد فهمي،  

ص  2001 الرومان  27:  واعتبرها  والرياضة.  التعليم  الفن،  في  املشاركة  حرية   
ّ
إل العقود  اقصة  ن(.  إلمضاء  مؤهلة  غير  عقل 

والوصايا والشهادة ول تشغل الوظائف إل الطبيعي منها. فلرّب األسرة سلطة مطلقة ليملكها وما تملك ويبيعها إلى املمات. عِدل  

)جبري،   األمر.  لهذا  املعّد  ولها حق  33،  32: ص ص  2014القانون  العائل  لغياب  األسرة  بتاريخ مصر شؤون  أدارت  ة  مللكي ا.( 

.( احتلت مناصب  155: ص  2001وامليراث والعمل والتعاقد وممارسة الصناعة والتجارة والقضاء. وخطبة من تريد. )األنصاري،  

(. أما عند البابليون  17: ص2004عالية بالدولة: عمدة، ملك إله، كاهن.  كليوباترا واألم العظمى إيزيس صاحبة العرش. )فهمي  

باملع قويبالسومريين فصلتها  امليراث  د  حّق  لها  واملمتلكات.  واألرض  البيت  وكذا  الرجل  لسلطة  فهو  الطالق  لها  يحق  ل  لكن  ة 

اليهود فيعتبرونها   أما  أراد.  للرجل، فيحرمها ويطلقها كما  أما األشوريين فامللك والسلطة  والعمل مصدر رزق عند وفاة زوجها. 

َم   لعنة بسبب غواية آدم عليه السالم، ففي التوراة هي:
َ
 رجل واحد من بين ألف." البنت خادمة  "أ

ّ
رُّ من املوت، ول ينجو منها إل

ألبيها عند الطوائف اليهودية يبيعها قاصرة، ول ترثه إل إذا لم يكن لديه ذرية ذكورا، أو ما يتبرع لها به في حياته، لتمييزهم بين  

)جبري،   واملرأة.  ل32: ص2014الرجل  امتدادا  املسيحية  تعتبر  من  يهوديل.(  أعطتها  وما  املسيحية،  في  تأثيراتها  إلغاء  فيصعب  ة 

ها. )زعنون،  
ّ
.( في  41: ص2011حقوق، بعد شّك رجال الدين في أن تكون كائنا بشريا. فهي لعنة على البشر ومصدر الشرور كل

: 1992أبدية. )صابر،    لعنة   احين يعتقد الهنود أنها ل حّق لها في الحياة بعد وفاة زوجها، فتحرق مع جثته فإن هربت حلت به

)97ص بعام  لها  املقدس. ول حّق  الكتاب  عليها قراءة  م  انجلترا حرَّ أما ملك  الثامن(  )هنري  أما  بل  1850.(  مواطنة  تعتبر  (. ول 

( أبيها وزوجها وأهله بعد1882تابعة ألبيها وزوجها حتى   في اإلرث وطاعة 
ّ
.  وفاته  (. كانت بالصين شرا على الرجل فال حق لها إل

سالوس،   اآلية:34،  1992)على  النحل،  )سورة  الوأد.  والقرآن  اإلسالم  حّرم  لوأدها.  اتجهوا  بالجاهلية  أما  ومنحها  58-59(.   ).

الدين.   الزوج. ومارست املهن. ونالت تقدير املشاركة في املبايعة والغزوات. وحق التعلم والتعليم  مكانة وحرية وميراث واختيار 

خصوصياتها ودور خلقت له فقد فتح ا اإلسالم لها أفاقا للكسب واإلبداع والستقالل بمالها وأقّر  .( ول 11)عاشور، د س: ص  
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.( ونصرها اجتماعيا واقتصاديا وتجاريا. وحملت السوط لتؤدب  204: ص2008أهليتها في إبرام عقود البيع والشراء. )الصراف،  

اإلسال  شهيدات  ومنهن  الغزوات  خضن  املنكر.  عن  لكنموتنهى  والفساد    .  النزاع  فعّم  لها  ونظرته  املجتمع  تغير  النبوة  بعد 

 ( 44: ص.2011والحروب وعدم الستقرار وسادت معايير وتصورات تقّر تميز املرأة عن الرجل. )زعنون، 

 أنواع الوصمة االجتماعية للمرأة وأسبابها . 6

الجسدية.  1 الخلقية  :  الوصمة  الجسدية،  بصفاتها  املرأة  وصم  والجتماعي.  ترتب  يتعلق  الذاتي  القبول  أو  الرفض  آثاره  عن 

وجه،   مالمح  البشرة  لون  ملرض،  أو  زائد  ووزن  بدانة  أو  لنحافة  عنها،  التخلي  أو  نبذها،  الضغط لستغاللها،  ممارسة  يعكس 

ية  و مهنأ.( فالوصمة لغة ثقافية فكرية، وعرقية،  96( ص 2020طالق، لشكل الجسم. )حسام الدين مصطفى سارة، )أكتوبر  

  1961،1960لدور تقوم به أو سجن دخلته أو لحاجة اقتصادية. وتعود وصمة البدانة والوزن املفرط إلى جومان وآخرون عام  

 لهتمامه بأطفال زائدي الوزن يعانون من تمييز اآلخرين.  

ية. عدم تقدير  ت سلبا( يشعر صاحبها بأنه مرفوض وغير مرغوٍب فيه، وتترتب عنها استجاب Flawتعّرف البدانة بخلل ) 

في  سببا  تكون  فقد  اجتماعيا  رفضا  وتشكل  واألزواج،  الصدقات  بين  العاطفية  العالقات  على  تؤثر  البدانة  فوصمة  الذات. 

واللوم   التمييز  ليتفادى  فيها،  التحكم  فيحاول  نوعها  كان  أيا  خطرها  فيدرك  معها  الشخص  وتفاعل  تمّيز  وعالمة  العنوسة 

 
ّ
املترت والكسل  عنهوالخمول  دراسة.   اب  توّضح  اإلرادة،  والتهور وضعف  ).Latner, Stankard, (2003), 454)والشراهة   )Schwartz et al. 

أن املصاب بالسمنة يعاني من الكتئاب وامليول النتحارية والرغبة في النفصال عن األزواج، ملا يتلقاه من قذف،    (454 ,(2006)

وال الجسد  تحّقر صورة  مؤذية  و ذ وتعليقات  وتغافله عن ات.  لتمّرده  الوصم  لقوانين  املرأة  أقل من  الرجل يستجيب  أّن  بّينت 

 ما أوصل قول بفعل وعمل  
ّ
العرف الثقافي، أمام الشريعة والسنة التي ترفض أفكار التنابذ والتفاخر باملظهر دون الجوهر إل

 صالح.  

وخصائص ومبادئ التميز عن اآلخر في جوانب عّدة    صفات  لتوصم املرأة بنقص ديني وعقلي أو  :  الوصمة العقلية واملرأة.  2

الوظائف   تتركه  وما  للمرأة  فسيولوجية  البيو  تميز  ومنه  وطبيعية.  التاريخية  لظروف  وغيره  الجزائري  املجتمع  ميز  ما  ومنه 

النفس اجتماعية ودوارها، وخروجها   آثار تدعم  لعمل  لالحيوية معالم )الحمل الولدة وما يتبعها من تغير دال في بنيتها  ف 
ّ
خل

 الوصم الذاتي والجتماعي.

الجنسية تركز على املرأة خاصة. فالتقسيم املعنوي بين الروح والجسد والذكر وأنثى    الوصمة   الوصمة الجنسية واألنوثة: .  3

الوظا تصنيف  عنه  ونتج  األنثوية.  الذات  تحقيق  من  واملنع  العاطفي  والحرمان  املواجهة  لغياب  املجتمعات  والئعقد  حرف  ف 

واألنشطة وعالقتها باملكانة الجتماعية املحددة لدور النساء. تقسيم ينبنى على الجنس وفكر ثقافي بيولوجي، فالجنس في منظور  

الخضوع   وصمة  فتوّجه  للرجل،  عن  وعاطفيا  جسميا  املرأة  بنية  فاختالف  لآلخر.  جنس  لكّل  واحترام  والتقاليد  العادات 

والسيطرة للرجل. كما أن ظهور النساء وتبوئها مناصب ومهن حساسة بالتعليم والصحة،    القوة  والضعف للمرأة وتوجه وصمة 

اإليجابي  الوصم  ودعم ظاهرة  وأثر  املستقبل  يحدد  عنها سلوك  ترتب  تركيبات  فهذه  الجتماعية  تنشئتها  على  ارتكز  واإلدارة، 

قدرات املرأة وعدم بلوغها مبتغاها لعزلها. فأثر عليها  جميد  توالسلبي منه. وتحول الوصم على مّر األزمنة لرغبة أدت إلى شلل و 

لتكون منتجة بدل عن مستهلكة.  لتكون عالة عليه، وتسعى  املجتمع وترفض  نفسيا واجتماعيا وثبط خصائصها. فهي نصف 

امل األفراد.  بين  مساو  ول  متوازن  وغير  طبيعي  غير  بشكل  الجنسين  بين  والوظائف  العمل  دوركايم  قسم  تعني    ساواةوقد  التي 

مساهمة املرأة في العمل اإلنتاجي خارج املنزل عن طريق فرص مختلفة وما يترتب عنها من التحيز الذهني ومنافسة بين الجنسين،  

 .( 174(، ص 2018لوصم لعرقي، و جنائي، فالوصم الحس ي أو السمعي أو املادي القتصادي أو بشكل آخر. )شرقي رحيمة، )
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النفسية.  4 ت  : الوصمة  املباشر  هي  غير  الوصم  املتبوع خطأ ومنه  بالشخص  تتعلق  مباشر  لفظية،  أو  معنوية  مادية  هديدات 

ارتكبته   بخطأ  موصومة  املرأة  يجعل  هذا  ذنبا.  يرتكبوا  لم  ولو  العائلة  تتبع  الوصمة  وتبقى  منه،  الفروع  بعض  ارتكاب  نتيجة 

 شعوريا أو ل شعوريا. 

   مرأةية للسالوصمة االجتماعية والصّحة النف  -7

الوصم ظاهر قد تحرك الوجدان وذكريات املحرجة للمرأة. فالوصم أسلوب ثقافي واجتماعي يخلف أضرارا عميقة ترافقها طيلة  

العصر الحديث وما تعلق بشخصيها من الوصم لبد من معرفة  أن ما تتعرض له أو تعاني منه املرأة يمس كيانها املعنوي ويؤدي 

 غوطها النفسية قد يوصلها لالحتراق النفس ي، وتلخص أبرز هذه املشكالت كاآلتي:اوز ضجإلى عدم قدرتها على ت

 . مشكلة صراع األبناء واألبناء بسبب التقاليد والوصم. 1

 . مشكلة الشعور بالنقص والخجل، قد تكون بسبب جسمي النحافة والبدانة القصر أو طول. 2

 اآلخر مخطئا. تفرقة األهل بين األبناء والبنات،    و كانل. فقدان حرية التعبير عن الرأي مع الوالدين و 3

 . مشكالت التكيف الجنس ي في الحياة الزوجية عاطفية. قلق املستقبل وعجزها عن بلوغ أهدافها. 4

 حّق املرأة وصمة نفسية اجتماعية مصدرها خالف بينها وبين اآلخر. ي  املساواة والوصم االجتماعي للمرأة:.1.7
ُ
بت عن تأخذ

ّ
  ه رت

متكامل.    ونبذ غير  ملجتمع  دعما  الخطأ  كان  مهما  مساندتها  أو  بمقارنتها  تقوم  مختلفة،  مواقف  ويعكس  قيمتها  من  يقلل  وذم 

يدحر فرص التفكير لتمارس تواصلها بوعي. فتتشعب الوصمة في جوانب اقتصادية وسياسية وثقافية وتربوية، لتلحق األذى  

ع والتفاوت على البقاء. لوصمها بعدم القدرة، ول تحتاج ملال و ل لعلم، ول  الصرا   بها. فيؤدي لقرارات تضعها في عالم يعكس

( فإّن  )%50غيره.  وأميين  نساء  العالم  فقراء  من   )1975( عددهم  بلغ  و)543(،  امرأة  مليون  بينهن  597(  من  مليون   )1980 

( منهن تعاني  %70تماعية وكشفت عن )ة واجيالتطورات اقتصاد  1998. ل تقرأ ول تكتب. ونشرت األمم املتحدة عام  1985و

و) واألمية  و)%14الفقر  وتنظيمية  إدارية  مهنا  تمتهن  و10%(  البرملان  متقاعدات  للتمييز    6%(  املرأة  تخضع  وزارية.  بمناصب 

ا  ونفسي  العنصري والجنس ي والعنف، وإقصاء البنت من التعليم بسبب الفقر. إل أن أهمية تعليمها وتأهيلها مهنيا واجتماعيا

( واإلفريقية  اآلسيوية  وتعمل  معا.  واملجتمع  األسرة  تطور  )13يضمن  بأقل.  أو  أجر  بال  أسبوعيا  ساعة  مقارنة  %  30-40(   )

( و  )%20-10بالرجل.  من  وأقل  إدارية.  ويتحمل    %05( وظائف صناعة. و%20( تشغل وظائف  العالم.  رؤساء دول  هّن  فقط 

األن إلزالة  املساواة  مسؤولية  و االجنسين  ألجل  نية  اإليجابية  القرار  أخذ  يرفض  بمجتمع  العقلية  القدرات  وتعطيل  العنصرية 

.( إن شيوع الوصمة والتحرش أمراض سلوكية اجتماعية تشّدد على املرأة دعما  20: ص2013حياة فعالة. )الخالدي، البرواري  

وال  الوجداني  العصبي  الضطراب  ولد  املكتسب  تكيفها  النفسية وسوء  الجتماعية    فعالينألزماتها  واملعايير  القّيم  يفقدها  قد 

وقواعد النضباط وجدية األداء وعنف يمارس ضدها يدفعها لتكون عنصرا ثانويا باألسرة ومؤسسة العمل أمام أوضاع مادية  

رض ي اآلخر  فات تصومعنوية صعبة. فال تحظى إل بالدونية، ونزول مكانتها وفعالية لجسدها وجمالها وثرائها وإنجابها، باعتبارها 

 ( Gardant, M. 1981. p.43) واملجتمع.

العمل خارج املنزل مدفوع األجر ملن يملك مؤهل ومهارة وخبرة أدائية ليشغل    :الوصمة األسرية االجتماعية وعمل املرأة.  2.7

ف بمصنع  أو  تعليم  أو  إدارة  في  ويتقاض ىمنصبا  تعقيد  يقدم خدمات  تعيشه من  وما  املرأة  وتنتقل  بين مراكز  ت وأداأجرا.  وار 

تتباعد   لكن  وإدارية.  وصناعية  وسياسية  وربة  و   املهاماجتماعية  وزوجة  أم  فهي  وطبيعتها،  لنفسيتها  أبعادا  لتشكل  تضطرب، 

والدوافع   والسن  الجنس  متطلبات  لتلبي  الجتماعية  التواصلية  ملسؤولياتها  إضافة  ما،  بقطاٍع  ومسئولة  وموظفة  أسرة 

   ق واألهداف ومشكالت تراف
ّ
املتداخلة    كال النمو والتطور، فبهذه األدوار  في مهامه تربوية تعليمية ويرقى حرصها ملتابعة مراحل 

منسجمة   وغير  متصارعة  تكون  أن  يمكن  وبأسرتها.  بها  املحيطة  األطراف  إلرضاء  والستمرار  واإلتقان  املواظبة  تتطلب  التي 

ومهنتها،   أنوثتها  على  ينعكس  مما  املواقف  من  تحملها وصبرها واستقرار سعادتها األسرية  تحول  ببالعديد  يفوق  جذري صادم 
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.( وأّيا كان عملها يؤكد الخبراء أن له انعكاس على  38(، ص  1999وعالقاتها الضرورية واتزان إحساسها كامرأة. )حمدي ياسين )

فه وأدائه وظروف معامالته  أهدا  ه بنيتها وصالبتها النفسية والجتماعية. حسب طبيعة العمل وظروفه. قد يكون عمال مجهدا ل

رؤسائها   وأحداث  مع  وتنظيمات  بأطر  تحظى  بضمانات  منه،  تجنيها  التي  وفوائده  وأخطاره  واملعنوي  املادي  مردوده  وحسب 

( في هكذا وضعيات تفرض تقنيات ووسائل نحصل عليها أو نفتقدها خالله. )خضر عباس  (Frasen et kalanمتحكمة كما أثبته  

 .( 57(، ص1999بارون، )

 معنى الصالبة لغة. 8

الصالبة كلمة مشتقة من لفظة صلب، شديد، وصلب ش يء، فهو شديد. وتعرف الصالبة النفسية: أنها امتالك الفرد لعدد من  

نه من مواجهة مصادر الضغوط. فمنها اللتزام والتحّدي والتحكم وتوجه الفرد الصلب لحياته.   
ّ
)اليازجي محمد رزق السمات تمك

 .(36ص  ،2011

 (Hardiness psychology: )تعريف الصالبة النفسية اصطالحا .1.8

واقية   كمصادر  تعمل  التي  الشخصية  السمات  من  مجموعة  استخدام  بأنها:  النفسية  الصالبة  سوزان  كوبازا  تعّرف 

اس على  قدرته  في  الفرد  لدى  اتجاها  أو  اعتقادا  النفسية  الصالبة  وتمثل  الشاقة،  األحداث  من  قدراته  غالل  تللشخص  جّل 

اإليجابي   السلوك  باعتماده  الفرد.  إمكانات  يعيق  منطقي وغير مشّوٍه  األحداث بشكل  تلك  ليدرك  والنفسية  البيئية  وإمكاناته 

املحدد في اللتزام، والتحكم، والضبط الداخلي والتحدي والصمود واتخاذ القرارات الصائبة كمستويات قّيمة ملواجهة عوائق  

ال الصحة  على  و   .(1979  ،67(  Kobasa, Susanne)  فسية.نوجلب  وقدرته  فاعليته  في  الفرد  اعتقاد  أّنها:  والحجار  دخان  يعّرفها 

 .( 379(، ص 2006)دخان نبيل، الحجار بشير، )استخدام مصادره النفسية والبيئية ليدرك ويفّسر ويواجه أحداث حياته الضاغطة. 

القوة   النفسية هي نوع من  الصالبة  املفوقد تكون  النفسية وقدرات  ي  الفعل  بأساليب وردود  الفرد  التزام  واجهة وشّدة 

والعقلية التي تدفع الفرد على تجاوز صعوباته وتحمل مسؤولياته اتجاه ذاته وأهدافه وقيمه وتحكمه في ذلك حسب األحداث  

 .(284، ص 1996)مخيمر، ّين. ٍر مع مواألفراد املحيطين به. مما يجعله أكثر قدرة على تجاوز أحداث قد تهدده أو تعيقه في أ 

ائيا.  2.8 إجرائيا هي الدرجة التي يتحصل عليها أفراد العّينة عند تطبيق أداة قياس. تنتج منها  :  تعريف الصالبة النفسية إجر

 أحكاما دالة على التحكم إيجابيا في املواقف الضاغطة.   

النفسية  3.8 الصالبة  املطالب  :  أهمية  من  النفسية  شخص.    ملهمةاالصالبة  كّل  لدى  النفسية  الصحة  جوانب  جميع  في 

محمد   )عودة،  وهادًئ.  متزنا  فردا  يجعله  مما  يجابي 
ٌ
ا الجانب  في  حياته  مسار  لتوجيه  والبدني  النفس ي  األداء  قدرات  لتحسين 

 (. 2010محمد، )

النفسية  4.8 )  : أبعاد الصالبة  التحكم والتحدي   ( بدراسة لتكشف عن مكونات:kobasa, 1979قامت  فرضها أحداث  ت  اللتزام 

أبعاد   وتفعيل  اإليجابي  السلوك  والتحول  والدافعية  الصالبة  دعم  أساليب  عن  بحثا   ، املنتشرة  للوصم  كحالت  ضاغطة 

 الصالبة األساسية. 

كمها أّن لها دورا مهما  أ. اللتزام هو من أكثر مكونات الصالبة النفسية أهمية وفعالية وهو يعمل على تقوية ووقاية الصالبة بح

كالقلق   النفسية  الضطرابات  عن  يكشف  العنصر  هذا  فغياب  وريزون.  جنسون  ذلك  إلى  يشير  كما  املشقة،  مقاومة  في 

 ( بّينه هينك  التعاقد Henkوالكتئاب كما  يتكون  املهن الصعبة والشاقة. فباللتزام  الذين يمارسون  ( خاصة لدى األشخاص 

 النفس ي.  
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عمل على إدماج الذات وفق نشاط ضمن مظاهر الحياة املختلفة واملتفاعلة والتقليل من مشاعر التوتر والقلق  ب. واللتزام ي

للحياة   املساندة  للمواقف  اإليجابية  والترجمة  واإلحساس  التفكير  نحو  الشخص  قابلية  يثير  أن  يمكن  ما  وكل  والكتئاب 

 النفسية.  

توى من اللتزام يدعم الصالبة النفسية ويساعد الفرد ليتمكن من القدرة على  ج. كما توضح الدراسات التي أجريت فهذا املس

 تجاوبه مع اآلخر بسهولة ويبدي الرضا والبتهاج في تفاعله مع املحيطين به وذلك حسب أنواع اللتزام املعتمد من طرف املعني. 

 نظريات الصالبة النفسية. 9

النفسية والعقلية والجسدية، بدعم فانكل ومسلو وكارل وروجرز  أهمها نظرية الوقاية لكوبازا سوزان حول ال   ضطرابات 

(. ص 2012)العيافي، أحمد بن علي بن عبد هللا محمد، )فوجود الهدف يساعد الفرد على مواجهة ضغوطه وصعوباته، باعتماد إمكانياته.  

20). 

ن الشخص املتمتع بهذه الخاصية أن يشعر  . وقد كشفت نظرية الصالبة النفسية عن كثير من امليزات اإليجابية إذ  أ
ّ
يتمك

ب على إحباطه ويحقق ذاته ويستخرج إمكانياته الكامنة ويحدد معنى معاناته ويساير العقبات التي قد تظهر  
ّ
أول بقيمته ويتغل

 أمامه.  

قب وتهديدات  ضغوٍط  من  يتضمنه  وما  الحدث  املعرفي  والذكاء  املعرفية،  والنظرية  النظرية  هذه  أثرت  قدراته  .  تسند  د 

املساندة   عن  البحث  املسئولية  تحمل  التجنب،  )كالهروب،  للمشكلة  املناسب  الحل  بلوغ  تحّقق  مخرجات  له  وتحّدد  املعرفية 

      .(13(، ص  2011)مخيمر، )الجتماعية...( 

لتتج فتفعلها  وخارجيا  داخليا  ضابطة  وطاقة  قوية  إرادة  من  تملكه  ما  هي  النفسية  املرأة  أن صالبة  على صعوبات  .  غلب 

مواضيع   الوصم  على  صمتها  ويطرح  الجتماعي.  النفس ي  وتكافؤها  وتوازنها  ومهاراتها  وكفاءاتها  وحاجاتها  قواها  تعيق  وضغوٍط 

ن املرأة من حّل مسائل نفسية وعقلية مهمة عبر األزمنة وحسبما تتعرض له أو يفرض عليها  
ّ
أسرية واجتماعية حساسة. قد تمك

التي كانت حكرا على الرجال. فتتكّبد صراعات سياسية  فتواجه خوفا اجتما الحياة واملهن  عيا يدفعها للعمل وخوض ميادين 

سعيا   والبتكار  والفنون  واإلبداع  الفضيلة  قضايا  مع  وتتفاعل  واملرض ى  الجرحى  ملعالجة  التنظيمات  وبمختلف  واقتصادية 

 للتميز ومنافسه الرجل، بل والتفوق عليه. 

 ذاته به نحو ذاته العضوية والنفسية، وإدراكه ألهدافه وقدراته. يلزم الشخص : امأنواع االلتز . 1.9

الكفاءة واملهارة واإلتقان     - منه ما يلزم الشخص به ذاته نحو عمله وأسسه ومبادئه وقيمه ومستويات أدائه وما يتطلبه من 

 والجودة، وما تمليه عليه مسؤوليات عمله ومناهجه ونظمه وأهدافه.  

تبعا  دون    - اإلنسانية  األخالقية  ألدأب  العامل  ينس ى  أن  دون  ومعنويا.  ماديا  وديني  القانوني  اللتزام  املسئولية  عن  التخلي 

الجميع  للمعطيات واملواقيت واملعدات، واملضامين الجتماعية للملتزم في حّد ذاته كالراحة والنجاح مع املحيط ليعم الرضا بين  

 .(25. 2008)راض ي، زينب نوفل، 

التحكم :  التحكم.  2.9 وتحمل    يعرف  أحداث  من  يلقاه  فيما  الفرد  اعتقاد  فهو  األفراد.  لسلوك  مسّيرة  واملواقف  املجالت  في 

 .(138، 103(، ص ص 1997)مخيمر، عماد محمد، )املسئولية لتخاذ القرار من بين بدائل ويفسر ويقدر األحداث واملواجهة الفعالة. 

العاملة املوصومة اجتماعيا خاصة، قد تكون    ي عنصر عضو :  التحكم والتمسكأ.   للمرأة  بالنسبة  الشخصية  في صالبة 

والعادات   بالقيم  متمسك  ملجتمٍع  حديثة  لوضعيات  الجتماعي  والرفض  القبول  بين  يتأرجح  مجتمع  في  ومعقدة  مركبة  حالة 

 والتقاليد متأصلة فيه. 

املعرفية ب.   والقدرات  التحكم:  التحكم  يشمل  معرف  قد  أحداث  جوانب  للضبط  عقلية  قوى  في  تتمركز  ومعلوماتية  ية 

 ضاغطة على ل على سلوك األشخاص املعنيين بذلك. 
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لتجاوز الوصم الجتماعي وصعوباته كتعديل السلوك إيجابيا وبذل الجهد في   هو الضبط والتسيير:  التحكم والتعديلج.  

 . العمل خالل تعرضها ملواقف مؤملة ومشينة نفسية ومهنية واجتماعية

والذاكرةد.   املوقف   يستمد:  التحكم  الذاكرة من جهد ووقت وجودة  به  تحتفظ  وما  تجاربه  من  الشخص قوته وتحكمه 

 إليجاد حّل مناسب وسريع لسترجاع خبرات نافعة في التصال والتواصل اإليجابي.

طارئة فهذا يوّضح أهمية تكوين  وتنسيق ربط الخبرات النفسية والعقلية املكتسبة والخبرة الاتساق  :   التحكم والربطه.  

وتثبيت   تكرار  طريق  عن  املؤملة  املواقف  وتمارس  الحياة  صعوبات  تواجه  حين  املرأة  لدى  الذاتي  والدعم  املساندة  أساليب 

املمارسات والدعم واملساندة الذاتية وبالتغذية الراجعة التي تقوي التحكم والربط لديها مما يكسبها مرونة وليونة التعامل مع  

 .( 2003)الرفاعي عّزة، )األحداث املتوقعة أو الطارئة التي يمكن أن تتعرض لها فتحتويها للعقالنية والفاعلية. 

 خصائص الصالبة النفسية العالية . 10

  ( ومورس ي  هناه،  دراسة:  واملواجهة، حسب  والتقييم  اإلدراك  تسيير  في  دورا  النفسية  ( Hannah, Morsy, 1978للصالبة 

رد للتعامل الصحيح مع املوقف الضاغط. أما إذا كان ضعيفا فتسجد صعوبته في إدراك واختيار رّد املناسب،  حيث يتّجه الف

 لتكون الصالبة النفسية إيجابية بالشكل التالي:  

 . الصالبة النفسية تعّدل القدرة على اإلدراك السلبي األحداث وتجعل منها أقّل حّدة. 1

 رونة والذكاء في التعامل مع موقف حرج، أو قاس. . تكّون املوصوم على مستوى من امل2

 . تزيده دعما ومساندة نفسية للذات للتخلص من حّدة األشخاص أو املواقف الصادمة. 3

. الصالبة النفسية توجه الشخص للتحكم في سلوكياته واختياراته وقراراته، وتعوده الصبر لتحمل الصعوبات وتدفعه لعدم 4

 ه وإرادته أمام رغباته في التفوق والنجاح. النتباه بما يثبط عزيمت

ودعم  5 العالقات  للحفظ  اجتماعي  والنفس  الغذائية  الصحية  عراقيل  وتجاوز  للعالج  إيجابية  طاقة  النفسية  الصالبة   .

اندة  الكفاءات واملهارات. شرط وجود نظام قيمي شامل بأهدافه وغاياته يربط األفراد باملستقبل وثقافة اللحمة والتعاون واملس

 ( Kobaza, S. (1983),p : 839, 850) واملبادرة واملثابرة في إنجاز وإبداع وعدم ترك فرص الفراغ تفاديا النحراف عن للصالبة النفسية. 

 

 املرأة وصفات الصالبة النفسية. 11

واضطر  )األمراض،  خاصة  وباملرأة  باإلنسان  محيطة  أخطار  ملقاومة  نفسية،  وصّحة  قوة  النفسية  نفسية  الصالبة  ابات 

الفشل...(   والحرمان،  والضغوط  والكتئاب  والجماعي  الفردي  والقلق  الخوف  والعقلية،  والشخصية  والسلوكية  صحية؛ 

ل من الصالبة النفسية ويضعف طاقة املواجهة اإليجابية لدى الفرد. وهي 
ّ
فالتذبذب العنيف واملستمر في معايير الصحة يقل

تطور أساليب التشخيص والختبارات النفسية واملقابالت اإلكلينيكية املقننة ونصف مقننة  قابلة للتنمية والتوجيه، في سياق  

الواسع   الستخدام  والقياسذات  الفحص  وأدوات  التقليدية  السيكوميترية  النفسية  للمقاييس  إضافة  )شلبي،  أحمد، .  محمد   ،

الباطنية، فتحول الوصمة واإلشاعة لقّوة هادمة للمواجهة  قد تتعقد الضطرابات بالتكرار واملعايشة    .(16وآخرون، )دون سنة(، ص  

.( أّن ذوي الصالبة يبدون فعالية إيجابية منها:  1985،  1979والقدر الذهنية الداعمة لصالبة الفرد. وضحت كوبازا في دراستها )

و  اإلقدام  قدرة  الحرجة.  املواقف  في  والتحكم  باملوازنة  التمتع  واملواجهة.  واملقاومة  واتزان  الصمود  ضبط  األفضل،  اإلنجاز 

داخلي مدرك جّيد، السرعة، مبادأة وإيجاد حلول لوضع معاش. الستعانة باملتميز من ذوي الخبرة، القيادة النشاط والحيوية  

وعلو اللتزام والعزيمة العالية للتجديد والنجاح بوقت مناسب دعما للصالبة. مقارنة بمنخفض الصالبة يعاني التردد الخوف  

معنوياته  وال يحطم  املحيط  وصم  مع  يتفاعل  اآلخر  ومنافسة  والفشل  باإلحباط  التأثر  وسريع  صارمة  مواقف  أمام  تراجع 

وطموحاته. وقد يتأثر املوصوم أحيانا إيجابيا،  فالوصمة تغذي مناعته النفسية وتقوي صالبته مع استمرارها، فيزداد تكيفه  
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وما يسود املجتمع. ويتضح أن الوصمة الجتماعية والصالبة النفسية متغّيرين    الذاتي والجتماعي نتيجة أسباب مهنية وأسرية 

 متالزمين تبعا للموضع وتفاعلها الشخص بيئيا مع املوروث الثقافي. 

 

 

 الدراسة امليدانية ❖

باعتماد   املعاناة.  وصّد  املواجهة  قدرة  عن  للكشف  الجتماعي  للوصم  تعرضن  حالت  ثالث  دراستنا  املنهج  اعتمدت 

)محمد منير مرس ي  لتحليل الوصمة وعوامل الضيق والقلق وتغّير املالمح لتحديد األثر وتفسير ظاهرة الوصمة تطورها.    الوصفي

 .( 256، ص 2003

 

 استخدمنا املالحظة العيادية وإجراءاتها . 1

ب تقنية  سجل قمنا  بطاقة  الحالت. تحضير  مع  التعامل  بكيفية  أفادنا  املعالج  بالفريق  منظمة    التصال  عليها بطريقة 

مالحظات بيانات الوضعية الجتماعية ومؤشرات ملفتة لالنتباه تطور األعراض. تصميم برنامج التواصل للكشف عن أسباب  

ضبط   األلم.  الضيق  القلق  النطواء  الحرج  عليهن  بدا  قرب.  عن  باملرافقة  يسمح  مما  لها.  املوصومة  وإدراك  وأثر  الوصمة 

 لة.  املساندة لتجاوز املشك

  الجامعة املدية.  :حدود املكان .2

 . 2021نهاية شهر يناير بداية مارس( من الّسنة الدراسية : أجريت بين )حدود الزمن. 3

 ( سنة. وصمة الطالق. أرملة. العنوسة.  49، 28( حالت تتراوح أعمارهّن بين )03اعتمدنا ) .4

ن جنس الحالة، وسّن، حالتها ال  : 01الجدول رقم  -  جتماعية، التعليمية، القتصادية، املهنية، الوصمة. وما ترتب عنها.  يبّيِ

 الوضع املنهي الوضع القتصادي  املستوى التعليمي  الحالة جنس  سن الحالة

 موظفة إدارية  جيد ليسانس  مطلقة أنثى  28 01

 أستاذة  جيد ثانية جامعي السمنة أنثى  37 02

 ة مديرة متوسط جيد ماستير   عانس أنثى  49 30

يقدم وصفا مبسطا لخصائص الحالت الثالث التي تمّر بتجربة الوصمة الجتماعية العنيفة.    :01  تعقيبا على الجدول رقم  -

الدراس ي، ووضعها القتصادي، واملنهي، فاألولى موظفة إدارية بمؤسسة الوطنية للكهرباء   الحالة وجنسها مستواها  ويبّين سن 

منذ   امل  07والغاز  حالتها  أقدميها  سنوات.  لديها  أستاذة  الثانية  الحالة  املاستر.  شهادة  إلتمام  الطالق  بعد  عادت  جّيدة.  ادية 

سنوات، وضعها املادي وظروفها املهنية جّيدة. أما الحالة الثالثة فهي تشغل منصب مدير متوسطة تتراوح خبرتها بين    10املهنية  

اإلداري   والتسيير  العربية  اللغة  مادة  أنواع  سنة.    20التدريس  يعكس  ما  حقيقة  لفهم  الثالث  الحالت  مع  الحوار  استدرجنا 

معاناتهّن. فاملطلقة ذات وزن زائد وصمت والعنوسة يشتركن في نقطة األلم وتحّدي ملواجهة ما يمارسه املجتمع عليهن نفسيا  

 ل ومشاعر مؤملة:  بطرق مدركة وغير مدركة، لكن مفعوله واحد يطلق عليه الوصمة واملوصومات. استخلصنا ردود فع
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 يوّضح السلوك املتكّرر حسب الحالت املستجوبة وأنواع من رّد الفعل، وتصنيف العبارات املوجهة للمعنية.   : 02 الجدول رقم -

 الوصمة 

 الحالة

 الصالبة النفسية نوع الوصمة  ردود الفعل العبارات املتكررة 

ــــالق   أنا غير مهتمة  تنابز باأللقاب  اعلأصمت ل أتف أواجه عبارة الطالق كثيرا  الطـــ

 اللفظ ل يعني لي  وصمة الشكل  أغضب وأنفعل  نظرة وكثرة النصائح مقلقة السمنة

يحسسني   العنوســـة والشفقة  الحيرة 

 باأللم 

تلغي   نصيب ومكتوب العنوسة 

 وجدي 

التلميذ   نجاح 

 يقويني 

الة املتهم بتساؤلت مقلقة. قالت املطلقة لكن ل أتفاعل معها،  الوصمة تالحقني كما تالحق العد   :02تعقيبا على الجدول رقم    -

النفس ي   األمن  املجتمع  يوفر  أن  أرجو  املاستر.  شهادة  أحّضر  وأنا  طفلين،  لدّي  العيب؟  فأين  وشرعيا.  قانونيا  انفصلت  ألنني 

قت امل
ّ
وصومة جلب لي الوزن نظرات الناس  والطمأنينة والوفاق بين الزوجين حفاظا على استقرار األبناء واألسرة واملجتمع. عل

الزواج   أحد يختار قدره.  أتقّبل ل  التكيف ل  أحاول  تؤّرقني.  الصحية  األمراض  يقلقني ويغضبني. فالسمنة و  واستغرابهم مما 

كوريجان   التكّيف.  يعيق  الرفض  الجتماعية  ووصمتي  وهروبي  عزلة  ويخّففون  القّوة،  يمنحونني  التالميذ  لكن  وقدٌر  قضاء 

(Corrigan, P. W. Larson. J. E, & Rusch. N. (2004), 75, 81.).  

 يوّضح أنواع الوصمة منها: املباشرة وغير املباشرة واملدركة، وأثر الوصمة على الصالبة النفسية للمرأة.  (:03الجدول رقم )  -

 الوصمة 

 الحالة

 الصالبة النفسية أثر الوصمة  الوصم املدرك الوصم املباشر 

كثيرة   الق الطـــــــ  أسئلة  أواجه 

 ومباشرة 

خوف  ل أجد املساندة  مصدر  أنا 

 لألخريات 

 أعتمد على نفس ي 

 اللفظ ل يعني ش يء أتلقى ألفاظ قاسية  غير الذي قصدوه نقص ي من األكل  السمنة

ألغي   كنت تتكبري  ملاذا لم تتزوجي؟  العنوســـة زواجي  عدم 

 جهدي 

 املتوسطة هي عاملي 

يوّضح حالة املطلقة واألسئلة املباشرة وغير مباشرة عن طالقها ودون أّي ترّدد وكأّي موضوع    (:03رقم ) تعقيبا على الجدول    -

أنني   أشعر  الجواب.  من  أتهرب  وأظل  املساندة  أجد  ول  بالوصم  يوحي  بعضها  والسّرية.  الشعور  مراعاة  دون  علمي،  أو  ثقافي 

عليها. واعتمد  نفس ي  تكوين  فأحاول  لألخريات،  ألفاظ    مصدر خوف  فتصلني  الحوار،  وأدبيات  يرفع حواجز  املباشر  الحديث 

املتعة   املتوسطة هو عاملها وأنها تجد فيه  بأّن جّو  أما أخرى فصّرحت  النفسية.  لكي ل تستهلك طاقتي  أعيرها وزٍنا  قاسية فال 

 تم. لتفوق التالميذ، وقالت أستمّد قوتي وشجاعتي من حالتهم الجتماعية املزرية الفقر أو الي

 



 2022، 4، العدد 1املجلد 

86 
 

ISSN: 2701-9233 

 

 

 يوّضح نتائج وأنواع مخرجات الصالبة النفسية، الصالبة الوجدانية والصالبة السلوكية عند املوصومة.  :( 04الجدول رقم )  -

 الصالبة

 الحالة

الصالبة  الصالبة العقلية

 الوجدانية

الصالبة  صالبة سلوكية  نتائج 

 النفسية

ــــالق  لحياة  الطـــ الوضع  تقبلت 

 مستقرة 

بسعادة   سعيدة 

 ائيأبن

إلى   انفعالتي  أوجه 

 الصبر 

 ل اهتم بكالم 

أتحسس  تعودت سمنة زائدة أعد  لم 

 لألمر

للمهام  قدرتي  أوجه 

 التربوية

 أتوجه للنجاح

وأهمية   العنوســـة دور  أدركت 

 املسئولية 

في   األمر يتجاوزني املواظبة والنضباط 

 العمل 

على  أركز 

 النتائج 

-   ( الجدول رقم  العقلية والوجدانية والسلوكية  يوّضح    :( 04تعقيبا على  الناحية  تؤثر على  أّن مخرجات الوصمة الجتماعية 

ملجهود تبذله الحالة وهدف سطرته ودور منهي تفعله لبناء عالقتها اإليجابية للمحافظة على تماسكها وصالبتها النفسية حسب  

 لب على أّي أثر ألّي نوع أو مستوى من الوصم.  الحالت الثالث املوصومة. فارتباط األهداف والتوجهات كمقومات وأسس للتغ

 مناقشة أثر الوصمة في الصالبة لدى الحاالت  -

خلصت املقابالت أن استمرار الوصم يضر بصالبة املرأة النفسية، ومقاومتها له. وعّبرت النتائج عن وجود مؤثرات إيجابية  

وتغيّ  أهدافها.  لتطور  وإنسانيا  وخارجيا  داخليا  للوصمة  الصورة  وسلبية  ملقاومة  أسباب  توفر  اآلخر.  ليتقّبله  عيش  نمط  ر 

للزوجين   النفسية  الصحة  على  وأضراره  ومخرجاته  أسبابه  الطالق  عن  دراسات  توّسع  تعمم.  ل  حتى  املجتمع  في  املرفوضة 

الخصائص  تفاعالت  لتوّضح  اإلكلينيكي  بالفحص  والتغذية  الجتماعية  الوصمة  أخرى  تناولت  واملجتمع.  الجسمية    واألبناء 

أّن   القومية  الدراسة  أقرت  والنفسية.  العصبي    10والبيولوجية  الشره  الزائد  والوزن  التغذية  اضطراب  يعانون  نسمة  مليون 

أن  .Greenberg, Worell, 2005 : 44املفرط. ) العزلة    %10.3(. كشفت  الثقة بالنفس  البدينات تعاني الكتئاب انخفاض  من 

عامي   %  12.2تطّور لـ    1995عام    %  7.3جتماعي بسبب الضطراب النفس ي والسلوكي، فمن  والنفصال بسبب قلق الوصم ال 

(2004  2006( .)Puhl, Andreyeva, Brownell, 2008: 7  تفكير .)رأة بالوصم يدني من صالبتها ومقاومتها فشعر بالعجز بدل  امل

ألم   في  املوصوم  يضع  أمر  فالوصم  وعليه  والسعادة.  واإليجابية  متوافقة  التفاؤل  بصالبة  املرغوبة  يتعلم حاجته  فال  ضاغط 

 تخلصه مما يعانيه.  

 

 توصيات  -

ضرورة إنشاء مراكز وخاليا لتدريب املعنيين على التعبير واإلصغاء لحالت تستدعي املساندة والدعم النفس ي والجتماعي.    -

لرياضة الفكرية مع توسيع حقول املعارف الفنية  ويمكن تصنيفها على املؤسسات املهنية والوظيفية والعالجية. مع تكثيف من ا

في   الفاعلة  والوزارات  للمؤسسات  التابعة  باملراكز  األنشطة  هذه  ضمن  وإدراج  العموم  على  والثقافية  والرياضية  املسرحية 

ا النفس ي واملساندة  أبواب لالستشارة والدعم  النفسية والسكان من خالل األسرة واملدرسة في املجتمع.فتح  إليجابية،  الصحة 

 تشجيعا مشاريع الفنون والصناعات التقليدية والقراءة واملطالعة.
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 خاتمة -

الجتماعية التي تطال املرأة، هي معضالت ومعيقات أخالقية للفرد والجماعة، فتعطل قوي    ةنستخلص من ثقافة الوصم

الس النفس ي واألسري بنشرها لألفكار والعواطف  تنتج  اإلناث والذكور كأسس لإلصالح  اآلخر بجميع خواصه فقد  في حّق  لبية 

عنها حالت التدهور في سلوك الشخصية الوجدانية والجتماعية، وكذا تواري خصال املجتمع وتمّيع عاداته وتقاليده اإليجابية  

املرأة   لدى  الوصم  مكانة  ليعزز  متنافر  متباين  بشكل  للمجتمع  اجتماعي  النفس  البناء  على  ينعكس  مما  اآلخر.  كعنصر  نحو 

يحتاج إلى عناية ورعاية متمّيزة القيم والسلوك املتوافق واملنسجم دائما. خاصة ما كان منه وصما عرقيا أو خلقيا أو جسميا أو  

 غيره مما يسبب صدعا اجتماعيا للمرأة كقيمة وأساس طبيعي في مجتمع متدّين. 
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 ملخص 

منذ أن أصبح التركيز في املنظومة التربوية على التعلم عوض التعليم، والتعلم الذاتي بدل التلقين، أضحى االشتغال  

الديداك املمارسة  في  هامة  مكانة  يحتل  الديداكتيكية  الدعامات  ك على  في  توظيفها  أن  حيث  وعلى  تيكية،  درس،  ل 

مستوى كل مادة يشكل منطلقا ديداكتيكيا، ينطلق منه التلميذ لتحقيق األهداف املسطرة لكل نشاط، والبناء الذاتي  

 للمعرفة من خالل تراكم إيجابي يستغل في بناء تنمية الكفايات املرصودة.

ن دور في تنمية مهارات التفكير املجالي  ي درس الجغرافيا، ملا لها موتعتبر دعامة الخريطة الجغرافية، وسيلة أساسية ف

الدرس وبناء تعلماتهم، وانطالقا من أهميتها حاولنا تسليط الضوء على   التالميذ، وتفعيل مشاركتهم في أنشطة  لدى 

قوف على مكامن  الصعوبات التي تحيل دون استيعابها وتحليلها بشكل منهجي من طرف التالميذ والتلميذات، عبر الو 

خال من  بشكل  الضعف  لنا  حددت  والتي  لألساتذة،  موجهة  وأخرى  للتالميذ،  موجهة  إحداهما  استمارتين،  وضع  ل 

 دقيق معظم الصعوبات والعراقيل، وبالتالي وضع خطة ملعالجتها.

 عوبات الص -التالميذ-الخريطة الجغرافية-الدعامات الديداكتيكية-املنظومة التربوية :يةالكلمات املفتاح

Abstract 

Since the focus in the educational system has become on learning instead of teaching, and 
self-learning instead of indoctrination, working on didactic pillars occupies an important 
place in didactic practice, as employing them in every lesson, and at the level of each 
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subject constitutes a didactic starting point, from which the learner proceeds to achieve the 
established goals. For each activity, the self-construction of knowledge through positive 
accumulation is used to build the development of the observed competencies. 

The geographic map pillar is considered an essential tool in the geography lesson, because 
of its role in developing the learners’ spatial thinking skills, activating their participation in 

the lesson activities and building their learning. , by identifying the weaknesses through the 
development of two forms, one directed to learners, and another directed to teachers, which 
accurately identified most of the difficulties and obstacles, and thus developed a plan to 
address them. 

Keywords: the educational system - didactic pillars - the geographical map - the learners - the 
difficulties  

 

  مقدمة

أضحى االشتغال على    منذ أن أصبح التركيز في املنظومة التربوية على التعلم عوض التعليم، والتعلم الذاتي بدل التلقين،

الديداكتيكي املمارسة  في  مهمة  مكانة  يحتل  كل الوثائق  في  توظيفها  أن  حيث  منطلقا    ة،  يشكل  مادة  كل  مستوى  وعلى  درس، 

نشاط، والبناء الذاتي للمعرفة من خالل تراكم إيجابي يستغل    ق األهداف املسطرة لكل حقيلت  التلميذ ديداكتيكيا ينطلق منه  

وهذا املرصودة،  الكفايات  تنمية  بناء  األمثل  في  باالستغالل  اإلملام  طريق  عن  إال  يتأتى  اختيارها    لن  عملية  أن  إذ  للدعامات، 

يكون  ال  اس  وتوظيفها  منها:  وشروط  مبادئ  لعدة  يخضع  بل  وااعتباطيا  تحقيقها،  املراد  واألهداف  الكفايات    إلتقان تحضار 

الخريطة   الدعامات نجد دعامة  بين هذه  للمتعلمين، ومن  النمائي والسيكولوجي  املستوى  املحكم ملنهجية تحليلها، مع مراعاة 

،  التالميذ افي املجالي لدى  رافية، باعتبارها وسيلة أساسية في درس الجغرافيا ملا لها من دور في تنمية مهارات التفكير الجغر الجغ

 وتفعيل مشاركتهم في أنشطة الدرس وبناء التعلمات. 

الدعامة هذه  أهمية  من  ت  حاولنا-الجغرافيةالخريطة  -انطالقا  التي  الصعوبات  وعلى  عليها  الضوء  دون  تسليط  حيل 

طرف   من  وتحليلها  في  ،التالميذاستيعابها  صعوبات  والتلميذات  التالميذ  من  العديد  يجد  الخريطة    حيث  وتحليل  قراءة 

عليهم   يفوت  مما  نختارهاالجغرافية،  ما جعلنا  وهذا  في مضمونها،  تحملها  التي  التعلمات  من  املقالةكموضوع    العديد  ،  لهذه 

   راح حلول عملية لتجاوزها.لتحديد طبيعة هذه الصعوبات، واقت 

 االشكالية ومنهجية الدراسة .1

 الشكالية   .1.1

ية من مقاربة تركز على  األستاذاء املناهج الدراسية والكتب املغرب؛ إذ تم االنتقال في بنحصل تطور بيداغوجي كبير في   

ثم    إلىاملضامين   البيداغوجية  واألهداف  بالتصنيفات  تهتم  مدخل    إلىمقاربة  تبنت  التعليمية  مقاربة  املناهج  في  الكفايات 

 .( 5ص، 2014)البرجاوي. املغربية

الديداكتي الدعامات  ألهمية  انصبونظرا  بالكفايات،  املقاربة  في  على  ز يترك  كية  القسم  مسؤولية  تحمل  مرحلة  في  نا 

تعامل   بصعوبة  االمر  ويتعلق  مهم،  الديداكتيكية    التالميذموضوع  الدعامات  نمو "مع  الجغرافية  تعتبر    حيث ،"ذجاالخريطة 
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من خالل تسهيل استيعاب املضامين،    التعلمية،-الدعامات الديداكتيكية وسائل أساسية لتخطيط وتنفيذ العملية التعليمية

من  إال  يتأتى  لن  على االنتاج واالبتكار، على اعتبار أن هذا األخير طرف مشارك في العملية التعليمية، وذلك    التلميذومساعدة  

وتطو  تقوية  لدى  خالل  والكفايات  املهارات  بعض  التالميذير  واكتساب  الجغرافي  النهج  بضبط خطوات  يتعلق  فيما  خاصة   ،

الصعوباا البحث عن  يتوخى  كان عملنا  هنا  اليدوية. ومن  يجدها  ملهارات  التي  الخريطة    التلميذاتو   التالميذت  مع  التعامل  في 

 . هاوز  رحات الكفيلة بتجاالجغرافية، مع البحث عن الحلول واملقت

 اء هذه املقالة، كاآلتي: ، التي انطلقنا منها في بنسئلةوانطالقا من االشكالية املطروحة حاولنا وضع مجموعة من األ 

 الصعوبات التي تعترض التالميذ والتلميذات في قراءة وتحليل الخريطة الجغرافية؟   مظاهر ما هي -

 وتحليل الخريطة الجغرافية؟ ملنهجية لقراءة ما هي التحديات التي تعيق األستاذ)ة( في تطبيق الخطوات ا -

فه  - تعترض  التي  الصعوبات  لتجاوز  الكفيلة  الحلول  هي  التالميذ  ما  طرف  من  الجغرافية  الخريطة  وتحليل  م 

 ذات؟  والتلمي

 نوردها كاآلتي: ،املرفقة لها، وضعنا مجموعة من الفرضيات سئلةبناء على اإلشكالية املطروحة واأل 

 ؛ةت املستوى اإلعدادي صعوبة في فهم وتحليل الخريطة الجغرافييجد تالميذ وتلميذا -

تعثر   - مظاهر  رأي التالميذتتعدد  الجغرافية    ذةاألسات  حسب  الخريطة  استثمار  التعلماتوفي  بناء  وأثناء  في   ،

 ؛الفروض املحروسة

الجغرافية تعدد   - الخريطة  توظيف  في  املنهجية  الخطوات  تطبيق  من  تحد  التي  ا  العراقيل  لحصة  أثناء 

   الدراسية؛

   الخريطة. قراءة وتحليلالصعوبات في بعض بعد تجريب الحلول املقترحة استطاع التالميذ والتلميذات تجاوز   -

افع و  .2.1  هداف هذه املساهمةأ مجال ودو

الديداكتيك   البحث ضمن مجال  الصفية، حيث سلطنا الضوء (  15  ة ، صفح2015)الدباجي،يندرج هذا  واملمارسة 

استراتيجيا تدريس  على  تغيير  وكيفية  التعلم،  والت  إلى   اتقليدي  التلميذ ت  واالستقصاءات  االكتشافات  من  مثمر  جارب  تدريس 

لتحليل الدعامات الديداكتيكية، من بينها الخريطة الجغرافية.  الطرق املنهجية    التلميذ التي يقوم بها بنفسه، التي تعني تعليم  

حا نقاشات  سياق  في  دافع  وأهم  أول  في    حول   دةيأتي  النظر  مع  صال اإعادة  وتتماش ى  لتتناسب  وتطويرها  التعليم  مناهج  ح 

 قاربة التدريسية الجديدة أي التدريس بالكفايات.املتحقيق تعلم جيد بغية تفعيل  إلىاق طموحات املجتمع املغربي التو 

فنا الهوة الكبيرة بين ما  اللحظة، وإنما كان مرتبطا بممارستنا التدريسية، حيث اكتشوليد  كما أن هذا االختيار ليس  

وفي هذا السياق    .وما يمارس في امليدان  (19، ص2005رب،)وزارة التربية الوطنية باملغ  هو مسطر في الوثائق والبرامج التعليمية

والخريطة الجغرافية خاصة،  الديداكتيكي نرى أن الوقوف على اشكالية معالجة وتحليل الدعامات الديداكتيكة عامة  -التربوي 

جلى أهمية وأهداف هذا  تنمية الفكر النقدي والتفكير املجالي للمتعلم أثناء تحليل للخريطة الجغرافية. وتتتطوير    علىمل  سيع

 :ما يلي في قراءة وتحليل الخريطة الجغرافية من خالل التطبيقي-الوظيفيالعمل في محاولة التركيز على الجانب 

 .فسير والتعميم ان تم التطرق اليه في استثمار الخريطةوالت على تنمية مهارة الوصف التلميذ قدرة    -

 تيكية الخريطة الجغرافية نموذجا.استخدام منهجية تحليل الدعامات الديداك -
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 ة. األستاذالواقع العملي، والتعامل مع الخرائط خارج اسوار  إلىية  األستاذلقدرة الوظيفية في نقل املكتسبات الجغرافية   -

 . منهجية الدراسة 3.1

التي  صعوبات  حول ال  التالميذ و   األساتذةتم استخدام االستمارة، كأداة لتشخيص مشكل البحث، ملعرفة اراء كل من  

 : )أنظر آخر املقالة( يجدونها في استثمار الخريطة، حيث عملنا على وضع استمارتين

تم صياغتها بشكل  األولاالستمارة   ➢ يتحها  ا  اإلمكانيةعبر    إلكترونيى موجهة لألساتذة، وقد  وتم  Google driveلتي   ،

اإل البريد  عبر  االستمارة  بكل    لكترونيتوجيه هذه  ما   لأجمن    أستاذالخاص  على  مصداقية االجوبة، وقد حصلنا 

 3جوابا.  33مجموعه 

و  ➢ للمتعلمين  موجهة  الثانية  الثانية  التلميذاتاالستمارة  مستوى  على  التركيز  وتم  وتم  إعداديوالثالثة    إعدادي،   ،

 استمارة.  60ا مجموعه توزيع م

 . مصطلحات البحث   1.4

افية:   ❖ األرض أو لجزء منه، وهي دعامة ديداكتيكية    ل لسطحومختز   حطة تمثيل هندس ي مسطالخريالخريطة الجغر

أساسية نوعية بالنسبة ملادة الجغرافية، وهي كذلك أداة ضرورية لتنمية مجموعة من الكفايات والقدرات، ولتبسيط  

 للمضامين.  الرئيسية املهيكلةم كثير من املفاهي 

 لة للفهم واإلفهام. تعريفها اإلجرائي هو عملية توظيف الخرائط كوسياستخدام الخريطة:  ❖

االعدادي:  ❖ الثانوي  التعل  التعليم  الباحثون  بأنهيعرف  إجرائيا  تعريفا  االعدادي  من    و ه  :يم  تبدأ  التي  املرحلة  تلك 

اإلعدادية   األول من املرحلة  )الصف(  املرحلة  القسم  تلي  إعدادي، ومدتها ثالث سنوات، وهي  الثالثة  بالسنة  وتنتهي 

 سلك البكالوريا.انوية التأهيلية بعد النجاح في  ذ والتلميذات بعد املرحلة اإلعدادية بالثاالبتدائية، ويلتحق التالمي

الش يء بمعنى عماده وسنده ونق  ،لغويا  الديداكتيكية:  الدعامة ❖ البيت    أيضاول  مفرد دعامات ونقول دعامة  دعامة 

لبلوغ    التلميذستاذ لكي يعتمد عليها  هي مختلف الوسائط واألدوات البيداغوجية التي يوظفها األ  "  واصطالحا.أي ركنه

هدف من األهداف اإلجرائية املرغوب فيها " كما أنها وسيلة من وسائل إثارة انتباه التلميذ وتحفيزه على إعمال الفكر  

 .(26،ص، 2016)التباري،الستنتاج املعلومات وتشخيص الحقائق وترسيخها ...'' والتمكن من املشاركة 

 يطة لديداكتيكي للخر ضوابط التوظيف ا. 5.1

 منها:  ،ضوابط الديداكتيكي على يتوقف توظيف الخريطة   

 ؛ االتجاه، املفتاح(، السلم،  العنوان)الخريطة العناصر املساعدة على قراءة وتفسير و للدالالت  التالميذالتأكد من اكتساب   ➢

 ؛ الخريطة املركبة(  إلىلوحيدة املوضوع الخريطة البسيطة ا  من) الخريطة تنمية القدرات واملهارات املستهدفة من توظيف  ➢

 في:  االلتزام بالخطوات املنهجية األساسية بالنسبة الستخدام الخرائط الجاهزة، واملتمثلة  ➢

   ؛املالحظة والوصف مرحلة •

   ؛ف عن العالقات بين الظواهرمرحلة التفسير والكش •

 
 https://cutt.us/ER7gU  ابط االستمارة:ر  -3

https://cutt.us/ER7gU
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املباد • العالقات، وصياغة  الخالصات، واستنتاج  أي وضع  التعميم  يقتض ي    ئ.مرحلة  الجغرافية  الخريطة  فاستثمار 

 تتبع عدة خطوات منهجية، وهي: 

 ذلك عبر:  إلى التالميذ األستاذيوجه  ى: مالحظة الخريطة وتقديمها، األولالخطوة 

o ءلة عنوانها. تحديد املوضوع من خالل مسا 

o .فهم داللة الرموز واأللوان املوظفة في الخريطة انطالقا من املفتاح 

o ألبعاد الحقيقية للمجال املمثل على الخريطة.ين املقياس واربط العالقة ب 

o .تحديد اتجاه الخريطة 

الخريط  إلى   التالميذ   األستاذيوجه    . الوصف-الثانيةالخطوة   على  املمثلة  الجغرافية  الظواهر  بإبراز  وصف  مورفولوجية  ة، 

 التوطين، وحركته عبر املجال أو الزمان. الكيان الجغرافي، عبر رصد خصائصه على مستوى الشكل أو البنية أو البعد مع 

الوصف    عملية  تحويل    التلميذدفع  ،  وتهدف  بعملية  القيام  خالل  من  الخريطة،  على  املمثلة  بالظاهرة  للتعريف 

 تعبير لفظي، ويمر الوصف عبر مرحلتين:  ىإلللتعبير الخرائطي املرموز 

مثلة على الخريطة، وتصنيفها  رة الجغرافية املرصد خصائص الظاه  إلى  التالميذمرحلة تحليلية: يتم توجيه   ➢

 وترتيبها وتوطينها. 

تركيب األفكار املستخرجة/ املستخلصة من الخريطة، في بناء متماسك    إلى  التالميذمرحلة تركيبية: توجيه   ➢

 كأثر مكتوب في كراسته.  التلميذفقرة، يدونها   على شكل 

تستهدف شرح    عمليةالتفسير:  -الثالثةالخطوة   الجغرافية  فكرية  املتحكمة  الظاهرة  األسباب  بإبراز  وذلك  الدراسة  موضوع 

الواسع كل  فيها، أو ما تتصف به الظاهرة املذكورة سواء من حيث املورفولوجيا أو التوطين أو الحركة، ويشمل السبب بمفهومه  

 نتيجة وكل عالقة بين ظاهرة مفسرة وظاهرة مفسرة. إلىسبب يؤدي 

الجغراف  التفسير  السؤال:  ويقدم  عن  العوامل  اذاملي جوابا  بإبراز  وذلك  عن ؟  أو   املسؤولة  أو    توزيع  أو حركة  توطين 

استخالصه من بيانات تقدمها    واالشتغال أشكل الظاهرة الجغرافية، ويتم عبر استخالصه من بيانات تقدمها الخريطة موضع  

 ا في وحدات سابقة أو من البيئة املحيطة. دعامات أخرى أو بالبحث عن العوامل املفسرة انطالقا مما تمت دراسته

 يمر التفسير عبر الخطوات التالية:   

 جرد العوامل املفسرة الظاهرة أو الكيان املدروس: طبيعية/ تقنية/بشرية/ تنظيمية.  •

 العوامل املفسرة.  وصف خصائص هذه •

بالوصف ربط   • التفسير  املدروسة  عالقات  الظاهرة  مقارنة خصائص  العوامل :  لها، وابراز  ملا  بطبيعة  فسرة 

 الظواهر املفسرة واملفسرة.  التفاعالت بينالعالقة بينهما، مع إبراز 

 يتحقق عن طريق: ، التعميم-الرابعةالخطوة 

 ة على الخريطة. الظاهرة املمثل مترتبة عن القيام باستنتاجات   •

 (36 ص، 2016التباري.)  مقارنة الظواهر املمثلة في الخريطة بأخرى مماثلة: مقارنة بين خريطتين •
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 النتائج واملناقشة  .2

إكراهات متعددة في قراءة وتحليل الخريطة الجغرافية سواء في مرحلة بناء الدروس أو أثناء    التلميذات و   التالميذ يواجه  

 ريطة الجغرافية من بين االختبارات كوثيقة للقراءة والتحليل، وتتجلى مظاهر ذلك فيما يلي: كانت الخ  إذاالفروض، خاصة 

افية  قراءة وتحليل  اهر التعثر في ظ م. 1.2  الخريطة الجغر

يجدون صعوبة في استثمار الخريطة الجغرافية حسب    التالميذ يتبين من خالل االستمارة امليدانية أن نسبة كبيرة من  

أن  األساتذةآراء   حيث  الخريطة   %94،  مع  التعامل  في  ضعفا  يعانون  متعلمين  بوجود  يقرون  املبحوثة  العينة  أفراد    من 

 (. 1الجغرافية )الشكل رقم 

 

افية    التالميذ: قدرة  ( 1) شكل رقم   على قراءة وتحليل الخريطة الجغر

 
 2022املصدر: االستمارة امليدانية، 

الصعوبة، ومن هنا يمكن معرفة السبب وراء   التلميذاتو   التالميذيجد فيها   التي  سئلةاأل كما حاولنا تسليط الضوء على  

وتحليل   قراءة  رأي    ميذ التال ضعف  حسب  )األساتذةللخريطة  رقم  الشكل  خالل  من  يتضح  كما  أن  2ـ،  املتعلقة    سئلة األ ( 

لتعامل مع الخريطة الجغرافية، حيث  صعوبة في ا  التالميذ التي يجد فيها    سئلةاأل بالتفسير واملقارنة، تأخذ الحيز األكبر ضمن  

  التالميذ من    19ن  أ نجد    60  أصلواملقارنة، بينما من    فسيرالت  أسئلة متعلما يجدون صعوبة في    24متعلم وجدنا  60إن من بين  

 .  األساتذةيجدون صعوبة وبشكل كبير في سؤال املقارنة بين توزيع الظواهر في خريطتين، وهو ما يزكيه آراء   التلميذاتو 

 

 

 

 

 

 

 



 2022، 4، العدد 1املجلد 

95 
 

ISSN: 2701-9233 

 

 
 

افية   التالميذ: قدرة  ( 2) شكل رقم   على قراءة وتحليل الخريطة الجغر

 
 2022يدانية، املصدر: االستمارة امل

  التالميذ التي يجد فيها   سئلة األ ين حول طبيعة األستاذ(، أن هناك شبه إجماع بين  2يتضح من خالل هذا الشكل رقم )

 املتعلقة بالتفسير واملقارنة.  سئلةاأل ين ربطوا الصعوبة بألستاذاصعوبة في تحليل الخريطة الجغرافية، حيث أن معظم 

اقبة املستمرة  أسئلةتعامل مع ال   في  التالميذمظاهر التعثر  . 2.2 افية في فروض املر  الخريطة الجغر

لنا من خالل )  يتضح  مادة  3الشكل رقم  في  الدراس ي  الخريطة على تحصيلهم  تؤثر  العينة  أفراد  أزيد من نصف  أن   ،)

بنسبة  اال  أن  63%جتماعيات بشكل سلبي  في حين  الدراس   التالميذمن    %47،  الخريطة على مستواهم  تؤثر  ويعود ذلك ال  ي، 

قراءة وتحليل الخريطة خالل عمليات    أسئلةكون نسبة ال يستهان بها من التالميذ تواجههم صعوبات في التعامل مع    إلىأساسا  

 التقويم )املراقبة املستمرة(. 

 حسب تأثير الخريطة على تحصيلهم الدراس ي  التالميذ: توزيع ( 3) شكل رقم 

 
 2022املصدر: االستمارة امليدانية، 

امليدانية، يظهرمن خالل قراءتن مع    45أن %    ا لالستمارة  التعامل  العينة يحسنون  أفراد  الخريطة    أسئلة فقط من 

حد ما   إلى(، وهي نسبة تبدو 4الشكل رقم   ) اإلجابةال يحسنون   55الجغرافية في املراقبة املستمرة، بينما النسبة املتبقية وهي % 
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الد التحصيل  في مكون الجغرافيا، وهذا  مرتفعة، مما يفسر ضعف  للمتعلمين  حول قدرة    أجوبتهمفي    األساتذةما يزكه  راس ي 

 على التعامل مع الخريطة الجغرافية في فروض املراقبة املستمرة.  التالميذ

اقبة املستمرة   أسئلةحسب قدرتهم على التعامل مع  التلميذات و  الميذ الت: توزيع 4 شكل رقم افية في املر  الخريطة الجغر

 
 2022صدر: االستمارة امليدانية، ملا

عليهم   يستعص ي  الذين  من  بالهينة  ليست  نسبة  أن  كذلك  حيث    سئلةاأل على    اإلجابةويظهر  الجغرافية،  بالخريطة  املتعلقة 

نسبتهم   مجموع    %71وصلت  )من  رقم  الشكل  ويوضح  املستجوبة،  عدد  5العينة  على    التلميذاتو   التالميذ (  حصلوا  الذين 

 ماعيات في السنة الفارطة. معدل في االجت

 

اقبة املستمرة حسب   أسئلةحسب قدرتهم على التعامل مع  التالميذ : توزيع ( 5) شكل رقم  افية في املر الخريطة الجغر

 األساتذة 

 
 2022ية، املصدر: االستمارة امليدان



 2022، 4، العدد 1املجلد 

97 
 

ISSN: 2701-9233 

 

 
 

يحصلون    36%مقابل    من الفئة املستهدفة يحصلون على املعدل في مادة االجتماعيات، في  64كما يتضح كذلك أن %  

تأثير الخريطة الجغرافية باعتبارها تشكل جزءا  6على أقل من املعدل )شكل رقم   (، وانطالقا من هذه املعطيات يتضح مدى 

 يات على مستوى التحصيل الدراس ي. مهما من عناصر التقويم في مادة االجتماع

 توزيع التالميذ حسب الحصول على املعدل في مادة االجتماعيات  :( 6) شكل رقم 

 
 2022املصدر: االستمارة امليدانية، 

افية قراءة وتحليل في  التالميذأسباب التعثر الدراس ي لدى .3.2  الخريطة الجغر

لدى   الجغرافية  الخريطة  وتحليل  في قراءة  التعثر  أسباب  مع    ،التالميذتتعدد  ارتباط  لنا  ا  األشكالوفي  يظهر  لسابقة، 

في قراءة وتحليل   التالميذمن املنهجية تشكل أهم عائق لدى    التلميذ( أن عدم تمكن  7وبشكل ملموس من خالل الشكل رقم )

أن عدم التمكن من املنهجية أهم حاجز يحول دون وصفهم وتحليلهم للخريطة    متعلم يؤكدون   60من بين    36الخريطة، إذ أن  

على يؤثر  مما  جيد،  الدراس ي    بشكل  ويمكنمستواهم  أراء    ونتائجهم،  خالل  من  النسبة  هذه  توظيفهم    األساتذةتأويل  حول 

 ملنهجية واضحة للتحليل الخريطة الجغرافية. 

افية حول أسباب صعوب التالميذ آراء  :( 7) شكل رقم   ة قراءة وتحليل الخريطة الجغر

 
 2022املصدر: االستمارة امليدانية، 
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منهج توظيف  أن  بونالحظ،  يتعلق  فيما  خاصة  غائب  الخريطة  تحليل  واملقارنة  أسئلةية  اغلب  التفسير  أن  ذلك   ،

االستمارة    األساتذة خالل  من  أغلب    إلىأشاروا  مع    التالميذ أن  التعامل  يحسنون  ال  أسئلةال  في  تحليل  الجغرافية  خريطة 

باألساس   راجع  وهذا  املستمرة،  املراقبة  في  او  الفصلية  تمكن  العراقي  إلىاملمارسة  دون  تحول  التي  تطبيق    األساتذة ل  من 

رقم   )شكل  بالخريطة  الخاصة  املنهجية  فبالنظر  8الخطوات  في    األساتذةاجابات    إلى(،  توظيفها  يتم  التي  باملنهجية  املتعلقة 

الخريطة   أغلب  انجاز  أن  الفصلية، الحظنا  املمارسة  في  على    األساتذةالجغرافية  فقط  الخ  سئلةاأل يقتصرون  اصة  البسيطة 

تفسير هذه الظواهر     إلىبالفهم، من قبيل تحديد  موضوع الخريطة، وتحديد الظواهر املمثلة عليها، في حين نادرا ما يلجئون  

ملهارة تحليل وتفسير الخريطة ،ومن   التالميذيء الذي يحول دون امتالك  ومقارنتها  بظواهر أخرى ممثلة على خرائط أخرى، الش 

 تأثير على تحصيلهم الدراس ي. تم تعثرهم في توظيفها وال

افية في املمارسة الفصلية األساتذةآراء  : ( 8) شكل رقم   حول منهجية توظيف الخريطة الجغر

 
 2022املصدر: االستمارة امليدانية، 

الع  إلىباإلضافة   وتحليل  هذه  قراءة  ملنهجية  األمثل  االستغالل  وجه  في  عثرة  تقف حجرة  أخرى  عوامل  هناك  وامل، 

ا  )الخريطة  رقم  الشكل  في  مبينة  هي  كما  في 9لجغرافية،  املنهجية  الخطوات  اتباع  دون  تحول  التي  العراقيل  أبرز  أن  يبدو   ،)

دة املخصصة للمادة وطول املقرر الدراس ي، وهذا ما  توظيف الخريطة الجغرافية خالل املمارسة الفصلية، يتجلى في قصر امل

املستهدفة، العينة  أفراد  جل  ساع  يؤكده  أن  هذه  ذلك  بتطبيق  تسمح  وال  كافية،  غير  األسبوع  في  الجغرافيا  ملكون  واحدة  ة 

ة، إن لم  الدرس، وستستنزف معظم الوقت املخصص للحص   إتمام ة لن يتمكن من  ستاذاو األ   ستاذ الخطوات، فان التزم  بها األ 

كله،   اقتصار    يكن  يفسر  الذي  ااألستاذاألمر  خالل  الجغرافية  الخرائط  مع  التعامل  في  على  ين  التعلمية  التعليمية  لعملية 

 وصف الظاهرة واالستغناء في غالب األحيان على ابراز األسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة، وكذا استخالص املقارنة. 
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اقيل ال : ( 9) شكل رقم  افيةالعر  .تي تحد من تطبيق الخطوات املنهجية في توظيف الخريطة الجغر

  
 2022ة، املصدر: االستمارة امليداني

 الحلول املقترحة   4.2

لدى   الجغرافية  الخريطة  وتحليل  قراءة  صعوبة  وأسباب  مظاهر  على  تعرفنا  من    التلميذاتو   التالميذ بعدما  انطالقا 

الفصلية، وما تضمنته استمار  البحث املتعلقة باملمارسة  املوجهة لألساتذة واملرتبطة باقتراح حلول    سئلة األ ، كذلك  التالميذة 

 كاالتي: ه الصعوبات يمكن تلخيصها لتجاوز هذ

 .تخصيص حصص للتمرن على منهجية قراءة وتحليل الخريطة الجغرافية ➢

وبتوجيه    التالميذ الجغرافية من طرف  التركيز على الجانب املنهجي والعملي في بناء الدرس انطالقا من تحليل الخريطة   ➢

 . ستاذمن األ 

 .إعداديى األولستوى   من مية ابتداء  تحليل الخريطة الجغراف التدرج في إتباع منهجية  ➢

 . التقليص من حجم املقرر الدراس ي ➢

الذ ➢ للوثائق  االرتجالي  العشوائي  الحشو  للمتعلمين، وتجاوز  اإلدراكي  املستوى  مع  تتالءم  ال  اعتماد خرائط بسيطة  ي 

مع قصر الزمن  فائدة منه بشكل عام، والخرائط بشكل خاص، مع تجاوز الكم الكبير للدروس الذي لن يجدي نفعا  

 املخصص لكل درس. 

 الحلول املقترحة  تجريب-أ

 حصة تقديمية لخطوات تحليل الخريطة •

الجغ  إعداديقمنا هنا بإجراء حصة داعمة للمستوى الثالثة   (،  1رافية )صورة رقم  حول منهجية استثمار الخريطة 

للمنهج وفقا  الخريطة  وتحليل  لقراءة  املنهجية  الخطوات  على  الضوء  سلطنا  ثم    حيث  الوصف  على  يستند  الذي  الجغرافي 

 التفسير والتعميم، واستمرت الحصة ملدة ساعة.  
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افية املراد االشتغال ع ( 1) صورة رقم   ليها: عمليات عرض منهجية تحليل الخرائط، والخريطة الجغر

 
 2022املصدر: تصوير شخص ي، 

 قالخريطة الطبيعية والبشرية لدول املغرب العربي كنموذج للتطبي •

ونكلف   جغرافية  خريطة  نأخذ  ان  ارتأينا  الجغرافية،  الخريطة  لتحليل  املنهجية  للخطوات  عرضنا  أن    التالميذ بعد 

العربي بتطبيق الخطوات املنهجية لقراءتها وتحل  افرد  30وعددهم    التلميذاتو  الطبيعية للمغرب  يلها، وأخدنا مثال الخريطة 

، ووصلت املدة التي خصصت للتحليل  إعدادياالجتماعيات للمستوى الثالث    من كتاب التجديد في  83التي توجد في الصفحة  

، وكذا  عليهاحيد موضوع الخريطة، وتحديد الظواهر املمثلة  ، وتتعلق بتسئلةاأل قرابة ساعة كاملة. وهنا أدرجنا مجموعة من  

توزيع   أشكال  بين  املقارنة  ثم  الظواهر،  ھذه  توزيع  كيفية  وتفسير  الظواهر،  ھذه  الطبيعية  موطن  الخريطتين  في  الظواهر 

 والبشرية للمغرب العربي.

 (: الخريطة الطبيعية للمغرب العربي1خريطة رقم ) 

 
 83، ص، إعداديكتاب التجديد في االجتماعيات للمستوى الثالثة  املصدر:
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 النتائج املحققة  استخالص-ب

مستوى   أن  اتضح  امليداني  العمل  ملموسا،  التالميذمن  تحسنا  عرف  املنهجية    قد  بالخطوات  معرفتهم  لتحليل  بعد 

عدد   تطور  حيث  االجوبة،  حيث  من  ملحوظ  تحول  هناك  أن  ونستنتج  دعم،  حصة  في  لهم  قدمت  التي  الجغرافية  الخرائط 

استطاعوا    التالميذ رقم    بةاإلجا الذين  )شكل  الخريطة  في  املوطنة  الجغرافية  الظواهر  تفسير  سؤال  وصل  10على  حيث   ،)

، حول قدرتهم  األساتذةأجوبة    أيضااالستمارة و   أسئلةعلى    أجوبتهمما قمنا بمقارنة هذه النتيجة مع    إذافردا، و   16  إلىعددهم  

عن صعوبتها، وهذا    ا عبرو فردا    27نجد أنه تحسن، لكون  على سؤال تفسير انتشار الظواهر الجغرافية في الخريطة    اإلجابة على  

 على سؤال املقارنة.  اإلجابةتحسن على مستوى قدرتهم على  أيضا، ونلمس   3م ورق  2رقم   الشكليين  إلىعدنا  إذاما نلمسه  

 في تطبيق الخطوات املنهجية للتحليل الخريطة الطبيعية للمغرب العربي  التالميذ: نتائج ( 10) شكل رقم 

 
 2022املصدر: االستمارة امليدانية، 

 التي بقيت بعد تجريب الحلول     االكراهات-ج  

التي  ال  إجماليمكن   الحلول  تجريب  بعد  بقيت  التي  والعراقيل  الثالث  أصعوبات  املستوى  من  واحد  أن قسم  درجناها، 

  16  أصلالخريطة الجغرافية من    من استفاد من حصة الدعم الخاصة بالتعرف على خطوات املنهجية لقراءة وتحليل   إعدادي 

و  الثالثة،  باملستويات  آخر  في شرح    أيضاقسما  كاملة  لتطبيق  استغراق ساعة  أخرى  دعم  نبرمج حصة  مما جعلنا  الخطوات 

 . التالميذأجوبة  تحليلساعة كاملة لجمع و  أيضاالخطوات املنهجية، والتي استغرقت هي 

االشارة   امل  إلى  أيضاويمكن  بتقديم  الذين استعص ى عليهم  أننا قمنا  التالميذ  التفسير    اإلجابةساعدة لبعض  على سؤالي 

عليهم   فوت  مما  في  واملقارنة،  املنهجية  الخطوات  تطبيق  استحالة  وبالتالي  إضافي،  وقت  منا  استغراق  مما  فردي،  حلها بشكل 

 خرى. أن كانت هنالك دعامات ديداكتيكية  إحصة واحدة  

 وتوصيات الدراسة  خاتمة-3

لتدريس، إذ ال  دعامات الديداكتيكية في مادة االجتماعيات وفي غيرها من املواد من الوسائل الضرورية في عملية اتعتبر ال

يمكن إعداد وبناء أي درس بدون اعتماد هذه الدعامات املتنوعة التي يتطلب استثمارها االعتماد على منهجية محددة ودقيقة،  

ة وخاصة الخريطة الجغرافية التي تعد من الوسائل التعلمية األكثر استعماال  لذلك فإن توظيف هذه الدعامات الديداكتيكي

 رتباطها بطبيعة املادة وألهميتها الديداكتيكية التي تضمن املشاركة الفعلية للمتعلم في بناء تعلماته.في مادة الجغرافيا ال 
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كل   على  لزاما  أصبح  وتح  أستاذوبالتالي  لقراءة  املنهجية  الخطوات  يوظف  من  أن  الجغرافية،  الخريطة  تحقيق    أجل ليل 

ننس ى    الكفايات املنهجية واملعرفية واالستراتيجية والتكنولوجية  الخرائط    أيضاوالفكرية، وال  التكنولوجيا خاصة  أن توظيف 

 الرقمية كفيل بتحقيق األهداف املرجوة من توظيف الخريطة في الدرس. 

مع الدعامات الديداكتيكية "الخريطة الجغرافية نموذجا"، تمكنا    على ضوء هذه الدراسة التي عالجت صعوبة التعامل

ستغالل هذه الوسيلة وأهميتها الديداكتيكية، كما مكنتنا الدراسة امليدانية من الوقوف على  من التعرف على األسس النظرية ال 

التوصيات من  مجموعة  نقدم  أن  ارتأينا  الصدد  هذا  في  الفصلية،  املمارسة  في  توظيفها  الطريق    واقع  تنير  أن  شأنها  من  التي 

من   كل  تواجه  التي  العقبات  لتجاوز  والفعال،  األمثل  جودة  األستاذو   لتالميذ االستغاللها  تحقيق  في  وتساهم  السواء،  على  ين 

 :التعليم، وهي على الشكل التالي

يتمكن    ➢ حتى  الجغرافية،  الخرائط  مع  التعامل  خالل  املنهجية  بالخطوات  الخطوات  م   التالميذااللتزام  اكتساب  ن 

 ؛ املنهجية

من   ➢ نلمسه  ما  وهذا  استثمارها،  الجغرافية وطرق  الخريطة  أهمية  إجابات  تبيان  ما  التالميذو   التالميذخالل  وهذا   ،

 االستمارة، والشكل التالي يوضح هذا االمر.   أسئلةعليه في  اإلجابة  التالميذاستطاع 

افيةللخر  التالميذ  أولهاالتي   األهمية : ( 11) شكل رقم   .يطة الجغر

 
 2022املصدر: االستمارة امليدانية، 

 ؛ ية قراءة وتحليل الخريطة الجغرافية داخل الفصلضرورة تخصيص حصص تطبيقية للتدرب على منهج  ➢

يترتب عنهما من االقتصار فقط على    ➢ الوقت، وما  الدراسية وضيق  املقررات  لتفادي مشكل طول  الدروس  تقليص عدد 

ال لبناء  الخرائط  الخريطة  وصف  تحليل  خطوات  لباقي  أهمية  إعطاء  دون  التعلمية،  التعليمية  العملية  أثناء  تعلمات 

   ؛يةالجغراف

الكتاب    ➢ في  املوجودة  الخرائط  على  االقتصار  الجدارية،  األستاذعدم  الخرائط  الرقميةي، وإحضار  أكثر  واملوارد  تكون   ،

أو قربها منه زم له،  املدروس بمعاصرتها  الحدث  العلمية، وهذا ما استنتجناه من خالل  داللة على  أهميته  نيا، ليكتسب 

من   كل  االستيعاب  حول    التلميذاتو   التالميذ إجابة  على  ايجابي  أثر  من  له  ملا  الخرائط  عرض  في  التكنولوجية  إدماج 

 وتوظيف الخطوات املنهجية بسالسة وتدرج.
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 ملخص 
 

السل املعرفي  العالج  على  قائم  برنامج  فّعالية  مدى  مسألة  في  البحث  إلى  الدراسة  القهدفت  مستوى  لخفض  لق  وكي 

الهدف،   الرعائية في لبنان من خالل تطبيق برنامج إرشادي ُمعد لهذا  املراهقين األيتام في املؤسسات  االجتماعي عند 

ا من نظريات النمو  
ً
حيث تم تسليط الضوء على موضوع القلق االجتماعي من خالل عرض مظاهره وتفسيره إنطالق

سسات الرعائية في لبنان والتطّرق إلى تعريف املراهقة وأنواعها  لحديث عن واقع املؤ والتعلم، إضافة إلى اإلسهاب في ا

بعنا املنهج شبه التجريبي في هذه الدراسة نظًرا ملالءمته لطبيعتها، واختبار ليبويتز    وأبرز خصائصها كمرحلة عمرية.
ّ
ات

 18و    11ومراهقة بين عمر  مراهًقا    78اسة من  تكّونت عينّية الدر   للقلق االجتماعي، وبرنامج إرشادي كأدوات للدراسة.

 سنة تم تقسيمهم إلى عينية ضابطة وأخرى تجريبية.

نظًرا   الفرد،  حياة  في  حرجة  مرحلة  املراهقة  أن  إلى  الدراسة  توّصلت  املحّصلة،  للبيانات  اإلحصائّية  املعالجة  وبعد 

كما تبّين لنا إّن    قلّية، واالجتماعّية.واالنفعالية، والع  للتغّيرات التي تطرأ على النمو في مختلف الجوانب الفيزيولوجّية،

الرعاية املؤسساتية البديلة املتاحة أمام األطفال فاقدي الرعاية، في لبنان لها جوانب كثيرة تحتاج إلى تحسين سيما  

لألطفال.  النفسية  املتابعة  موضوع  املراهقين    في  لدى  االجتماعي  القلق  مستوى  ان  إلى  التوصل  في  وتّم  املتواجدين 

وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي العالجي، أظهر املراهقون    ّسسات الرعائّية هو بمستوى مرتفع على مقياس ليبويتز.املؤ 

في العينية التجريبية انخفاًضا في القلق االجتماعي، وبالتالي فإن العالج املعرفي السلوكي أثبت فعاليته في عالج بعض  

 وكّيات.املشاكل وتعديل بعض السل

 السلوكي. -املراهقة، القلق اإلجتماعي، العالج املعرفي :يةفتاحالكلمات امل

Abstract 

The study aimed to determine how cognitive-behavioral therapy (CBT) can help in 
reducing the social anxiety of adolescents orphans in welfare institutions in Lebanon.  In 

 
بية USALأستاذة جامعية، جامعة اآلداب والعلوم اللبنانية )  1  (، كلية التر
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this Context, Social Anxiety is a health condition. It is an intense, persistent fear of being 
watched and judged by others. This fear can affect work, school, and other day-to-day 
activities.  To test the hypothesis that Social Anxiety could be improved with CBT, we 
applied a therapeutic program to a sample consisting of 78 male and female adolescents 
orphans between the ages of 11 and 18 years who lived in a welfare association and were 
divided into control and experimental groups. 

We follow the quasi-experimental in this study to estimate the causal impact of the 
intervention. As tools, we made a Liebowitz pre-and post-test for social anxiety.  After 
analyzing the data, the study concluded that welfare institutions in Lebanon have many 
aspects that need improvement, especially in following up on the mental health of children 
and adolescents.  We also found that social anxiety among adolescents in welfare 
institutions is high on the Liebowitz scale.  Finally, the results showed an effect of the CBT 
program, and the social anxiety decreased. 

Keywords: Adolescence, Social Anxiety, CBT 

 

  مقدمة

عتبر
ُ
من  األسرة  ت ا  دورها  يزال  وال  التربوية، االجتماعّية املؤّسسات أقدم واحدة 

ً
وتهذيب في  منوط   األطفال   تعليم 

  من   رعائية  مؤّسسة  األسرة  دور   تأخذ  أن   الصعب  من  يكون   وقد سلوكهم، وتوجيه شخصّياتهم وتكوين نمّوهم  على  واإلشراف

 . واآلخرين بالّنفس والثقة واالحترام،  والتقدير، واالستقرار، باألمن،  الشعور  وتحقيق  والحب، العطاء، على قدرتها حيث

عّد 
ُ
سم  إذ   نمّوه،  فترة  خالل   اإلنسان  بها  يمّر   التي  املراحل   أدّق   من   املراهقة   وت

ّ
  املفاجئة،   ّدالت والتب  املستمّر   بالتجّدد   تت

  والفكرّية   الفيزيولوجّية  التغّيرات  بها  تبدأ  إذ  والرشد،   الطفولة  بين   االنتقالّية  املرحلة  باعتبارها  أهّميتها  مكمن  يكون   دوق

  من   كثير  في  يدرك   ال   الذي  املجتمع  وإلى  ذاتها،  بحّد   املرحلة  طبيعة  إلى  تعود  مشاكل   إلى  عادة  يؤّدي  مّما   واالنفعالّية   واالجتماعّية

 . كراشد أم  كطفل املراهق،  مع التصّرف  كيفّية  األحيان

  وجود   ومنها  وصعوبة،  تعقيًدا  املرحلة  تلك  تزيد  صدمات  إلى  األطفال  يتعّرض  قد  العمرية،  املرحلة  هذه  حساسّية   ومع 

،  أم يتًما  ذلك  أكان  سواء  األسرّية الرعاية  كفقدانه قسرّية،  بيئّية  ضغوطات
ً

  ألحيان ا  من   كثير   في  يؤّدي  قد  الذي  األمر هذا  إهماال

عنى رعائّية مؤّسسات  في املراهق  تواجد إلى
ُ
 .الثانوّية املرحلة من انتهائه  حّتى به ت

ع  هو  ما   يعرفوا  وأن  باألمان،   للشعور   املراهقين   حاجة  أحد  على  يخفى   وال
ّ
  القّيمين   إلى  ُيوكل  وبالتالي  منهم،  متوق

  على   وتدريبهم   األقران  املراهقين   بين   سيما   للتعامل  حة الواض  القواعد  وضع  خالل  من   سواء  ذلك،  تعزيز  تربيته  عن   واملسؤولين

 . وغيرها االجتماعّية  واملعامالت  السليم،  التواصل

لّبي   التي  الخدمات   وتقديم   الروتينّية  باإلجراءات  القيام   على  عادة   يرتكز  الرعاية   مؤّسسات   اهتمامات  إّن 
ُ
  الحاجات   ت

ة   إلى  في بعض األحيان   افتقارها  يظهر  وقد  االنفعالية،  بحاجاتهم  لباملجم  اهتمامها  دموع  وامللبس  املأكل   سيما  األساسّية 
ّ
  خط

الرعاية  توضح باعها  الواجب  والنفسّية  التربوّية  األسس  ملقّدمي 
ّ
املراهقين،  التعامل  في  ات برامج   إلى  كذلك  مع  ضمن    تدريبهم 

 . بعد مغادرة املؤسسة الرعائية الشباب ملرحلة تؤّهلهم
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ا
 املوضوع تحديد :أوال

ها البيئة  األ 
ّ
جاهات، ولعل

ّ
غة والعادات والقيم واالت

ّ
م الل

ّ
ر بها الطفل منذ والدته، فيها يتعل

ّ
سرة منظومة إجتماعّية يتأث

واملحبة   باألمن  ذلك  خالل  من  فيشعر  واالجتماعّية،  والنفسّية  املادّية  حاجاته  اشباع  خالل  من  الرعاية  عن  املسؤولة  األهّم 

 ر توافًقا مع نفسه واآلخرين. كما يصبح بذلك أكث واالطمئنان،

والتنشئة السوّية تقتض ي معايشة الطفل لوسط أسري سليم بوجود الوالد والوالدة في جّو مشبع بالحب والعطف  

 واألمان. 

الرعا املؤّسسات  إلى  يوكل  حينها  نمّوه،  على  سلبّية  انعكاسات  إلى  يؤدي  قد  األسرّية  الرعاية  من  الطفل  ئّية  فحرمان 

 واملراهقين ما ُحرموا منه.  تعويض األطفال

  تُعتبر   التي   املراهقة  مرحلة  مع   الواقع  هذا   ترافق  إذا   فكيف  مختلفة،   وبيئة  جديًدا  واقًعا  األطفال   هؤالء  حينها   يواجه

 . ونمّوها الهوّية تكوين  يبدأ خاللها من والتي  اإلنسان حياة  في واملهّمة  األساسّية  املراحل  من

جاه البناء والنماء، وتحمل هذه املرحلة مهاًما كبرى على مستوى تقّبل الجسد الذاتي    تحّول كبير  ة مرحلةاملراهق  إّن 
ّ
بات

، وإنجاز عالقات جديدة وأكثر نضًجا مع رفاق السّن والرغبة في دور اجتماعي مسؤول،  
ً

وتوظيف طاقاته الناشئة توظيًفا فعاال

 (.Zinbarg, 2008) من القيم واألخالقوتطوير موقف في الحياة كما اكتساب منظومة 

تحدث   ما  عادة  معاناتهم  ألّن  نظًرا  اضطرابات  من  يعانون  الذين  املراهقين  على  التعّرف  يصعب  ما  غالًبا  ذلك  ومع 

بصمت، فهم ال يبدون مختلفين عن أقرانهم، وقد ال يمارسون سلوكّيات خطيرة فيميلون إلى الهدوء والتجّنب، وقد يتّم مالحظة  

ي  مشاك
ّ
 (2008املستوى الدراس ي، ولكن ال ينفي أّن البعض قد يلجأ إلى طرق أكثر إزعاًجا وتدميًرا. )العلي، لهم من خالل تدن

د  قد  العائلة،  عن  بعيًدا   رعائّية  مؤّسسة  في  والتواجد  حرجة،  عمرّية  مرحلة  من  األمور،  تلك  كّل    
ّ
  املراهق   لدى  تول

رات  من  يتبعه  وما"  قلقال"   هو  انتشاًرا  هاأكثر   لعّل   وسلوكّية  انفعالّية  اضطرابات
ّ
  العمرّية   املرحلة  في  سواء  املراهق  على  بالغة  تأث

 . الرشد مرحلة إلى الوصول  مع  الحًقا  أو الحالية، 

  حيث "  االجتماعّية  الفوبيا“  بـ  يعرف  ما  أو"  االجتماعي  القلق"  املراهقين  يصيب   أن  املمكن  من  الذي  القلق  أنواع  ومن  

 مؤ   التماس   يمكن
ّ
  على   القدرة   وعدم  اآلخرين   على  العنف  ممارسة   إمكانّية   إلى  تتعّداها   بل   االنطوائّية   على  صرتقت  ال   لديهم  راتش

  في   املراهق  لدى  واضًحا  تدنًيا  نرى   فقد   لديهم  الذات   تقدير   مستوى   على  أيًضا  ينعكس  وهذا(  2011  العمرية،)   الفّعال،  التواصل

 . وجوده من  الهدف  وما ذاته بقيمة  إحساسه

ق  وصعوبات  تحّديات  من  غيرهم  من  أكثر  عموًما  يعانون   قد  الرعائّية  املؤّسسات  في  املراهقين  ولعّل 
ّ
  بعالقاتهم   تتعل

ة  مثل  االجتماعّية، 
ّ
ي  الذات،   على  واالنغالق  اآلخرين،  مع  التواصل  مهارات   قل

ّ
 إلى   إضافة  االجتماعّية،  الكفاءة  مستوى   وتدن

  مع   التكّيف  وسوء  الحياة، من واالنسحاب   االجتماعّية،   املشاركة  وعدم  والخجل،  خوف،لا مثل واالجتماعّية   النفسّية   املشكالت

  عدة   اثبتت   وقد  األسرة   عن  بعيًدا  معيشتهم   نتيجة  وذلك  سليم  بشكل  االجتماعّية   أدوارهم   أداء  عن  يعوقهم  مّما   املجتمع  ظروف 

 . وغيرها 2005 دالفه ،2014 بيجاوي  و Fawzy. N, F., Fouad, A, 2009   منها ذلك دراسات

  من   االجتماعي  التكّيف  على  صعوبة   أكثر  الرعائية   املؤسسات  في  واملراهقين   االطفال   أن  الدراسات  تلك  أظهرت  لقد

 .  أقرانهم
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  برنامج  تطبيق  كما   الرعائّية،  املؤّسسات  في  االجتماعي  القلق  انتشار  مدى  لرصد  محاولة   في  دراستنا  تأتي  وبالتالي

 القلق   من  يعانون   والذين  األسرّية  الرعاية  من  املحرومين  أي  املؤّسسات  تلك  في  املراهقين  ملساعدة  سلوكي  معرفي  عالجي  إرشادي

  والحّد   املجتمع  في  دمجهم   بهدف  اإليجابّية   والعاطفّية   االجتماعّية   الحياتّية   املهارات   بعض  اكتساب  على   ومساعدتهم   االجتماعي

 .اآلخرين مخالطة عن ابتعادهم  من

عنى   التي  الرعائّية   ساتاملؤّس   في  املراهقين  البرنامج  يستهدف
ُ
(  سنة  11-14)  املبكرة  املراهقة  فترة  من  األطفال   برعاية  ت

  الفّعال،   التواصل  النزاعات،  حّل   فهي  البرنامج  سيضّمها  التي  الحياتّية  املهارات  أبرز   أّما  ،(سنة  18  –  15)  املتوّسطة  واملراهقة

خاذ املشاعر، وإدارة 
ّ
 . تالذا  وتقدير كالتشامل وحّل  القرار،  وات

 عنوان  تحت كتاب في أجنبي   برنامج إلى  أساًسا مستند  اعتمدناه الذي  البرنامج  إّن 

"dolescentSoigner l'anxiété sociale chez l'enfant et l'a  " 

 تحديد ألبرز املصطلحات: وهذا 

  أمام   ش يء  عمل  أو  بالحديث  الشخص  قيام  عند  تظهر  املبّررة،  غير  املخاوف  من  ونوع  اضطراب   هو  :  اإلجتماعي   القلق •

ه  الشخص  فيها  يشعر  التي  املواقف  وفي  كلمة،  إللقاء  التقّدم   أو  الدرس  قاعات  أو  املناسبات  مثل  الناس، من مجموعة
ّ
  أن

  به   يؤدي  مّما  يتلعثم  أو  يخطئ  أن   أو  الخوف  أو  الخجل  عليه   يظهر  أن   فيخاف   إليه،  نظري  كلّ ال  وأّن   املجهر  تحت

 (George, Villemonteix، (2015 .الخ ...  والتعرق  الحلق   وجفاف التنفس وضيق والخفقان لالرتجاف 

 . سنة 18و سنوات 10 هو كل طفل بين: املراهق •

  حّد   إلى  عالقاته  وانحصار  لألسرة،  كاملة  شبه   بتبعّية   يتمّيز  القاتالع  يف  نمط  من   الطفل  وانتقال   تحّول   عملّية:  املراهقة •

  واملرجعّيات   العالقات  نطاق   بتوّسع  يتمّيز   مختلف   نمط  إلى  املباشرة  ومسؤولّيتها  مراقبتها  تحت   أو   نطاقها   ضمن   كبير 

جاه التبعّية عالقة في متدّرج وبتخفيف
ّ
مة ) اإلستقاللّية  بات

ّ
 ( الطفل انقاذ منظ

يرات  التحّوالت   مرحلة  بذلك  وهي       
ّ
  فيها   تنمو  حيث   االجتماعّية  والعالقات  الفكر  صعيدي  على  خصوًصا  السريعة  والتغ

جاه الدوافع
ّ
 . القيم  وتفّهم والتحليل والجدل   النقد  بات

  اعّية جتمال ا   وذوي الحاالت  األيتام"    من  األطفال  تستقبل  التي  املؤّسسة  هي:  اإليوائية  املؤسسة   أو  الرعائّية  املؤّسسة •

ر  بحيث  الربح  تبغي  أن  دون   الشاملة  الرعاية  خدمات  لهم  وتقّدم"  الخاصة  االحتياجات  وذوي 
ّ
الحاجات    لهم  توف

   جزًءا  ليكونوا  وتؤّهلهم   األساسية للعيش
ً

نهم   االستغالل  عن   بعيًدا   املجتمع  في  فاعال
ّ
  ليكونوا   املسؤولّية   تحّمل  من  ولتمك

 . في املجتمع فاعلين

ا: إشكالي  راسة ة الدثانيا

ث األسري )أّم  
ّ
طفل(    –أّب    –ال شّك أّن عالقة الطفل بأسرته لها األثر البالغ على تطّوره النمائي، وأي اختالل في املثل

أساسًيا   دافًعا  يعّد  العناصر  مكتملة  أسرة  وجود  فإّن  ولهذا  األطفال،  عند  نفسّية  اضطرابات  أو  مشاكل  إلى  يؤّدي  ما  غالًبا 

وفقدان أحد الوالدين أو كليهما أو عدم تأمين الرعاية الشاملة له من اإلهمال أو ظروف أخرى يترك دهم،  للصّحة النفسّية عن

ا بحيث تبدأ االضطرابات بالظهور في عمر مبكر وقد تترك أثرها طوال العمر.  أثًرا سلبيًّ

https://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOhMTRj6bSAhWDyRoKHSUzCDoQFggjMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.editions-retz.com%2Fsante%2Fsoigner-l-anxiete-sociale-et-le-stress-chez-l-enfant-et-l-adolescent-9782725633350.html&usg=AFQjCNESztOYOYUIT_Ih_Ky5gmHyE9s3XA&sig2=rpZn1QT1DyNus0mwBwIjeQ&bvm=bv.147448319,d.d2s
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ك   األسرة   تتعّرض  قد
ّ
  ويشعر   األسري   جّو ال  ربفيضط  انفصالهما،   أو   كليهما   أو   الوالدين   أحد  فقدان   نتيجة  للتفك

ر  وقد  األمان،  وفقدان  بالخوف  ويشعر  به  وباملحيطين  بنفسه  الثقة  ويفقد  االستقرار،  وعدم  بالقلق  الطفل
ّ
 عالقاته  تتأث

 .االجتماعي املستوى  على واالنفعالّية  السلوكّية االضطرابات  من  مجموعة لديه وتظهر  وخارجها، األسرة   داخل االجتماعّية 

  أكثر   املراهق  يكون   قد  وانفعالّية،   وإدراكّية  ونفسّية  فيزيولوجّية  تغّيرات   من   معها   يترافق  ملا  راهقة امل  ةفتر   حساسّية   ومع

  أو   الخجل،  عليها  فيسيطر  مستقرة  غير  تكون   ما  غالًبا  الفترة  تلك  في  سلوكّياته  وأّن   سيما  النفسّية،  االنتكاسات  لتلك  عرضة

ه،  ذلك   من واضح  رغي   يجمز   أو  الوقاحة، أو  االنطواء  أو العدوانّية،
ّ
  القلق  حّدة  من  تزيد  قد  االجتماعّية   الضغوط  فإّن   وبالتالي  كل

 (2000 العيسوي،) له يحدث  أن يمكن وما املستقبل  من القلق  أو واالنعزال، الوحدة إلى فيلجأ  املجتمع   من  سّيما لديه،

  البيئّية   املتغيّرات  من  مجموعة  وجود  و ه  ّيةالنفس   باالضطرابات  إصابتها   وخطر  العمرّية  املرحلة  تلك  حّدة  من   يزيد  وما

  الطمأنينة   تأمين   مستوى   على  سيما   خاّصة  عناية  إلى  يحتاج  رعائّية  مؤّسسة   في  املتواجد   اليتيم   فاملراهق  ذلك،  في  تساهم   التي

 (.2015)حمداوي،  .الذات تقدير مستوى  ورفع النفسّية 

  املستوى   على  لهم  املساعدة  تقديم  تشمل  أسرهم  من  مينحرو ملا   للمراهقين  الرعائّية  املؤّسسات  في  الرعاية  أّن   ولو

ر   أّنها  غير  وغيرها،  والنفس ي  والتربوي   الصّحي
ّ
د  قد  مّما  داخلها،  موجود  مراهق  لكّل   طبيعية  حياة  من الصعب أن توف

ّ
  بعض   يول

  البعض   توافق   دون   تحول   قد  والتي   االجتماعي  واالندماج   الذاتّية،  بالهوّية   املرتبطة  تلك  سيما  واالجتماعّية  النفسّية  املشاكل

  وملاذا   ينتمون،  من  وإلى  يكونون،  ومن  لذاتهم،  معرفتهم  عدم  من  يعانون   الفئة  هذه  أطفال  من  فالعديد  ناجحة،  عالقات  وتكوين

 (2010 حسون،. )غيرهم دون  بالذات معهم  ذلك حدث

  تجاه   سلبي   تفكير  إلى  وقد يؤّدي  صّيةالخصو بامللكّية و   الشعور   عدم   ينّمي  ما  غالًبا  رعائّية  مؤّسسات  داخل  العيش  إّن 

ر  كما قد  واآلخرين،  الذات
ّ
ل  أساسها  على  والتي  الشخصّية   بناء  في  كبرى   أهمّية لها  ذهنّية  صورة  تكوين  على  ذلك  يؤث

ّ
  مفهوم   يتشك

ر  والذي  الذات
ّ
  اآلخرين   عن  عزل مب  للعيش  البداية  تكون   قد  التي  املراهقة  مرحلة  في  خاّصة  حياتها  جوانب  بقية  على  سلًبا  يؤث

 (. 2010 حسون، ) واملجتمع 

ر  الرعائّية  املؤّسسات  في  املراهقين  بعض  لدى  االجتماعي   النمّو   في  القصور   إّن 
ّ
  النفس ي   األمن  مستوى   على  سلًبا  يؤث

ب  وما   األهل   عن  االنفصال  اختبار   نتيجة   سيما
ّ
  ة عّد   فيها   تتداخل  عملّية   عن  الناتج   الدراس ي   التحصيل  في  ضعف  من  عليه  يترت

  تعامل   أو   مؤّسسة،   في  العيش  عن   الناتج   البيئي   العامل   ومنها  والدافعّية،  القدرات   حيث   من  الشخص ي   العامل   منها  مل عوا

 (. 2013  الشايع،) الفئة هذه مع املدرسة 

لقد بّينت عّدة دراسات وجود عالقة بين االضطرابات النفسّية ووجود املراهقين في املؤّسسات الرعائّية، منها دراسة  

% من    86الرعائّية، حيث أّن    املؤّسسات  في  املقيمين  األطفال  لدى   والوجدانّية  السلوكّية  وسف بالن حول االضطراباتمال يك

املستوى.   هذا  املشاكل على  الكثير من  في خلق  الذي ساعد  األمر  اختالفها،  النفسّية على  األطفال  تلّبي حاجات  املؤّسسات ال 

 (. 2011بالن،)

زت   لقد
ّ
ر  التي  والثقافّية  االجتماعّية   العوامل  أبرز   على  بها   قامت  دراسة  في(  en HorneyKar)  2هورناي   رك

ّ
  تربية   في  تؤث

  إلى   تؤّدي  أن   يمكن   والعزلة  كاإلهمال  األسري   املحيط   في   خاّصة  السلبّية   واألوضاع   الظروف   من  جملة   هناك   أّن  ووجدت  املراهق 

 
  العوامل  ةأهمي    وكتبها   محاضراتها   في  دتوأك    ، 1941  األمريكي  النفسي  التحليل  معهد  ست أس  ة،  ة ألماني  لة نفسي  محل    (:1952  –  1885كارين هورناي )  2

  الجديدة  مشكالته  مواجهة  إلى  العصابي  يدفع   والذي   البيئة،  وعداء  والعجز  بالوحدة   الطفل  شعور  عن  الناشئ «  األساسي  القلق »  واالضطرابات   ة االجتماعي  
  horney.htm-psychologists/karen-www.goodtherapy.org/famous (2016)) جامدة ةقهري    بصورة

http://www.goodtherapy.org/famous-psychologists/karen-horney.htm
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د  رنايهو   ض ي وتم  القلق،  إلى  يؤّدي  بدوره   والذي   الطمأنينة   فقدان 
ّ
ر  عدم   أّن   لتؤك

ّ
  الطفل   بين   خاّصة   العالقات  في  الطمأنينة   توف

جاهات صورة في تظهر االضطراب من  مشاعر نشأة في يتسّبب واألم
ّ
جاهات،  ثالثة من لواحد الفرد سلوك إلى تؤّدي عصابّية ات

ّ
  ات

جاه)  اآلخرين   نحو   التحرك  فإّما
ّ
 )   اآلخرين  عن  بعيًدا  التحرك   أو(  إجباري   ات

ّ
جاه )   اآلخرين  ضد   التحرك   أو(  انفصالي  اهجات

ّ
  ات

 (. 2010 الغامدي، ( )عدواني

د  مّما   املراهقين   عند  الحياتّية  املهارات  بعض  في  الحادّ   النقص   إلى  األخرى    الدراسات  من   الكثير  أشارت  وقد
ّ
  لديهم   يول

  اضطرابات  يعانون   الذين   املراهقين   عند   عاون والت والنزاع  التعاون   استجابات "  بعنوان   دراسة   ففي  واألمان،  االنتماء بعدم  شعوًرا

  للنزاع   والسلوكّية  االنفعالّية  االستجابات  نماذج  اختبار  فحص  إلى  هدفت  والتي  (McClure)  ماكلور   للباحث"  والقلق  املزاج

  أّن   سةالدرا  نتائج  أظهرت   االضـطرابات،  هـذه   تعاني  ال   مجموعة  مع   القلق   اضطراب   يعانون   الذين   املراهقين  عند   والتعاون 

  في   زمالئهم  تجاه   غضًبا   أكثر   استجابات   سّجلوا  كما  قليل  تعاوني  بشكل   استجابوا   القلق   اضطراب  يعـانون   الـذين  املـراهقين

عب،
ّ
ر،  على  الباعثة  االجتماعّية  التبـادالت  ملواقـف  خاّص   بشكل   استجابوا   كذلك  الل

ّ
  إدارة   في  صعوبة  لديهم  وظهرت  التوت

 (. Sturmy,Hensen,2012) مشاعرهم

فو  الرعائّية،  املؤّسسات  في  القانطين  املراهقين  عند  االجتماعي  التكّيف  مستوى  بدراسة  الشايع  محمد  ت قام 
ّ
  توصل

.  العادّيين   األطفال  عند  عالية  بدرجة  مقارنة  متوّسطة  تقدير  بدرجة  يقّدر  لديهم  االجتماعي  التكيف   مستوى   أّن   إلى  النتائج

 (. 2013 الشايع،)

السؤال يظهر  ذلك  للدراسة:  الرئ  أمام  اإلجتماعي  يس  القلق  على  وأثره  عالجي  إرشادي  برنامج  فّعالية  هي  ما 

 للمراهقين في مؤّسسات الرعاية اإلجتماعية؟ 

ا من ذلك نطرح التساؤالت اآلتية:
ً
 وانطالق

 ما هو مستوى القلق االجتماعي لدى املراهقين املتواجدين في املؤّسسات الرعائّية؟  •

 ماعي باختالف جنس املراهق؟ االجت هل يختلف مستوى القلق  •

 هل يمكن تخفيض مستوى القلق االجتماعي عند املراهقين باعتماد برنامج إرشادي عالجي ُمعد لهذا الغرض؟  •

ا: الفرضيات 
ا
 ثالث

املعتَمد   .1 املقياس  على  مرتفًعا  الرعائّية  املؤّسسات  في  املتواجدين  املراهقين  لدى  االجتماعي  القلق  مستوى  يكون  قد 

 ة.للدراس

داللةهن .2 مستوى  عند  إحصائّيٍة  داللٍة  ذات  فروق  اإلجتماعي   α= 0.05 اك  القلق  إختبار  درجات  متوّسطات  بين 

 .  البعدي عند املراهقين تعزى إلى متغير الجنس

  التجريبّية   ، في االختبار البعدي، بين درجات املجموعة α= 0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة   .3

  البرنامج   لتطبيق   تعزى   التجريبّية،   العينّية   لصالح   االجتماعي   القلق  مستوى   على  الضابطة   وعة املجم  ودرجات

 اإلرشادي 
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ا: منهج البحث وتقنّياته   رابعا

على   بحثنا  في  ه  التجريبي،  شبه املنهج إعتمدنا 
ّ
ل،  برامج  فّعالّية  لتقييم   مناسبة   األكثر  برأينا  ألن

ّ
شبه    فاملنهج   التدخ

  آخرين   باحثين  أو  نفسه  الباحث  قبل  من  تنفيذها  إعادة  على  يساعد   مّما  الظروف  نفس  ظّل   في  التجربة  اربتكر   يسمح  التجريبي

 . النتائج  صّحة من للتحّقق

ة إلى حد بعيد،  نتائجه  تتمّيز   كما
ّ
  اكتشاف   على  يساعده  األخرى  العوامل  وتثبيت  واحد عامل  مع  الباحث   فتعامل  بالدق

ة بسرعة  ّيراتاملتغ  بين السببّية  العالقات
ّ
م يمكن  ال  شروط ظّل  في التجريب  حدث لو مّما   أكثر ودق

ّ
 . بها التحك

 باختصار سيتّم ما يلي: 

بالطريقة   مجموعات  أربع  اختيار  ثّم  املختارة،  الرعائّية  املؤّسسة  في  املراهقين  على  االجتماعي  القلق  باختبار  القيام 

مة بعدد  
ّ
الن املجموعة الضابطة )تان ت مراهًقا باملجمل، اثن  78العشوائّية املنظ

ّ
الن العينّية التجريبّية    38مث

ّ
مراهًقا( واثنتان تمث

واالجتماعّية    41) العمرّية،  الخصائص  حيث  من  سواء  بعضهما  عن  والتجريبية  الضابطة  العينّيتين  تختلف  وال  مراهًقا(، 

العينيّ  البرنامج على  الوحيد هو تطبيق  يكاد يكون  الذي  الواالقتصادّية، والفرق  أثر ذلك ة  الضابطة ملعرفة  تجريبّية من دون 

مرحلة    البرنامج في   
ً

اطفاال ل 
ّ
تمث االولى  العينة  إذ  العمرية،  املرحلة  حيث  من  فتختلفان  التجريبتين  العينيتين  اما  وفّعاليته، 

 من املراهقة املتوّسطة ) 19املراهقة املبكرة )
ً
 مراهًقا(.  21مراهًقا(، والعينة الثانية أطفاال

 
 سنة 18-15املرحلة العمرّية  سنة 14-11العمرّية  حلةر امل

 اإلجمالي  اإلناث ذكور  اإلجمالي  اإلناث ذكور 

 20 10 10 18 9 9 املجموعة الضابطة 

 21 11 10 19 10 9 املجموعة التجريبّية

 

القل والبعدي الضطراب  القبلي  االختبار  على  نا سنعتمد 
ّ
فإن وتقنّياته  البحث  اإل وبالنسبة ألدوات  األطفال  ق  عند  جتماعي 

SAS-CA ( لليبويتزLiebowitz  والذي يستهدف األطفال من عمر )سنة.  18حتى  7 

 أّما األداة الثانية فهي البرنامج اإلرشادي املعّد إلثبات مدى فّعالّيته هو أداة الدراسة الرئيسّية. 

 SPSSاما املعالجة اإلحصائية فتّمت عبر اعتماد برنامج 

ا: أهميّ   حث ة البخامسا

ا للدراسة        تظهر أهمية البحث بشكل أساس ي في الفئة العمرية املستهدفة )املراهقون( التي هي بحد ذاتها موضوًعا مهمًّ

 .نظًرا للمستجدات الدائمة في هذا املجال، وبالتالي فإن تقديم عمل حول املراهقة يضيف إلى املوضوع فائدة أعلى

أيضً    أهميتها  الدراسة  هذه  منتكتسب  القلق    ا  مستوى  عن  الكشف  وهو  ملعالجته  تتصدى  الذي  املوضوع  خالل 

 :سلوكي مصمم لعالج ذلك، ويتجلى ذلك من خالل -االجتماعي لدى املراهقين األيتام وفحص تأثير برنامج معرفي

ال الناحية النظرية في تسليط الضوء على طبيعة  الدراسة من  إذ يمكن أن تسهم هذه  الجتماعي الذي  قلق ااألهمّية النظرّية، 

التحديد   )في حدود علمنا(، وعلى وجه  العربية تعد قليلة  البحوث  أن  إال  الدراسات الوصفية  في  به من تمحيص  ما قمنا  رغم 

 .الدراسات التجريبية والتي تتضمن تدخالت عالجية
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عي واألساليب املعرفية  جتماوعليه فإّن هذه الدراسة يمكن أن تسهم في تحديد الكثير من الحقائق املتعلقة بالقلق اال 

 .والسلوكية التي يمكن أن تساهم في بناء مراهق سوي على املستوى النفس ي

الفئات   ُهم من  الذين  األيتام  املراهقين  ل من 
ّ
تتشك املستهدفة، والتي  العّينة  الدراسة من خالل  تبرز أهمّية هذه  كما 

 من قبل الباحثين. عاية التي لم تحظ بوافر االهتمام في الدراسات، مّما يستدعي ر 

كما تّتضح األهمّية التطبيقّية للدراسة من خالل البرنامج اإلرشادي الذي يتضّمن أساليب عالجّية معرفّية سلوكّية  

 سهلة التطبيق. 

ا: حدود الدراسة   سادسا

 نان بل لب تم تنفيذ الدراسة في مؤسسة رعائية متعاقدة مع وزارة الشؤون االجتماعية في منطقة جالحد املكاني:  •

 في شهري نيسان وأيار.    2019-2018تم تنفيذ الدراسة في الفصل الثاني من العام  الحد الزماني: •

سنة واملوجودين في القسم الداخلي في املؤسسة    18و  11اقتصرت الدراسة على املراهقين األيتام بين    الحد البشري: •

 الرعائية. 

 نتائج الدراسة امليدانّية   -1

   ألولى الفرضّية ا -1.1

"قد يكون مستوى القلق االجتماعي لدى املراهقين املتواجدين في املؤّسسات الرعائّية  تنّص الفرضّية األولى على  

ا على املقياس املعتَمد للدراسة."  . مرتفعا

 (، 72 - 0للتحّقق من هذه الفرضية قمنا بتحديـد املدى الخاص ملقياس القلق االجتماعي والذي تراوحت درجاته بين )

في وقمن موضح  هو  كما  الثالثة،  املستويات  على  االجتماعي  القلق  اختبار  في  لدرجاتهم  تبًعا  العينّية  أفراد  بتوزيع  ا 

 الجدول اآلتي

 الدرجة (املدى)الفئة  #

 مستوى قلق منخفض  30-44 1

 مستوى قلق متوّسط 45-58 2

 مستوى قلق مرتفع  59-72 3

 ماعي للمجموعتين الضابطة والتجريبّية مجتمعتين في االختبار القبلياالجتنتائج اختبار القلق (: 1الجدول رقم )

 النسبة % املتوسط الحسابي  العدد الجنس  املدى املرحلة

(11-14 ) 

 منخفض

30-44 

 8.1 42 3 اإلناث

 16.21 42.33 6 الذكور 

 24.32 42.22 9 الجميع

 37.83 47.42 14 اإلناث متوّسط 
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 32.43 47.25 12 الذكور  45-58

 70.27 47.34 26 الجميع

 مرتفع 

59-72 

 5.4 60 2 اإلناث

 - - - الذكور 

 5.4 60 2 الجميع

ية  30-72
ّ
 % 100 46.78 37 العّينة الكل

(15-18 ) 

 منخفض

30-44 

 14.63 39.66 6 اإلناث

 7.31 42 3 الذكور 

 21.95 40.44 9 الجميع

 متوّسط 

45-58 

 31.70 50.15 13 اإلناث

 34.14 49.78 14 الذكور 

 65.85 49.96 27 الجميع

 مرتفع 

59-72 

 7.31 61.33 3 اإلناث

 4.87 63 2 الذكور 

 12.19 62 5 الجميع

ية  30-72
ّ
 % 100 49.34 41 العّينة الكل

 ( 14-11املرحلة العمرّية ) 1.1.1

)رقم   أعاله  الجدول  من  املرحل1يتبّين  األطفال، من  أن عدد  الع(  )ة  اختبار  14-11مرّية  على  تقع عالماتهم  والذين   ،)

 .24.32أي ما نسبته املئوّية  37من أصل  9( عالمة، قد بلغ 44-30القلق االجتماعي ضمن املستوى املنخفض، أي بين )

ّية  املئو ، أي ما نسبته 37من أصل  26( فقد بلغ 58-45أّما عدد األطفال الذين تقع عالماتهم ضمن املستوى املتوّسط )

 .5.4(، بنسبة مئوّية 2(، اثنان )72-59في حين بلغ عدد األطفال، ضمن املستوى املرتفع ) .70.27

على"  تنّص  التي  الفرضّية  إّن  القول  يمكن  تقّدم  ما  على  املراهقين  وبناء  لدى  االجتماعي  القلق  مستوى  يكون  قد 

ا على املقياس امل ، لم تتحّقق، وأّن مستوى القلق االجتماعي األكثر  للدراسة."  عتَمداملتواجدين في املؤّسسات الرعائّية مرتفعا

 انتشاًرا بين عّينة الدراسة هو املستوى املتوّسط. 

 ( 18-15املرحلة العمرّية ) 1.1.2

)رقم   أعاله  الجدول  من  )1يتبّين  العمرّية  املرحلة  األطفال، من  أن عدد  اختبار  15-18(  على  تقع عالماتهم  والذين   ،)

، بمعّدل  21.95أي ما نسبته املئوّية    41من أصل    9( عالمة، قد بلغ  44-30ي ضمن املستوى املنخفض، أي بين )جتماعالقلق اال 

 . 40.44وسطي بلغ 

، أي ما نسبته املئوّية  41من أصل  27( فقد بلغ 58-45أّما عدد األطفال الذين تقع عالماتهم ضمن املستوى املتوّسط )

 %.12.19، بنسبة مئوّية 5(، 72-59من املستوى املرتفع )ال، ض في حين بلغ عدد األطف %.65.85
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 مستوى القلق االجتماعي لدى املراهقين املتواجدين    وبناء على ما تقّدم يمكن القول إّن الفرضّية التي تنّص على"
ّ
أن

ق، في املؤّسسات الرعائّية هو مرتفع على املقياس املعتمد للدراسة"
ّ
 . لم تتحق

أل ا 
ّ
ما قارن الوإذا  التي حددناها وهي  فا  باأللفا  ليس  0.05جدولية  األولى أصغر، وبالتالي  أن  النتائج، يظهر  ، وبناء على 

هناك أي فروق دالة إحصائية، وبالتالي يمكن القول إّن الفرضّية التي تنّص على" أّن مستوى القلق االجتماعي لدى املراهقين  

عل مرتفع  هو  الرعائّية  املؤّسسات  في  املاملتواجدين  القلق  ى  مستوى  بأّن  القول  ويمكن  تتحّقق،  لم  للدراسة"،  املعتمد  قياس 

 .االجتماعي األكثر انتشاًرا بين عّينة الدراسة هو املستوى املتوّسط وليس العالي كما افترضنا

كرة من  املب  وإذا تأّملنا هذه النتائج ُبغية تفسيرها، فإنه يمكن طرح مجموعة من األسباب لذلك، منها أن فترة املراهقة

12-14  
ً
 .هي مرحلة نمو تطرأ خاللها تحوالت بيولوجية جديدة لم يلحظها بشكل عام عندما كان طفال

قد   املالمح  في  وتبدل   ،
ً
ووزنا  

ً
طوال النمو،  في  سريعة  قفزة  تظهر  حيث  الجسدي  النمو  في  الطفرة  هو  األول،  التغير 

ا تنعكس سلًبا على شخصيته فيلجأ إلى التجنب اإلجتماعي خ
ً
 .من التنمر وسخرية اآلخرين من شكلهوف

الجنسية، واألفكار   الجنسية، وبالتالي تبدأ الرغبة  الجنس ي، أي نمو في األعضاء  أما التغير الثاني، فيتحدد بالنضوج 

 .بالطرف اآلخر بالظهور، ويصبح املراهق قلًقا من عدم نيل اإلعجاب

التغيرات الهرمونية، يتبّدل املزاج بشكل كبير، وتظهر ردات    وبسببوالتغّير الثالث يحدث في الجانب االنفعالي، فإنه  

 .فعل قوية حتى على أمور بسيطة 

نظًرا   املراهقين  هؤالء  عند  العائلي  االستقرار  عدم  أن  إذ  مهًما،  دوًرا  تلعب  األسرية  التنشئة  فإن  ذلك،  عن   
ً
فضال

د مشاعر مضطربة واضطرابات نفسية تجعله  م قد  لوجودهم شبه الدائم في مؤسسات رعائية، وبعدهم عن أولياء أموره 
ّ
يول

 .أكثر ضعًفا في مواجهة التوتر

الرجولة    الطفولة ومتطلبات  بين مخلفات  بين االستقالل عن األسرة واالعتماد عليها، والصراع  كذلك فإن الصراع  

اع بين غرائزه الداخلية وبين التقاليد  والصر واألنوثة، والصراع بين طموحات املراهق الزائدة وبين تقصيره الواضح في التزاماته،  

وفلسفته   الجديد  الناقد  تفكيره  وبين  صغير  وهو  ومسلمات  ومبادئ  شعائر  من  تعلمه  ما  بين  الديني  والصراع  االجتماعية، 

 دي فيالخاصة للحياة، وصراعه الثقافي بين جيله الذي يعيش فيه بما له من آراء وأفكار والجيل السابق، كل ذلك ممكن أن يؤ 

 .هذه املرحلة العمرية إلى تنامي اإلنفعاالت غير السوية ومنها القلق اإلجتماعي

العمرية   املرحلة  لنتائج  بالنسبة  بنسبة متوسط وأقل، وبرأينا قد تكون    18-15أما  اإلجتماعي  القلق  سنة، فقد ظهر 

 .النتائج منطقية ألسباب مختلفة

املر  كما  املرحلة  هذه  في  املراهقين  أن  اصحيح  أن  حلة  إال  الداخلي،  القسم  في  رعائية  مؤسسات  في  يعيشون  لسابقة 

مستوى القلق لديهم يختلف عنهم، ومن املحتمل أن السبب األساس ي في ذلك، هو التأقلم مع الواقع، إذ أن املراهق عاش فترة  

 .طويلة، وبالتالي استطاع أن يعتاد على هذا النمط من العيش
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نمو في هذه املرحلة، إذ وبحسب بياجيه، هي مرحلة التفكير املجّرد والعقالني، ولهذا  هو المن األسباب املحتملة أيًضا، 

التي   الدراسات  وبالتحديد  السابقة  الدراسات  فصل  في  عرضناها  التي  الدراسات  نتائج  بعض  مع  متوافقة  النتيجة  هذه  أتت 

اال  للقلق  مرتفع  بمستوى  دراستنا  فجاءت  االجتماعي  القلق  مستوى  )مكلف  جتماعتناولت  دراسة  مع  توافق  ما  وهو  ( 2019ي 

)2017و)حسين,   مع دراسة  توافقت  مع  Fawzy, 2009( كذلك  نسبًيا  وتقاربت  الدراسة،  عينية  االجتماعي من حيث  للقلق   ،)

 .متعلًما 50دراسة مكلف الذي بلغت عينيته 

)مكل دراسة  في  متفاوتة، فظهر  بنسب  اجتماعي  قلق  الدراسات وجود  معظم  مستويات   3( وجود  2019ف،  أظهرت 

ا. في حين ظهر في دراسة )حسين،   ( وجود مستوى منخفض ومستوى متوّسط ومستوى  2017للقلق متوّسط، وعاٍل، وعاٍل جدًّ

( تبّين أن مستوى القلق منخفض وهو ما تطابق مع دراستي  2017عاٍل، وأّن اإلناث أكثر قلًقا من الذكور، وفي دراسة )الفايدي،  

( مستوى Fawzy 2009( و )2011(، في حين أظهرت دراستي )الشيخ،  Merkangas, 2002( و )Fedra, 2004و )(  2011)املومني،  

ا لدى أفراد العّينة.   (2000متوّسط من القلق، بينما لم يظهر في دراسة )عيد،   أّن هناك قلًقا اجتماعيًّ

 الفرضّية الثانّية   -2.1

بين متوّسطات   α= 0.05 ات داللٍة إحصائّيٍة عند مستوى داللةروق ذهناك ف  "تنّص الفرضّية الثانية على أن 

 ". درجات إختبار القلق اإلجتماعي البعدي عند املراهقين تعزى إلى متغير الجنس

 ( 14-11)  العمرّية املرحلة1.2.1

  وتجريبّية   ةضابط)  القبلي  االختبار  في  الدراسة  عّينة  للمجموعة   التائي  االختبار  بإجراء  قمنا  الفرضّية  هذه  ملعالجة

 . التائي االختبار   من عليها حصلنا التي البيانات اآلتي الجدول   ويظهر  بينهما، فروق وجود عدم  سابًقا أظهرنا  بعدما ، (مجتمعة

 ( 14-11ملعرفة الفروق على صعيد القلق االجتماعي تعود ملتغّير الجنس )مرحلة  اختبار "ت"  (:2الجدول رقم )

 املجموعة املتغّير 

عدد 

 امل
ّ
 مينتعل

(N) 

 

الوسط  

 الحسابي 

(Mean ) 

االنحراف  

 Stdاملعياري 

Deviation 

 

 قيمة "ت"

T-Test 

 مستوى الداللة

Sig 2- 

Tailed 

الداللة 

 اإلحصائّية

القلق  

 االجتماعي

 1.489 50.47 19 اإلناث
ة  0.000 3.988

ّ
 دال

 1.160 42.89 18 الذكور 

بانحراف معياري    50.47( ملجموعة اإلناث  Meanتوّسط الحسابي )مة امل( أّن قي2يمكننا أن نالحظ من الجدول رقم )

(Standard Deviation  بلغ )وهذا املتوّسط الحسابي هو في الظاهر أكبر من املتوّسط الحسابي ملجموعة الذكور البالغ    1.489

 3.988( البالغة  T-Test، ولتبيان هذا الفارق فإّن قيمة "ت" املحسوبة بعد إجراء اختبار "ت" )1.160بانحراف معياري    42.89

ة عند درجات الحّرّية  
ّ
، األمر الذي يشير إلى وجود فروق ذات داللة  0.000( بمستوى داللة  0.05ومستوى الخطأ )  35وهي دال

 .0.05أصغر من مستوى الخطأ  0.000إحصائّية على صعيد متغّير الجنس لصالح اإلناث، وذلك ألّن مستوى الداللة 
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بين متوّسطات    α= 0.05 هناك فروق ذات داللٍة إحصائّيٍة عند مستوى داللة وبالتالي فإّن الفرضّية التي تنّص على " 

تحّققت، وقد تبّين أّن مستوى القلق   قد ،"درجات إختبار القلق اإلجتماعي البعدي عند املراهقين تعزى إلى متغير الجنس

 ( هو أعلى من مستوى القلق االجتماعي عند الذكور.14-11االجتماعي عند اإلناث في هذه املرحلة العمرّية )

 (18-15)  العمرّية املرحلة 1.2.2

  وتجريبّية   ضابطة)  القبلي  االختبار  في  الدراسة  عّينة  للمجموعة   التائي  االختبار  بإجراء  قمنا  الفرضّية  هذه  ةملعالج

 . التائي االختبار   من عليها حصلنا التي البيانات اآلتي الجدول   ويظهر  بينهما، فروق وجود عدم  سابًقا أظهرنا  بعدما ، (مجتمعة

 ( 18-15وق على صعيد القلق االجتماعي تعود ملتغّير الجنس )مرحلة "ت" ملعرفة الفر (: اختبار  3الجدول رقم )

 املجموعة املتغّير 

عدد 

مين
ّ
 املتعل

(N) 

 

الوسط  

 الحسابي 

(Mean ) 

االنحراف  

 Stdاملعياري 

Deviation 

 

 قيمة "ت"

T-Test 

 مستوى الداللة

Sig 2- 

tailed 

الداللة 

 اإلحصائّية

القلق  

 االجتماعي

 11.52 44.91 22 اإلناث
ا  0.004 -3.094 ة إحصائيًّ

ّ
 دال

 7.49 54.47 19 الذكور 

بانحراف معياري    44.91( ملجموعة اإلناث  Mean( أّن قيمة املتوّسط الحسابي )3يمكننا أن نالحظ من الجدول رقم )

(Standard Deviation  بلغ )الذكور البالغ    وهذا املتوّسط الحسابي هو في الظاهر أدنى من املتوّسط الحسابي ملجموعة   11.52

( -3.094( البالغة )T-Test، ولتبيان هذا الفارق فإّن قيمة "ت" املحسوبة بعد إجراء اختبار "ت" )7.49بانحراف معياري    54.47

ة عند درجات الحّرّية  
ّ
، األمر الذي يشير إلى وجود فروق ذات داللة  0.004( بمستوى داللة  0.05ومستوى الخطأ )  39وهي دال

 .0.05أصغر من مستوى الخطأ  0.004صعيد متغّير الجنس لصالح الذكور، وذلك ألّن مستوى الداللة إحصائّية على  

بين    α= 0.05 هناك فروق ذات داللٍة إحصائّيٍة عند مستوى داللة وبالتالي فإّن الفرضّية التي تنّص على أن "

قت،  قد  ،"ى متغير الجنس متوّسطات درجات إختبار القلق اإلجتماعي البعدي عند املراهقين تعزى إل
ّ
وأّن مستوى القلق   تحق

 ( هو أعلى من مستوى القلق االجتماعي عند اإلناث. 18-15االجتماعي عند الذكور في هذه املرحلة العمرّية )

(  14-11( يمكن القول أن مستوى القلق االجتماعي في املرحلة العمرّية )T-testوبعد أّن تّم عرض نتائج اختبارات "ت" )

(، إذ تبّين أّن مستوى القلق االجتماعي لدى الذكور في هذه  18-15لدى اإلناث، بينما ظهر العكس، في املرحلة العمرّية )  مرتفع

 املرحلة هو أعلى من مستوى القلق لدى اإلناث. 

لو  ، إذ ظهر لديها أن اإلناث أكثر قلًقا على املستوى االجتماعي من الذكور و 2007توافقت دراستنا مع دراسة ملص  

 أننا اختلفنا من حيث املرحلة العمرية، إذ استهدفت تلك الدراسة الطلبة الجامعيين. 

نتائج دراسة   نتائجنا مع  القلق االجتماعي،      Ahmad  2009واختلفت  لتقييم شّدة  )ليري(  تّم اعتماد مقياس  حيث 

ب من األسرة الفقيرة لديهم قلق اجتماعي وانخفاض في
ّ

 التفاعل االجتماعي بغض النظر عن الجنس.  وأظهرت النتائج أّن الطال
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مع   اختلفت  أثناء    التي  Ranta  K  2007كذلك  في  االجتماعي  القلق  مظاهر  على  الجنس  أثر  إلى  التعّرف  إلى  هدفت 

( لدى  املراهقة  النتائج وجود فروق  5252مرحلة  االجتماعي، وأظهرت  للقلق  ليبويتيز  اختبار  فنلندا، واستخدام  من  مراهًقا   )

ة  
ّ
الدراسة املذكورة كلما زاد  دال العمرية األعلى، أي بحسب  الُعمر نفسه لصالح اإلناث في املرحلة  ا بين الجنسين من  إحصائيَّ

 عمر املراهق كلما ازداد قلقه االجتماعي سواء كان أنثى أو ذكر، مع وجود قلق اجتماعي أعلى لصالح اإلناث. 

فقد  واالختالف  التوافق  هذا  تفسير  حاولنا  ما  نتائجنا    وإذا  فإن  بداية  األسباب،  من  محتملة  مجموعة  أمام  نكون 

 سنة( يظهر لإلناث قلًقا اجتماعًيا أعلى من الذكور.  14-12أظهرت أنه في مرحلة املراهقة )

بتحّمل مسؤولية   مّما يشعرها  البيولوجي،  املستوى  الشاب، سيما على  أكثر نضًجا من  الفتاة  تعتبر  املرحلة،  في هذه 

دها، وكيفية املحافظة عليه، سيما وأن البيئة العامة هي بيئة محافظة تتعامل بشكل عام مع مرحلة البلوغ عند  أكبر تجاه جس

 اإلناث كمرحلة تحمل املسؤولية التي قد تكون ثقيلة على عاتق املراهقة. 

" فنراه ف
ً
ي أغلب األحيان ال يحاسب  أما املراهق في هذه املرحلة فيكون ال يزال في طور النضوج، ويعتبر إلى حد ما "طفال

 على كالمه وتصرفاته بنفس الشّدة التي تحاسب بها الفتاة.

كما تبدأ في هذه الفترة األحاسيس وامليول نحو الطرف اآلخر باالنفتاح، فنجد الفتاة قلقة من مواجهة الجنس اآلخر،  

ا لديها. 
ً
 وتهتم كثيًرا لنظرته عنها مما يشكل إرباك

أك بتفصيل  خضنا  إذا  مهارات  أما  من  الكثير  إلى  تفتقر  قد  اليتيمة  املراهقة  فالفتاة  اليتم،  عامل  أيًضا  فهناك  ثر، 

التواصل فنراها تميل إلى العزلة، وأحياًنا عدم القدرة على التعامل في املواقف االجتماعية املختلفة، فالنظرات الدونية تجاهها  

 في عمر املراهقة املبكرة تخلق مشاعر من األس ى والتوتر. 

أما مرحلة املراهقة املبكرة، فقد ظهر لدينا أن القلق االجتماعي لدى الذكور على من اإلناث، ونجد ذلك منطقًيا، إذ  

أنها أصبحت بمستوى واع،   التعامل معه، سيما  أكثر مرونة وقدرة على  السابقة يجعلها  الفتاة بقلق أعلى في املرحلة  أن مرور 

الطبيعية،   البيولوجية  بالتجارب  على  مّرت  يعمل  تكّون شخصية  أن  استطاعت  كما  الفيسيولوجي،  باملعنى  "إمرأة"  أصبحت 

 إنشائها املراهق الذكر في هذه املرحلة مما يجعله يواجه ما واجهته هي في السابق. 

املجموعة إلى  واالنتماء  الذات،  مع  التعامل  أبرزها  كثيرة،  املتوسطة ألمور  املراهقة  في  الذكر  املراهق  يقلق  ما  ،  عادة 

 إضافة إلى وقوع الكثيرين منهم تحت تأثير رغباتهم )بين الكبح والتفجير(. 

عن   جدًيا  بالبحث  يبدأ  عالقاته،  وطبيعة  وعمله،  واختصاصه،  املستقبل،  من  بالقلق  املرحلة  هذه  في  املراهق  يبدأ 

أ إلى اختراع القصص البطولية،  هويته الخاصة، وهذا األمر يجعل مواجهة اآلخرين في الشخصية "الحقيقية" صعًبا لديهم فليج

د قلًقا إضافًيا. 
ّ
 ونكران واقعه املأساوي إن وجد، كل ذلك يول

أما اختالفنا مع بعض الدراسات، فإننا نجده مبرّرا لعدة أسباب، أهّمها اختالف طبيعة املراهقين بين منطقة وأخرى،  

 دراسة  
ً
م،    تم تطبيقها في فنلندا، في بيئة مختلفة  Ranta  K  2007فمثال

ّ
تماًما عن بيئتنا العربية واللبنانية سيما في موضوع التعل

 والتعامل مع األطفال. 
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أّن   باعتبار  بكثير، ويبرر ذلك  أكثر  العربية  الدراسات  اتفاقنا مع  ان  السابقة سنجد  الدراسات  وعند مراجعة فصل 

 ية األسرية. البيئة العربية أقرب إلى لبنان من البيئة الغربية خاصة على مستوى نمط الترب

 الفرضّية الثالثة   1.3

ه "  تنّص الفرضّية الخامسة 
ّ
، في االختبار البعدي،  α= 0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة    على أن

املجموعة درجات    التجريبّية   العينّية  لصالح  االجتماعي   القلق  مستوى   على   الضابطة  املجموعة  ودرجات  التجريبّية  بين 

 ".اإلرشادي البرنامج بيقلتط  تعزى 

 (14-11)  العمرّية املرحلة 1.3.1

بإجراء الفرضّية   هذه   من   للتحّقق )  ( T-test)   التائي  االختبار  قمنا  تين 
ّ
-Independent Samples Tملجموعتّين مستقل

Test ( للمجموعتين الضابطة والتجريبّية في االختبار البعدي للقلق االجتماعي، وُيظهر الجدول ،)انات املحّصلة من  ( اآلتي البي4

 هذا االختبار. 

 (14-11متوّسطات درجات املجموعة الضابطة واملجموعة التجريبّية في االختبار الَبعدي ) (:4الجدول رقم )

 املجموعة املتغّير 
املتوّسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 
 قيمة "ت"

درجة  

 الحّرّية

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 اإلحصائّية

القلق  

 االجتماعي

 3.850 47.33 ضابطة ال
ا  0.000 35 +5.843 ة إحصائيًّ

ّ
 دال

 3.509 40.26 التجريبّية

(، أّن املتوّسط الحسابي للمجموعة الضابطة في للقلق االجتماعي في االختبار الَبعدي قد بلغ 4يتبّين من الجدول رقم )

 .3.509واالنحراف املعياري  40.26عة التجريبّية ، في حين أّن املتوّسط الحسابي للمجمو 3.850واالنحراف املعياري  47.33

( بلغت  التي  "ت"  قيمة  احتساب  تّم  ا  إحصائيًّ الفروق  هذه  حّرّية  5.843ولتأكيد  بدرجات  بلغ 35(،  داللة  ومستوى   ،

تبار  فإّن ذلك يشير إلى وجود داللة إحصائّية، على صعيد اخ  0.05(، وبما أّن مستوى الداللة أصغر من مستوى الخطأ  0.000)

ا،القلق االجتماعي، في االختبار البعدي، ما بين املجموعتين الضابطة والتجريبّية، وهذه الفروق هي لصالح املجموعة    ، إحصائيًّ

 الضابطة ألّن إشارة "ت" إيجابّية.

 =α ة  توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى دالل  وهذه النتائج تدّل على تحّقق الفرضّية التي تنّص على انه "

املجموعة0.05 درجات  بين  البعدي،  االختبار  في   االجتماعي   القلق  مستوى   على   الضابطة  املجموعة   ودرجات  التجريبّية   ، 

 ". اإلرشادي البرنامج  لتطبيق تعزى  التجريبّية،   العينّية لصالح
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 (18-15)  العمرّية املرحلة 1.3.2

 ( 18-15التجريبّية في االختبار الَبعدي ) متوّسطات درجات املجموعة الضابطة واملجموعة(:  5الجدول رقم )

 املجموعة املتغّير 
املتوّسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 
 قيمة "ت"

درجة  

 الحّرّية

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 اإلحصائّية

القلق  

 االجتماعي

 3.573 49.15 الضابطة 
ا  0.000 39 +4.606 ة إحصائيًّ

ّ
 دال

 10.195 38.05 التجريبّية

(، أّن املتوّسط الحسابي للمجموعة الضابطة في القلق االجتماعي في االختبار الَبعدي قد بلغ 5من الجدول رقم )يتبّين  

املعياري    49.15 التجريبّية  3.573واالنحراف  للمجموعة  الحسابي  املتوّسط  أّن  في حين  املعياري    38.05،  . 10.195واالنحراف 

احتساب   تّم  ا  الفروق إحصائيًّ )ولتأكيد هذه  بلغت  التي  بدرجات حّرّية  4.606قيمة "ت"  بلغ )39(،  (،  0.000، ومستوى داللة 

الداللة أصغر من مستوى الخطأ   أّن مستوى  القلق    0.05وبما  إلى وجود داللة إحصائّية، على صعيد اختبار  فإّن ذلك يشير 

وهذه   والتجريبّية،  الضابطة  املجموعتين  بين  ما  البعدي،  االختبار  في  ا،الفروقاالجتماعي،  إحصائيًّ املجموعة    ،  لصالح  هي 

 الضابطة ألّن إشارة "ت" إيجابّية.

 توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة    وهذه النتائج تدّل على عدم تحّقق الفرضّية التي تنّص على "

α= 0.05االجتماعي   القلق  مستوى   على  الضابطة  املجموعة   ودرجات  التجريبّية ، في االختبار البعدي، بين درجات املجموعة 

 ". اإلرشادي البرنامج  لتطبيق تعزى  التجريبّية،   العينّية لصالح

  إّن   القول   يمكن  الضابطة،  املجموعة  لصالح  ولكن  فروق  وجود  وتبّين  الفرضّيتين أو عدمها،  صّحة  إثبات  أن تّم   وبعد

-11ين الضابطة والتجريبّية، في املرحلتين العمرّية )هناك تدّنٍ ملحوظ في متوّسط عالمات االختبار البعدي، ما بين املجموعت

(، وهذا التدني هو لعالمات املجموعة التجريبّية، فإّن هذا يدّل على تحّسن مستوى القلق االجتماعي، حيث إّن  18-15( و )14

 
ّ
ما ارتفعت عالمته دّل ذلك على أّن مستوى القلق االجتماعي مرتفع، وكل

ّ
ما انخفضت العالمة دّل  نتيجة االختبار عكسّية، فكل

 ذلك على قلق اجتماعي منخفض.

حيث تبين وجود فارق ذي داللة   2017سنة مع دراسة حسين واملطيري  14-11توافقت نتائجنا للمرحلة العمرية 

 إحصائية على صعيد الجنس، وأن مستوى القلق عند االناث أكثر منه عند الذكور 

 ٪ عند االيتام. 45إذ توّصلت النتائج إلى أن معدل القلق   Fawzy & Fouad ل 2009كما توافقت مع دراسة 

بقوة   ترتبط  األيتام  أطفال  بين  والتنموية  العاطفية  االضطرابات  من  عالية  نسبة  وجود  إلى  الدراسة  هذه  خلصت  وقد 

 بالخصائص االجتماعية والديموغرافية. 

 نخفض. وهذا ما ظهر لدينا باعتبار ان لديهم نسبة قلق عالية وتقدير ذات م
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العمرية   للمرحلة  بالنسبة  دراسة  18-15أّما  مع  الدراسة  فتوافقت  أتت   2004عام   Ferda & others سنة  حيث 

التي تبين    2011نتائجهم بمستوى قلق اجتماعي مرتفع عند الذكور أكثر من اإلناث، فيما اختلفت عن نتائج املوفي وجردات عام  

التي لم تظهر وجود فروق ذات داللة   2000أعلى من الذكور إضافة إلى دراسة عيد  فيها ان مستوى القلق االجتماعي لدى االناث

 احصائية بين الجنسين 

القلق   مستوى  إلى خفض  يهدف  باألساس  كان  فاعتماده  البرنامج،  أثر  إلى  أساس ي  بشكل  يعزو  الفارق  أن  يرّجح  قد 

املعرفي السلوكي الذي أثبت كما أوردنا في الدراسات السابقة  اإلجتماعي عند املراهقين، سّيما أنه ضّم الكثير من تقنيات العالج  

 أثره على التعامل مع املراهقين من ناحية تعديل سلوكهم او معالجة بعض اإلضطرابات لديهم. 

ل عالجي، 
ّ
أما العينية الضابطة، فإنها تابعت من دون تطبيق البرنامج، حتى أنها لم تخضع خالل تلك الفترة إلى أي تدخ

 االكتفاء بالتوجيهات العامة التي تقّدم من مقّدمي الرعاية. بل تم 

 الخالصة 

في  املراهقين  عند  االجتماعي  القلق  مستوى  خفض  في  عالجي  ارشادي  برنامج  فعالّية  الحالّية  الدراسة  تناولت 

 املؤّسسات الرعائّية، لدى عّينة من املسّجلين في واحدة من املؤسسات الرعائّية في لبنان. 

تّم   النظرّية  وقد  الجوانب  على  باالعتماد  واجراءاته  البرنامج  هذا  بفاعلّية  تختّص  الفرضّيات  من  مجموعة  وضع 

هذه   من  وللتحّقق  الجوانب،  هذه  من  بعًضا  عالجت  التي  السابقة  والدراسات  املوضوع،  األدبّيات حول  في  ورد  وما  للمشكلة، 

املعتَمدة   املنهجّية  اإلجراءات  باع 
ّ
بات قمنا  املنهج شبه  الفرضّيات  تعتمد على  التي  تلك  أّي  التجريبي،  الطابع  ذات  الدراسات  في 

 التجريبي القائم على دراسة مقارنة بين مجموعتين أو أكثر، فيها مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبّية.

املؤّسسات لقد   في  املتواجدين  املراهقين  لدى  االجتماعي  القلق  مستوى  أن  حول  األولى  الفرضية  صّحة  لنا    ظهر 

 الرعائّية هو بمستوى مرتفع. 

دت نتائجنا وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائّيٍة بين مستوى  
ّ
كما تبّين لنا صّحة الفرضّية الثانية التي طرحناها حيث أك

القلق االجتماعي عند املراهقين يعزو إلى متغير الجنس، فكان عند اإلناث أعلى في مرحلة املراهقة املبكرة، وأدنى من الذكور في  

 املراهقة املتوسطة. 

ثبات    مع  البعدي  االختبار  في  التجريبية  العينية  درجات  في  فروقات  وجود  دور  فأكّدت  الثالثة  الفرضّية  نتيجة  أّما 

درجات العينية الضابطة،  فبشكٍل عاّمٍ تحّسنت معّدالت تالميذ املجموعتين )املراهقة املبكرة واملتوسطة( الوسطّية بشكٍل جلّيٍ  

املرحلة   درجة  من  أّن  البعدّية  املرحلة  في  املجموعتين  في  املراهقين  معّدالت  مقارنة  عند  الحظنا  البعدّية،  املرحلة  إلى  القبلّية 

تحّسن معّدالت تالميذ املجموعة التجريبّية كانت أعلى بكثير من درجة تحّسن معّدالت أقرانهم في املجموعة الضابطة، ما بّين  

فض مستوى القلق االجتماعي عند مراهقي املجموعة التجريبّية إذ إن درجاتهم انخفضت )كلما  فّعالية البرنامج اإلرشادي في خ

في  أقرانهم  بمعّدالت   
ً
مقارنة روزنبرغ  اختبار  في  قلًقا(  أقل  املراهق  كان  كلما  االجتماعي  القلق  مقياس  على  الدرجات  انخفضت 

ذين لم يخضعوا ألي عالج إرشادي معرفي سل
ّ
وكي خالل تلك الفترة. وقد تشابه ذلك بشكٍل قاطٍع مع نتائج  املجموعة الضابطة ال

 الدراسات السابقة.  
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القلق    مستوى  وتخفيض  املراهق،  سلوكيات  لتعديل  السلوكي  املعرفي  العالج  أهمّية  إلى  النهاية  في  اإلشارة  ويمكننا 

حّل الكثير من املشكالت التي قد يعاني االجتماعي لديه فهو يساعد مقدم الرعاية على تحقيق الكثير من أهدافه الوجدانية و 

منها هو واملراهق على حّدٍ سواء ولعّل أبرزها ضعف االداء االجتماعي، فبعد أن كان محور الحالة االنفعالية للمراهقين األيتام  

ب منه من جهٍد كبيٍر عند توضيح املسألة واملساعدة في كيفيّ 
ّ
ل عامَل ضغٍط على مقدم الرعاية، ملا يتطل

ّ
ها، وهي مصدر  يشك

ّ
ة حل

يرتكز على   بات هذا املحور  االجتماعية، وإقامة عالقات جديدة،  املواجهات  ذي يخش ى 
ّ
ال للمراهق  استقرار نفس ي  توتر وعدم 

يساعد   تفكيٍر  نمط  على  تدريب  بمثابة  تكون  علمية  استراتيجيات  تطبيق  خالل  من  الطرفين  بين  والطّيبة  اإليجابية  العالقة 

 ل في املواقف االجتماعية املختلفة. املراهق على التعام

الرعاية    إلى  والغذائية  الحياتية  الناحية  من  الرعاية  إطار  من  الرعاية  ومقدم  املراهق  بين  العالقة  بالتالي  وتنتقل 

 يسهم في تطوير قدرته على التفكير بطريقة منطقّيٍة باستعمال طرق تسهم في تكّيفه االجتماعي
ً

 .النفسية فتصبَح مجاال
 

 ة املصادر واملراجع قائم

 املصادر واملراجع العربّية  -
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 (. دمشق: مؤسسة الرسالة. 1)ط بحوث ودراسات في علم النفس(. 2001األحمد، أمل. ) −

. رسالة ماجستير غير منشورة.  عالقة تقدير الذات للمراهق بمشكالته وحاجاته االرشادّية(.  2007أمزيان، زبيدة. ) −
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ة دراسات الخليج والجزيرة العربّية،الكويت، 
ّ
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ّ
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ّ
د معة دمشقمجل

ّ
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 . )ترجمة فوزي طعيمة، جنان زين الدين(. عّمان: دار الشروق علم النفس االكلينيكي(. 2007ترول، تيموثي. ) −

− ( الدين.  عالء  وكفافي،  جابر،  الحميد  عبد  فس ي (،  1988جابر، 
ّ
الن والطب  فس 

ّ
الن علم  دار  1)ط  معجم  القاهرة:   .)

 النهضة العربّية.  

−  ( بيروت.  في  األميركّية  للشباب(.  2007الجامعة  األساسّية  والتشغيلّية  الحياتّية  املهارات  الجامعة  دليل  بيروت:   .

 األميركّية في بيروت. 

مصر: جامعة عين    املعاملة الوالدية وعالقتها بمستوى القلق االجتماعي لدى الشباب.(.  2006سماعيل. )الجراح، إ −

 شمس.

 . بيروت: دار البيضاء للعلوم. سيكولوجية الطفولة واملراهقة وحقائقها األساسّية(. 1990الجسيماني، عبد العالي. ) −
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 العزيز سالمة وجابر عبد الحميد جابر(. القاهرة: دار النهضة العربية.
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 الثقافي العربي.

− ( فيصل.  ضياء  اإل (.  2011حرجان،  املرحلة  أثر  ب 
ّ
طال لدى  فس ي 

ّ
الن التعب  خفض  في  املعرفي  السلوكي  رشاد 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة ديالى، العراق. اإلعدادّية 
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 ملخص 

العربي سواء من جانب الخبرة النظرية أو التطبيقية،  علم اللسان من العلوم الحديثة التي  تشغل حيزا كبيرا في واقعنا  

إال أننا نالحظ  أن التطبيق الفعلي للسانيات الجنائية من جانب تحقيق العدالة القضائية ما زال يشكو نقصا، وهذا  

مرجعه ربما لغياب تلك الرؤية الشاملة حول النظريات اللسانية عند املحققين وحتى القضاة و مدى مساهمتها في  

الوصول للحقيقة، ومن أهم القضايا األساسية في مجال اللسانيات الجنائية البصمات اللغوية، أين تلعب اللغة دورا 

 هام في الجانب القانوني والجنائي، من ناحية تحليلية لسانية لغوية مساعدة في فك شفرات الجرائم املختلفة.

الجنائية من خالل قضية البصمة اللغوية ودورها املركزي في    ومن هذا املنطلق ارتأينا تسليط الضوء على اللسانيات   

 التحليل اللساني الجنائي.  
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Abstract 

This intervention seeks to shed light on linguistics;  Which occupies a large space in our 
Arab reality, whether in terms of theoretical or applied experience, but we note that the 
actual application of criminal linguistics from the side of achieving judicial justice still 
complains of a deficiency, and this is perhaps due to the absence of that comprehensive 
vision about linguistic theories of investigators and even judges and the extent of their 
contribution  In reaching the truth, one of the most important fundamental issues in the 
field of criminal linguistics is linguistic fingerprints, where language plays an important 
role in the legal and criminal aspect, from an analytical and linguistic point of view that 
helps in deciphering the codes of various crimes . 

 From this point of view, we decided to shed light on criminal linguistics through the issue 
of linguistic evidence and its central role in forensic linguistic analysis. 

Keywords: applied linguistics;  forensic linguistics;  Linguistic guide. 

 

 مقدمة

اللغة في حل مشكالت علمية ذات صلة  يعد علم اللغة التطبيقي ميدانا خصبا تتالقى فيه مختلف العلوم، حيث تستغل علوم  

(، كاملجال القانوني الذي أصبح يعتبر اللغة كإجراء جنائي  فعال ومساعد في تحليل بعض القضايا خاصة  2003,64باللغة )حلمي,  

، إذ  في الدول الغربية، أين ظهر عندهم ما يعرف بعلم اللغة الجنائي الذي له الصدى الواسع في مجال التحقيقات الفيدرالية

يخصص له خبراء لسانيين جنائيين ذو خبرة لغوية ومعرفة باملجال القانوني للمساعدة في فك لغز القضايا املعقدة، أما عند  

العرب فيعتبر بمثابة ذلك العلم الذي لم يحصل على مقعده الرئيس ي من بين العلوم اللسانية خاصة في أوساط املجتمع القانوني، 

لوم ما زال يقتصر تدريسه على بعض الدول العربية دون غيرها، وهذا راجع ربما لعدم معرفتهم ألهميته  إذ نالحظ أن مثل هذه الع

العلم  التي يستغل فيها هذا  امليادين  أهم  الجنائية؟ وما هي  باللسانيات  املقصود إذن  العدالة، فما  بالنسبة لتحقيق جزء من 

 للوصول للحقيقة 

 مصطلحات مهمة  -1

املطلع على علم   السياق،  إن  في نفس  الترجمة مع مصطلحات أخرى تصب  يتداخل بفعل  الذي  املستحدث  الجنائي  اللغة 

كمصطلح اللسانيات القضائية، واللسانيات القانونية التي تتالقى في نفس امليدان لكنها تختلف من حيث االستعمال، سيالحظ  

سانيات القضائية أو القانونية وهذا خاطئ من وجهة نظرنا،  أن الكثير من الباحثين يطلقون على اللسانيات الجنائية مصطلح الل

 وسوف نحاول التفصيل أكثر في هذا نوع من املصطلحات لتبيان االختالف فيما بينها. 

ما يعرف بعلم اللغة الجنائي، هو ذلك العلم الذي يجمع بين علوم القانون من ناحية  اللسانيات الجنائية:   .1

و بذلك من العلوم البينية التي تهتم بتطبيق دراسات العلوم اللغوية على بعض القضايا وعلوم اللغة من ناحية اخرى، فه 

الجنائية، بغية  تسهيل عملية التعرف على املتهم الحقيقي، بناءا على تلك السمات اللغوية التي تميز كل فرد عن غيره،  
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تحليل الخطاب، وغيرها من املجاالت املتعددة  األدلة باالعتماد على البصمة الصوتية وتحديد هوية املتحدث أو    وإثبات

 املميز لهذا العلم اللساني الجنائي.

أو ما يطلق عليها بلغة الحكم القضائي، وهي تلك اللغة املستخدمة من طرف القاض ي  اللسانيات القضائية:   .2

, 1989)فتحي مرس ي,  تزن  واملحامي داخل املحكمة، فهي تجمع بين لغة املرافعات املنطوقة التي تتميز بأسلوب منطقي م 

الغموض عند  (16 ، واالبتعاد عن  بالحكمة والدقة  املتصفة  املباشرة  القضائي  الحكم  الواضح، ولغة  البليغ  ، واللفظ 

 صياغتها. 

علم اللغة القانوني، لغة القانون، هي اللغة املتخصصة التي يصوغ بها املشرع قواعده  اللسانيات القانونية:   .3

انجازي   تداولي   اجتماعي  طابع  ذات  مروش,  القانونية،  القانوني  (4,  2019)دياب  املجال  في  معارف  بتقديم  تهتم  إذ   ،

الدستور   ( القانوني  أنها تشمل كل لغة مستخدمة في السياق  القانونية، املرافعات،  بمختلف تفرعاته؛ أي  ، النصوص 

 ، العقود، الطعون...(.األحكام

فاللغة املستخدمة اذا في مجال القانون ليست لغة واحدة، بل إن لها فروعا متعددة، للغة التشريع مختلفة عن لغة  

لف ميادينه، وتشترك في  املرافعات، لكن يبقى هذا االختالف ظاهريا كونها تشغل حيزا واحدا وهو خدمة املجتمع القانوني بمخت

تلك الخصائص العامة املميزة لها أهمها عاملي الدقة والوضوح، وانتقاء أي من هذه السمات يترتب عليه غموض املعنى وصعوبة  

 (5, 1981الوصول إلى فهم حقيقة املقصود )عبدهللا, 

 مجاالت اللسانيات الجنائية

بمواضيع   العلوم  من  كغيره  الجنائي  اللغة  علم  على  يختص  تقتصر  امليدان  هذا  في  املجال  هذا  في  اللغة  كون  غيرها  دون 

أو تعتبر كأحد أهم الدالئل املساعدة للوصول لفك لغز الجريمة والفصل في   موضوعين فإما أن تعد كوسيلة لشرح الوثائق، 

 مايلي:  قضية ما، ومن أهم ميادين التي يعتمد فيها بشكل واضح على التحليل اللغوي الجنائي في القضايا 

تحديد هوية املتحدث: وذلك باالعتماد على علم الصوتيات الشرعي، حيث يتم مقارنة خطاب املتهم املسجل   ●

كان الخطاب صادرا من نفس الشخص إلثبات إدانته    إذاسابقا، مع الخطاب املوجود عند املحقق للتأكد ما   أو املدون 

 .( ,crystal, 2003)من عدمها 

اللهجـة و   ● أو  اللكنة  اللساني بتحقيق  أو املرئي حيث يكلف  اللهجات: وترتبط غالبا بالتسجيل املسموع  علم 

 مـدى صحة قرب أو بعد لهجة املتكلم عن اللهجة املسجلة في الشريط.

)نور الدين  القضايا املدنية: من مثل العالمات التجارية  )و امللصـقات التجاريـة، منازعات العقود و التشهير(  ●

 ( 44, 2017بالعربي, 

كما له الدور الفعال في الكشف عن السرقات الفكرية والنزاهة األكاديمية في ضوء ما يعانيه املؤلف الحقيقي   ●

ة على هذا نجد لهذا العلم صدى واسع من جانب فك رموز الرسائل املشفرة املحملة  من نهب لألفكار ونسبها لغيره، زياد

 بمعاني ضمنية بين األسطر، خاصة ما تعلق بالجرائم اإللكترونية واإلرهاب أو رسائل االنتحار الغامضة.   
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 علم اللغة الجنائي وسبل اإلفادة منه لتحقيق العدالة -2

ق األخذ بعين االعتبار كل ماله دور في الوصول للحقيقة والكشف عن املتهم الحقيقي،  في كل الجرائم يتم خالل عملية التحقي

سواء كان ذلك باالعتماد على الدالئل املباشرة أو تعدى ذلك إلى االعتماد على األدلة اللغوية التي أصبح لها الدور الفعال في فك  

للغة الجنائي املتخصص في العلوم اللغوية والذي يتمتع بقدرة  الغموض، ويتم التحليل اللغوي للدالئل اللغوية من طرف خبير ا 

التحكم في القواعد والتمييز بين الجمل من خالل التراكيب، كما يبحث عن تلك األنماط اللغوية التي تميز بين األفراد من خالل  

البصمة اللغوية املعتمدة من    عملية نطق األصوات على سبيل املثال، والتعرف على اللهجات وهذا عموما ما يدخل ضمن مجال

 طرف املحقق كدليل جنائي إلثبات اإلدانة من عدمها في قضية ما.

ولتحقيق العدالة وإنصاف الحق كان ال بد من املحقق االعتماد على العديد من العلوم كالطب وعلم النفس وعلم اللغويات، 

ا وتحليلها من طرف لساني جنائي، ومن بين أهم تخصصات وهذا األخير يتم من خالله فحص البيانات اللغوية بمختلف أصنافه

أين يعتمد على تحليل اللغة  في قضايا جنائية مختلفة، إذ أخصص القول في  تحليل البصمة اللغوية؛  التحليل اللغوي الجنائي   

التشهير وطلب الفدية...، وقضايا  هذا املقام أنه توجد قضايا جنائية متعلقة باللغة في حد ذاتها كقضايا القذف والتهديد واالبتزاز و 

(، لهذا  22,  2020تلعب فيها اللغة دورا مساعدا كاإلرهاب واملتاجرة باملخدرات، الجرائم اإللكترونية والسرقة... )بن فهد العصيمي,  

لصوتية، ويجد  يعتبر العديد من املهتمين بهذا العلم أن أهم مجاالت اللسانيات الجنائية هو دراسة وتحليل البيانات اللغوية ا

اإلشارة هنا أن البيانات الصوتية ليست بالضرورة أن تنحصر في التسجيالت الصوتية، بل قد تتجسد في استجوابات قام بها  

املحقق مع أحد املتهمين لبناء اإلدانة أن نفيها دون أن ينتبه املتهم كطرح السؤال التالي من طرف املحقق على املتهم في قضية القتل  

ما قتلته هربت، أليس كذلك؟ فاملحقق هنا هدفه إثبات جريمة القتل التي ينكرها املتهم عن طريق استجواب مسجل،  مثال: حين

وال يهمه الهروب من عدمه، فإذا اهتم املتهم بتبرير ونفي  هروبه ونس ي تهمة القتل املوجهة إليه، هذا يجعل املحقق أحيانا أن  

 لغوي إضافي للدالئل املباشرة لتثبيت الجريمة.  يستغل مثل هذه االستجوابات كشاهد ودليل

ومن التقنيات اللغوية للتحقيق في الجرائم والتي تلعب فيها البيانات اللغوية دورا هاما علم الصوتيات الذي يسهل عملية  

الجنائية، ومن خالل نبرة  فحص البيانات الكالمية وتحسين جودتها، فمثال باالعتماد على علم الصوتيات الشرعي في اللسانيات  

الصوت تحديدا يتم إنشاء ملفات تعريف وتحديد مالمح املتحدث بهدف التعرف على املشتبه به الفعلي في القضية، وهذا غالبا  

ما يكون في قضايا التهديد واالبتزاز، الخطف وكما هو معلوم أنه في قضايا االختطاف عادة ما يتصل املتهم بأهل الضحية لطلب  

من خالل الفدي وتحليلها  الصوت  نبرة  ألخذ  مباشرة  املحقق  (يتجه  واضح  بصوت  كان  وإذا  الصوتي)  االتصال  طريق  فعن  ة، 

الكلمات املستعملة و باالعتماد على اللهجة املنطوقة ملحاولة الوصول املشتبه به، أما إذا كان الصوت غير واضحا، فإنه يتجه إلى 

الصوتي و  التسجيل  تقرير عن جودة  القضايا، ويقصد إعداد  في مثل هذه  ما يعتمد كدليل إضافي  الذي عادة  الكالم،  وضوح 

بالجودة هنا تحويل التسجيل الصوتي الذي يشوبه الضوضاء والتشويش إلى كالم مفهوم وواضح يمكن أن يساعد في الوصول  

 إلى جزء من الحقيقة. 

تطبيق هذا العلم اللساني الجنائي بغية إبراز املشبه به،  فتحليل الدليل اللغوي لدى الشرطة وفي املحاكم يعد أبرز مجاالت  

والبصمة اللغوية واحدة من الطرق التي يعتمدها املحقق كدليل جنائي إلثبات الشبهة على الجاني، فللكلمات املنطوقة أو املكتوبة  

االستعمال اللغوي الفردي لشخص    قيمة كبيرة في تحقيق العدالة، اعتمادا على ما يسميه اللغوي اللغدية؛ التي تشير الى ذلك
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بالواليات   املعقدة  في إحدى القضايا  بالفعل ما تم  تميزه عن غيره، وهذا  أين يمكن معرفة املشتبه به عن طريق كلمات  معين 

املتحدة األمريكية والتي عرفت بقضية "مفجر الجامعات والطائرات" بطلها علم الرياضيات واملناهض للتكنولوجيا ثيودور جون  

مكتب  ا حاول  حيث  املتفجرة،  البريدية  الطرود  على  املعتمد  جرائمه  تنفيذ  في  املميز  بأسلوبه  أشتهر  والذي  بكارينسكي،  ملكنى 

التحقيقات الفيدرالي الوصول له بشتى الطرق لكن كلها باءت بالفشل، إال أن أتى ذلك اليوم الذي أرسل فيه املجرم رسالة إلى  

فيها ووعد  تايمز  نيويورك  نشره   صحيفة  وبعد  ومستقبله"،  الصناعي  "املجتمع  ب:  املعنون  مقاله  نشر  مقابل  جرائمه  إنهاء 

وبالصدفة قرأ أخ املجرم املقال فتعرف عليه مباشرة من خالل أسلوب كتابته املتميز، وقطع الشك باليقين حين وجد مقاال ألخيه  

ول املجرم الحقيقي عن طريق اللغة وتلك البصمة اللغوية (، وبهذا تم الوص1317,  2019مكتوب بنفس الطريقة )صبحي عبد االه,  

إثبات   في  أو مساعدة  أساسية  اللغوية قد تستخدم كأداة  الجنائية  األدلة  أن  القول  املجرم عن غيره، وبذلك يمكن  التي ميزت 

 الجريمة، من خالل تحليل األدلة اللغوية وتفسيرها بطريقة موضوعية تخدم املجتمع القانوني.

كما نجد من بين القضايا الذي يهتم بها علم اللغة الجنائي القضايا املتعلقة بالعالمات التجارية، التي يستغل فيها علم اللغة 

التطبيقي بشكل كبير لتفسير وفك رموز املعاني األساسية لتلك العالمات املختلفة، من ناحية التشابه والتمييز فيما بينها، حيث  

لجنائي في هذا املقام لعلم العالمات، محاوال فك هذا النوع من الخصام، أو أنه قد يلجأ إلى علم التداولية  يلجأ الخبير اللغوي ا

وغيرها من الفروع اللسانية التي لها الصدى الواسع في عملية الوصول للحقيقة على مستوى الساحة القانونية، وفي هذا الصدد  

اني في هذا النوع من القضايا، مبينا الدور الذي يلعبه اللغوي الجنائي بهدف  تحدث "روجر شوي" عن دور التحليل اللغوي اللس

التمييز بين العالمات التجارية، ومن بين القضايا املتعلقة بهذا امليدان في الجزائر ونقال عن صفحة املحكمة العليا بالجزائر قضية  

ة حول ملكية عالمة تجارية املتمثلة في عالمة طائر نقار  شركة تضامن قريادر وودر بيكر وشركائه، أين تدور وقائع هذه القضي

الخشب فوق رأسه قبعة خاصة بالطباخين تخرج من تحتها غرة على الجهة اليمنى مكتوب عليها بيتزيريا عند بارتير وودي، وبعد 

النوع من العالمات ملك    تحليل القاض ي لشكل العالمة الذي يتم وفق علم اإلشارات اللغوي ودون إدراك منه، وصل  الى أن هذا 

عليه   ينص  ملا  ووفقا  اشهارية،  تجارية  كعالمة  واستغاللها  لها  اقتباس  بذلك  فهي  املتحركة،  للرسوم  أمريكية صاحبة  لشركة 

)املحكمة العليا,  القانون الجزائري في حالة تشابه عالمتين تجاريتين، تمنح الحماية القانونية ألسبقهما من ناحية تسجيل العالمة  

القانون دون  (2018/06/20 الجنائي من طرف رجال  اللغة  تقنيات علم  إنما يدل على تطبيق  بعض  ، وهذا إن دل على ش يء 

 معرفتهم بأصول وقواعد هذا العلم البيني الجامع بين اللغة العربية والقانون 

 ومناقشتها  النتائج  -3

تتالقى وعلوم أخرى( تتميز بالبنية )، من أجل    بخاصة من العلوم  التي  إن علوم اللسان عامة وعلوم اللغة التطبيقي ●

علمية   لدارسة  في  لالوصول  اللغوية  العلوم  تطبيقات  دائرة  اتساع  مرده  وهذا  معين،  مجال  في  مختلفة  ظواهر 

  ميادين علمية مختلفة، كعلمي االجتماع والنفس، وعلوم القانون. 

  إجراءات ات من شقها التطبيقي، أين يهتم بتطبيق  يعد علم اللغة الجنائي من العلوم الحديثة في مجال اللساني ●

  العلوم األلسنية على مختلف القضايا الجنائية لتحقيق القضاء.  
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، إذ  الفيدراليةلها الصدى الواسع في مجال التحقيقات  الخصوصاللسانيات الجنائية في الدول الغربية على وجه   ●

لها   ومعرف  خبراءيخصص  لغوية  خبرة  ذو  جنائيين  القضايا  لسانيين  لغز  فك  في  للمساعدة  القانوني  باملجال  ة 

  املعقدة. 

في بدايته األول في العالم العربي، أي أنه لم يتعدى الجانب النظري دون تطبيق فعلي    ال يزال علم اللغة الجنائي   ●

حيث أصبح  يدرس للطالب   والعراق وجاد، حيث نالحظ أن االهتمام به ال يتعدى حدود اململكة العربية السعودية   

  بغية تكوين نخبة متخصصة في هذا النوع من العلوم. 

بين املتهم    الرابطةم الدالئل املساعدة  في الوصول للحقيقة، باعتبار اللغة الوسيلة  يعتبر الدليل اللغوي أحد أه  ●

  الدالئل املباشرة الوصول إليه.   عجزتواملحقق، ثم أن اللغة قد تكشف أحيانا على ما 

  ، لكن دون معرفتهمالقانون إن املالحظ هو أن بعض تقنيات اللسانيات الجنائية تستعمل وتطبق من طرف رجال   ●

  بهذا العلم البيني الجامع بين اللغة والقانون.

عن   ملخص  عرض  ويجب  السطور(،  بين  البعد  املقاس،  )الخط،  املعتمد  التنسيق  بنفس  القسم  هذا  في  نتائجك  أدخل 

البيانات املجمعة في صورة نسب أو مجاميع، ثم استعراض التحليل الذي تم إجراؤه على تلك البيانات املجمعة؛ وبعد عرض 

 تائج يمكن تقييم وتفسير مضامينها على ضوء الفرضيات، ومقارنة بما توصل له اآلخرون في الدراسات السابقة. الن

 الخالصة -4

يعد علم اللغة الجنائي من العلوم املهمة في املجتمع القانوني، كونها تساهم في تحليل وتفسير الدالئل اللغوية، وتفتح املجال  

وب( له عالقة بقضية ما، لذا فإنه من املهم جدا أن يدرج كمادة تدرس في كليات الحقوق  لفحص دقيق لكل خطاب )منطوق/مكت

القانون وتحقيق   لخدمة  اللغة  كيفية استغالل  بمختلف تخصصاتهم، واطالعهم على  القانون  أوساط رجال  في  به  والتعريف 

إلى الحقيقة، باعتبار اللغة الوسيلة  العدالة، عن طريق استغاللهم بالبصمة أو ما يعرف بالدليل اللغوي و فاعليته   للوصول 

 الرابطة بين املتهم واملحقق، ثم أن اللغة قد تكشف أحيانا على ما عجزت الدالئل املباشرة الوصول إليه. 

ُح فيها االستنتاجات   أدخل هنا خالصة املقال دوما بنفس التنسيق املعتمد )الخط، املقاس، البعد بين السطور(؛ بحيث ُيَوضَّ

ئيسية أو حوصلة األفكار املتوصل إليها في القسم السابق والتي تجيب عن السؤال املطروح في املقدمة، متبوعة باملقترحات  الر 

ذاتي:  )نقد  وتطبيقيا  نظريا  البحث  أي حدود  آفاقه  املقال  وتضم خالصة  امليدانية،  الدراسة  من خالل  إليها  التوصل  تم  التي 

تقبال(، بمعنى آخر ماهي املجاالت التي يمكن أن يتطرق لها الباحثون مستقبال؟ نظرا لكون  التوقعات التي تنعكس على البحث مس

 لغيره في البحث. 
ً
 الباحث تعرض لها بشكل مختصر أو لم يتعرض لها أصال، لكي يفتح مجاال
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 ملخص 

بوسائل   وعالقته  املناخية  للتغيرات  املغربية  الواحات  لساكنة  البشري  الوعي  مستوى  إبراز  إلى  الدراسة  هده  تهدف 

بالقضايا   الوعي  تنمية  في  الوسائل  هذه  ودور  واملكتوبة(،  البصرية  السمعية  البصرية،  )السمعية،  املختلفة  اإلعالم 

ي العالم وعلى رأسها ظاهرة التغير املناخي. ارتكزت الدراسة علىى العمل امليداني االستطالعي من خالل  البيئية الكبرى ف

أن   النتائج  أظهرت  وقد  للمغرب.   الشرقي  بالجنوب  تافياللت  واحات  مجال  همت  ميدانية  استمارة  بتعبئة  القيام 

يرا  وما  املناخي  بالتغير  تامة  دراية  على  املغربية  الواحات  أبرزها  ساكنة  املجال  في  تؤثر   التي  متطرفة  ظواهر  من  فقه 

 ظاهرة الجفاف. 

 وسائل اإلعالم؛ الوعي البشري؛ التغيرات املناخية؛ واحات تافياللت.  :يةالكلمات املفتاح

Abstract 

This study aims to highlight the level of human awareness of the inhabitants of Moroccan 
oasis to climate change and its relationship to the various media (sound, visual, audiovisual 
and written), and the role of these means in raising awareness of the major issues. 
environmental. problems in the world, in particular the phenomenon of climate change. 
The study was based on exploratory fieldwork by completing a field sheet which 
concerned the area of the Tafilalet oasis in south-eastern Morocco. The results showed that 
the inhabitants of the Moroccan oasis are fully aware of climate change and the extreme 
phenomena which accompany it and which affect the terrain, in particular the phenomenon 
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of drought. 

Keywords: Media; human consciousness; climate change; oasis of Tafilalet 

  مقدمة

املتزا البيئية  إزاء املشكالت  بالقلق  العالم  أنحاء  في جميع  الناس  الصالحة  اليوم، يشعر  األراضىي  يدة الخطورة مثل تصحر 

( املناخ  تغير  وبالطبع  الهواء،  وتلوث  اإلكراهات  (Léger et Martin, 2020, p8للزراعة،  رأس  على  تعتبر  املناخية  فالتغيرات   .

أمام    التي تعترض اإلنسان، خاصة في املناطق القاحلة وشبه الصحراوية التي تكون حساسة وهشة  واملشاكل العويصة  البيئية

البيئة على  سواء  املحتملة،  تأثيراتها  أو    مختلف  التأثيرات  هذه  بتجاوز  مطالبا  يكون  الذي  البشري  املجتمع  على  أو  الطبيعية 

 التكيف معها، وهو ما يفرض نوعا من الوعي بمختلف املشكالت البيئية واملخاطر املحدقة. 

  االتصال (. فRouquette, 1998, p93عالم اجتماعي خيالي )يساهم النشر اإلعالمي، الذي هو قبل كل شىيء واقعي في بناء  

اجتماعي  سياق  من  جزءا  كونه  خالل  من  املختلفة  للصحف  التحريري  الخط  اختاره  الذي  الخطاب  من  نوعا  ينقل  اإلعالمي 

املعرفة  ا من  معينا  نوعا من الخطاب يحمل  نوعا مختلفة من الصحف تختار  أنواعوثقافي واقتصادي وسياسىي. وهذا يعني أن  

لذلك، سيكون للنشر اإلعالمي دورا حاسما فيما يتعلق بالبناء االجتماعي للواقع والتهديدات    .ا داخل املجتمعالحقليتم نشرها  

 . ى الكبر نشر الوعي البشري بالقضايا البيئة وبالتالي املسامة في (. Pelletier et Drozda-Senkowska, 2019, p6)املجتمعية

وسائله املختلفة، وبصفته السلطة الرابعة والرقابية وأداة التواصل بين صناع القرار واملواطنين، يقوم  وال شك أن اإلعالم ب

بدور رئيسىي في التنمية من خالل حث الجماهير على االشتراك في أنشطتها املختلفة، وتعبئة األفراد بمحاولة إزاحة العوائق التي  

ت خالل  من  الواقع،  أرض  على  تنفيذها  دون  حيويا  تحول  مطلبا  فأصبح  وتوجيهها  السلوكات  تغيير  ومحاولة  االتجاهات  عديل 

املحلية   املجتمعات  تنمية  في  الشريك  دور  يلعب  كما  العليا،  والتنموية  الوطنية  األهداف  ومتابعة  وتنفيذ  بتوصيل  يقوم 

متطلباته لتلبية  استراتيجية  ووضع  أولوياته  وترتيب  املجتمع  احتياجات  تحديد  في  تعيق  بمساهمتها  التي  املشكالت  وتحديد   ،

التنمية، واختيار أنسب الطرق ملعالجتها، ويعمل على أن يكون الفرد ليس مستفيدا من الخدمات فقط بل مساهما فعاال في  

الحفاظ على سالمة املحيط الذي يعيش فيه، ألن خطط التنمية املحلية رهينة بمشاركة جميع القوى املنتجة، ولن تقوم هذه  

، 2017ما لم تقم وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها بتوعيتهم وتثقيفهم وتوجيههم لكل ما يخدم بيئتهم املحلية )لبصير،  املشاركة  

 (. 52ص 

غير   الغالب  في  تظل  ديناميكية،  إبداعية  طاقة  شكل  في  توجد  للوعي،  كقوة  والذات.  األشياء  إدراك  هو  البشري  الوعي 

كظاهر  البشري  الوعي  معروفة.  وغير  وتدريبه  ملحوظة  تنميته  تم  وإذا  معينة،  مراحل  عبر  النمو،  طور  في  ديناميكية  تطورية  ة 

الوعي البشري هو توليفة من  كما أن    . ذي املساعدة الخاصة  املعرفي بشكل صحيح، فقد يصل إلى املرحلة النهائية من الكائن ا

املكان الذي تحدث فيه عملية  ف .  (Rajshree, 2020, p31)العديد من وجهات النظر فيما يتعلق بالروح البشرية ونموها األمثل  

ارتباط هذين املفهومين بتكوين الحياة االجتماعية للعقل البشري    يكون و تغيير الوعي والتفكير البشريين هو الحياة االجتماعية.  

البشر   الجدلي والتأثير   العقل  تأثير  يكون  أن  يمكن  ذلك،  ومع  البشري.  العقل  تحول  على  االجتماعية  الحياة  للحياة  على  ي 

مختلفا كانت    .االجتماعية  لطاملا  فيه.  يعمل  الذي  االجتماعي  الفضاء  في  الشخص  حركة  هي  االجتماعية  فالحياة  الواقع،  في 

مسألة الحياة االجتماعية واإلنسان ذات صلة، تتكون الحياة االجتماعية من عالقات وعمليات اجتماعية معقدة، والتي بدورها  
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الع من  بالعديد  املجتمع  تتأثر  في  تتم  والدينية والثقافية واألخالقية  والسياسية  االجتماعية  العالقات  أن  املعروف  وامل. ومن 

ا مباشًرا بالعالم الروحي للشخص ووعيه.  
ً
 ,Sapaev)ويتم تنفيذها في مجاالت الحياة االجتماعية. ترتبط هذه العالقات ارتباط

2021, p 1078) . 

دراك البشري يلعب دورا مهما في القدرة على الفهم والتخطيط ووضع الخطط، ويشكل  توضح العديد من الدراسات أن اإل 

عنصرا أساسيا في العالقة مع البيئة. تدعم هذه الحقيقة عددا كبيرا جدا من األعمال حول العالقة بين اإلنسان والبيئة والتي  

( البشري  التكيف  عمليات  في  لإلدراك  األساسىي  الدور  اإلدراك    (.Lammel et al., 2012, p3تثبت  دراسات  فإن  ذلك،  ومع 

للظاهرة   والعلمية  الساذجة  املعرفة  بين  تناقضات  تقدم  املناخ  لتغير  والتصورات    -االجتماعي  الجماعي  الفكر  تميز  التي 

 (.Bertoldo et Bousfield, 2011, p 122االجتماعية )

مستوى  على  كبيرة  بفعالية  املغربية  الواحات  مناطق  ساكنة  ذلك    تتميز  فرض  وقد  املناخية.  التغيرات  ومقاومة  التكيف 

الوضعية الجغرافية لهذه األوساط القاحلة وشبه الصحراوية، وانفتاحها على الصحراء، مما جعل سكانها يدركون بشكل كبير  

م من املعارف  اه تغير املناخ وأخطاره املمكنة واملحتملة. مما ساهم في تكوين رصيد مهدى هشاشة وحساسية هذه األوساط تجم

  والتصورات يعمل بطريقة أو أخرى في تنمية اإلدراكات البشرية للتغيرات البيئية الكبرى وعلى رأسها التغيرات املناخية.

تأثير وسائل اإلعالم في تنمية   املناخية، ومدى  الواحات املغربية للتغيرات  إبراز مدى إدراك ساكنة  إلى  تهدف هذه الدراسة 

تافياللت    دراسة حالة واحاتمن خالل تقييم مدى اهتمام الساكنة بهذه الوسائل اإلعالمية، من خالل    وتطوير هذا اإلدراك

 بالجنوب الشرقي للمغرب. 

 تقديم مجال الدراسة  -1

عرض  واحات  تقع   خطي  بين  ما  طول    ’32°31و    ’40°30تافياللت  وخطي  )شكل  غرب  ’30°4و    ’00°4شماال،  وتمتد ،  (1ا 

سهل تافياللت الذي تكون بفعل إرسابات كل من واد زيز و واد غريس اللذان ينبعن من األطلس الكبير  واحات تافياللت على  

من جهة الجنوب الجزائر، وشماال الكثبان الرملية لهضبة أردي، أما من جهة الشرق فنجد واد    مجال تافياللت  يحدالشرقي.  

و  بولكادي  جبل  وغربا  الشبي،  لعرق  الرملية  والكثبان  املتفرقة  أمربوح  الواحات  من  مجموعة  تافياللت  وتضم  بولكرون.  جبل 

واملتباينة املساحة، فواحات الريصاني وأرفود تتجمع فيها مساحة واسعة نظرا لوقوعها في منطقة شبه سهلية عن اقتراب وادي  

، 2014بويحياوي،  )  تبدو أكثر تشتتا وذات مساحة ضيقةزيز بوادي غريس، أما واحات الجرف والطاوس خصوصا هذه األخيرة  

 . (23ص 

ويقطنها   الرشيدية  إقليم  تراب  على  تمتد  فتافياللت  اإلدارية  الناحية  هما    %35ومن  دائرتين  وتضم  ساكنيه،  مجموع  من 

الريصاني وأرفود ضمن أربع دوائر موجودة باإلقليم )الرشيدية، كومليمة، أرفود والريصاني(. كما أنها تضم تسع جماعات قروية  

الطاوس وسيدي علي(  )عرب الصبا ح زيز، عرب الصباح غريس، فزنا، السيفا، بني امحمدسجلماسة، السفاالت، الريصاني، 

 .(25ص ، 2014بويحياوي، ) وثالث جماعات حضرية )أرفود، الجرف، وموالي علي الشريف بالريصاني(

التس معدل  يقل  حيث  القاحل،  صحراوي  الشبه  املناخ  نطاق  ضمن  تافياللت  واحات  عن  تندرج  سنويا،    80اقطات  ملم 

خالل شهر    C°21يوما كمتوسط سنوي، واملتوسط السنوي لدرجة الحرارة العليا يصل إلى    15وعدد األيام املمطرة ال يتجاوز  

النهار،    (.Margat, 1961يوليوز ) وتتميز القحولة بعجز شبه دائم في التساقطات مرتبط بقوة التشميس، وحرارة عالية خالل 
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الرط في  وتبخروضعف  الجوية  بنيوية  -وبة  مناخية  خاصية  هي  والقحولة  السنة.  شهور  معظم  خالل  مائي  عجز  إلى  يقود  نتح 

 Mokhtari et al., 2013.  pتختلف عن الجفاف بوصفه ظاهرة مناخية لصيقة باألوساط الجافة أكثر منه باألوساط الرطبة )

52 .) 

 .  توطين واحات تافياللت1خريطة 

 

  دوات وال  نهجيةامل -2

(.  1ثماني جماعات ترابية بواحات تافياللت )الجدول  هم  ء مسح ميداني، بناًء على استبيانبعد العمل الببليوغرافي، تم إجرا 

امل االعتبار  بعين  أخذ  الجماعات  هذه  واملجالية.  اختيار  اإلحصائية  تعرض  اعتمدتعايير  مدى  على  املجالية    وتأثر   املعايير 

يريس. في غ : واد زيز وواد  هما  وممارسات الري وتمثيل سهل تافياللت. هذا األخير يخترقه وادين رئيسيينلتغير املناخي  باالواحات  

املعايير اإلحصائية على تمثيل كل الجماعات الترابية املختارة للدراسة ضمن املجتمع اإلحصائي؛ حيث تم األخذ    اعتمدتحين  

نسمة حسب اإلحصاء    82136عاًما والذين بلغوا     20تزيد أعمارهم عن  في االعتبار بشكل أساسىي معيار العمر للسكان الذين  

للسكان  عينة 2014لسنة    باملغرب  العام  اختيار  تم  وقد  من   .  تم  382  مكونة  اإلحصائية    شخًصا  املعادلة  على  بناء  اختيارهم 

 (: 2012) ستيفن لطومسون 
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 حيث إن:

N   حجم املجتمع اإلحصائي 

n  حجم العينة 

z 1,96ساوي معامل الثقة وي 

p 0,50يمة االحتمالية، وتساوي قال 

d  0,05نسبة / هامش الخطأ، وتساوي 

برنامج   باستخدام  املدروسة  املتغيرات  ترددات  مثل  الوصفية  اإلحصاءات  حساب  العمل  2Sphinx plusتم  أما   ،

 . ArcGis 10.3الكارطوغرافي وتوطين مجال الدراسة، فتمت االستعانة ببرنامج 

 سبة عينات املجتمع اإلحصائي املبحوثة : عدد ون1جدول 

 (nالعينة ) (%النسبة ) ( Nسنة فما فوق ) 20عدد فئة  عدد السكان الجماعة الترابية 

 92 24.44 20078 29279 أرفود

 40 10.47 8597 12302 الجرف

 70 18.50 15192 22209 موالي علي الشريف

 60 15.73 12921 19192 عرب الصباح  زيز 

 14 3.45 2833 4397 غريس  عرب الصباح 

 22 5.71 4690 7035 السيفا

 38 9.59 7880 11483 السفاالت 

 46 12.11 9945 14433 بني امحمد سيجلماسة 

 382 100 82136 120330 املجموع 

 

 ة ناقشامل و  النتائج  -3

 خصائص الشخاص املستجوبين في االستطالع -1 -3

ال٪  99  من   انيامليد   االستطالع  شملهم  الذين  السكان  يتكون  ال٪  01  و   رجالمن    ها تفرض  الذكورية  الهيمنة  هذه .  نساءمن 

دراية    لديهم  الرجال  أن  مفادها  حقيقة   من   اأيض   االختيار  هذا  ينبعكما  .  تافياللت  واحات  في  املحافظو   التقليدي  املجتمع  طبيعة

مقارنة    الذكوريةالعاملة    اليد  تهيمن  حيث  لزراعيا  القطاع  في  سيما  وال  املنطقة،  على  املناخية  التغيرات  بتأثير  دقة  أكثر  معرفةو 

 باإلناث.

 بالتغيرات املناخية  كبير  اهتمام ذات ساكنةتافياللت تحتضن واحات  -2 -3

  %80بشكل كبير بموضوع التغيرات املناخية، حيث صرح حوالي    ومهتمة  تتميز ساكنة واحات تافياللت بأنها ساكنة مدركة

املستجوبين )شكل   بأنهم 1من  املناخي  (  بالتغير  ساحقة  ،مهتمون  نسبة  السكان(  4/5)  وهي  الذين  فقط    %15مقابل    من  من 

ذا يدل بشكل قاطع على أن ساكنة الواحات  دون تصريح. وه  %5. في حين تبقت نسبة  بهذا املوضوع  صرحوا بعدم اهتمامهم

معرضة   تبقى  التي  الصحراوية،  القاحلة وشبه  األوساط  هذه  بها  تتميز  التي  الهشة  املناخية  الوضعية  بشكل كبير  تدرك جيدا 

 . وملختلف تأثيراته املجالية والبشرية ،لتغير املناخيل
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 (%) اهتمام ساكنة تافياللت بموضوع التغيرات املناخية ب .  1شكل 

 
 . (2021املصدر: نتائج االستطالع امليداني )غشت، سبتمبر ،أكتوبر 

 بمواكبتها لخبار الطقس واملناخ ساكنة تافياللتتتميز  -3 -3

تافياللت   واحات  ساكنة  أن  امليداني  املسح  من  عليها  املحصل  النتائج  الطقس  أكدت  ألخبار  ومتابعة  مواكبة  بأنها  تتميز 

األخبار والنشرات    يتابعون األخبار املتعلقة بالطقس واملناخ وكذا ( بأنهم  2من املستجوبين )شكل    %78صرح حوالي    . فقد واملناخ

املناخي، وهي نسبة  الخاصة ب أما  .  متابعتهم لهذا النوع من األخبارفقط من الذين صرحوا بعدم    %16مقابل    جد مهمةالتغير 

 . في هذا الصدد تصريحبأي فهي عبارة عن أشخاص لم يدلوا  %6 النسبة املتبقية وهي

 (%ب )  . اهتمام ساكنة تافياللت بموضوع التغيرات املناخية 2شكل 

 
 (. 2021املصدر: نتائج االستطالع امليداني )غشت، سبتمبر ،أكتوبر 
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 الطقس واملناخأخبار  في متابعة إعالم مختلقة وسائل يعتمد سكان واحات تافياللت على  -3 -3

(، فهناك  3في تتبع أحوال الطقس واملناخ بواحات تافياللت )شكل    من طرف السكان   املستخدمة   مية اإلعال  تختلف الوسائل 

واملرئية.  الوسائل واملسموعة  ي  .املكتوبة،  الوسائل  عليهاهذه  لحوالي    جهاز   هيمن  وصلت  كبيرة  بنسبة  هذه    ،%68.8التلفاز 

الواحي   املجتمع  في  الجهاز  لهذا  الوازن  الحضور  يفرضها  يستالنسبة  خاصة  هباعتباره  املجتمع،  مهمة  شريحة  مشاهدة  في  دف 

تأتي في املرتبة    إضافة إلى باقي البرامج املختلفة على مدار الساعة.  أخبار عن حالة الطقس.  وما يرافقها  املختلفة  نشرات األخبار

التحول    مدى  مهمة تعكس، وهي نسبة جد  %35.9بنسبة  (  Facebook  )وخاصة الفايسبوك  وسائل التواصل االجتماعي  الثانية

  )الهواتف الذكية(   وعلى رأسها أخبار املناخ، وتعكس حضور الهاتف النقال   املختلفة   العالم وأحداث    الرقمي في متابعة أخبار  

امل على  الحصول  في  سهولة  من  يتيحه  وما  األفراد،  حياة  في  كبيرة  وأنبنسبة  خاصة  احتل  مواقع    استعمال   علومة،  االنترنيت 

الث بنسبة  املرتبة  األوساط  %32.2الثة  بهذه  التقليدي  األخبار  مصدر  بذلك  تجاوز  املغرب  ، حيث  مناطق  وبباقي  وهو  الواحية 

 من حيث أهمية االستخدام.  .%26.7الراديو الذي حل رابعا ب 

وخاصة  الذين يعتمدون على وسائل التوصل االجتماعي،    من  امليداني  خالل االستطالع   وقد أشار عدد كبير من املستجوبين

تعمل على مدهم    التي  اإلعالمية االفتراضية  والصفحات  أنهم منخرطون في عدد مهم من املجموعات،  (Facebookفايسبوك )

املناخية الشاذة    وكذا عن الحاالت  بمجموعة من املعطيات حول مناخ الواحات بصفة عامة، ومناخ تافياللت بصفة خاصة،

موجا أو  الفيضانات  أو  كالجفاف  التغيرات  واملتطرفة  عن  بآخر  أو  بشكل  تدل  التي  املناخية  االستثناءات  من  غير  أو  الحر  ت 

موعدها،   غير  في  املطرية  التساقطات  كحدوث  علىاملناخية  و ب   وعيهم  ةتنمي  وتعمل  الطبيعية  الخاطر  البيئية  هذه  املشاكل 

 على املجال والسكان.   وتأثيراتها 

 . ساكنة تافياللت ألحوال لطقس واملناخ حضور وسائل اإلعالم في متابعة (%) نسبة .3شكل 

 
 . (2021 )غشت، سبتمبر ،أكتوبر املصدر: نتائج االستطالع امليداني

 باملستوى التعليمي وعالقتهالوعي بالتغيرات املناخية   -4 -3

مدى   يعكس  فهو  املناخي،  بالتغير  الوعي  تنمية  في  ملموس  بشكل  التعليمي  املستوى  جهل  معرفةيتحكم  ب  أو    نفسه الفرد 

العيش  مختلف تفاعالت املجتمع مع البيئة الطبيعية وطرق  وبمجتمعه وبيئته التي يعيش فيها. كما يعكس كذلك مدى إدراك  
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مالمح وجود  أن املستوى التعليمي بواحات تافياللت يؤشر على    ( 2الجدول رقم  )  من املعطيات الواردة فيتبين  و   .معها  التكيف و 

لمستوى  ل  ال بأس به  نسجل حضور   خالل االستطالع امليداني،  األشخاص املستجوبين  جموعم  نوعا ما، فمن بين   ف مجتمع مثق

الجامعي املرتبة بنسبة    بعده  ، يأتي27,2%في املرتبة األولى بنسبة    الذي حل  التعليمي  التعليمي اإلعدادي في  ،  22,5%املستوى 

املرتبة   في  االبتدائي  التعليمي  املستوى  يأتي  تقريبا  النسبة  ب  وبنفس  يعكس   22,3%الثالثة  وهذا  املتقدمة.  املراتب  حيث  من 

الطبيعية   الشباب، رغم  فترة  الجامعية خالل  الدراسة  التعلم واستكمال  إلى  تافياللت  في مجتمع  األفراد  نزوع  أو  نسبيا ميول 

 القاسية لبيئة الواحات. 

 ر املناخيلدى ساكنة تافياللت وعالقته بإدراك التغي  (%ي ب ) ستوى التعليمامل. 2جدول 

 المجموع  غير مصرح  ال نعم المستوى التعليمي 

 2,4 1,3 0,3 0,8 كتاب 

 22,3 5,5 6,0 10,7 إبتدائي 

 22,5 4,5 7,1 11,0 إعدادي

 13,6 2,6 3,7 7,3 ثانوي 

 27,2 1,8 14,1 11,3 جامعي 

 11,2 5,2 1,3 4,7 غير متمدرس

 0,3 0,3 0,0 0,0 محاربة المية

 0,5 0,0 0,0 0,5 غير مصرح

 100% 21,2 32,5 46,3 املجموع 

 . (2021املصدر: نتائج االستطالع امليداني )غشت، سبتمبر ،أكتوبر 

 باملستوى العمري  وعالقتهالوعي بالتغيرات املناخية   -5 -3

( أن  3رقم    جدول ال)  معطيات، تبين من  بواحات تافياللت  في مستوى الوعي بالتغيرات املناخية  السن/بالنسبة لتأثير العمر 

، وهذا راجع لكون هذه الفئة تتكون أساسا من  25,4%هي التي تهيمن على باقي الفئات بنسبة حوالي  سنة    29-20الفئة العمرية  

سنة    39-30في املرتبة الثانية الفئة العمرية  تأتي    الطلبة الجامعيين واملجازين، أي األشخاص الذين لهم مستوى تعليمي جامعي.

سنة    59-50، وفي املرتبة الرابعة تأتي الفئة العمرية  11,3%  سنة بنسبة  49-40رتبة الثالثة الفئة العمرية  في املو،  14,4%بنسبة  

دحضها    .9,2%بنسبة   يتم  ربما  الفرضية  هذه  املناخ،  بتغير  الوعي  مستوى  قل  كلما  العمر  تقدم  كلما  أنه  ما  نوعا  يظهر  وهنا 

 رية الكبيرة من قبيل العمل، األسرة، العالقات املجتمعية وغيرها.  بمستوى املسؤوليات امللقاة على عاتق الفئات العم

 (%ب ) اللت بالتغيرت املناخية حسب الفئات العمرية. وعي ساكنة تافي3 جدول 

 املجموع  غير مصرح ال نعم  الفئات العمرية بالسنوات 

20-29 25,4 3,4 2,1 30,9 

30-39 14,4 2,1 0,8 17,3 

40-49 11,8 1,8 1,8 15,4 

50-59 9,2 1,6 1,0 11,8 

60-67 8,6 2,6 0,6 11,8 
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70-79 3,4 1,3 0,3 5,0 

 1,8 0,3 1,0 0,5 فأكثر  سنة 80

 6,0 0,5 1,0 4,5 غير مصرح

 %100 املجموع 

 . (2021املصدر: نتائج االستطالع امليداني )غشت، سبتمبر ،أكتوبر 

 ع التغيرات املناخية و اإلعالم بموض وسائل اهتمام  -6 -3

املناخية.  م التغيرات  تقييم مدى اهتمام وسائل اإلعالم بموضوع  في  تافياللت مهم جدا  في  ن املؤكد أن رأي ساكنة واحات 

، أي أن حوالي نصف  "نعم"  املستجوبين صرحوا ب  األشخاص  من   %46النتائج املحصل عليها أن نسبة    هذا الصدد أوضحت 

في حين صرح حوالي ثلث    ،هناك اهتمام من وسائل اإلعالم بالتغيرات املناخيةخالل االستطالع امليداني أفادوا بأن    املستجوبين

اإلعالم بموضوع  وسائل    ، أي أن حوالي ثلث املستجوبين صرحوا بضعف أو غياب تام الهتمام  %33بنسبة    "ال"   املستجوبين ب

را عن املناطق املغربية التي تتأثر بشكل  الذي يعتبر أنموذجا معب  )واحات تافياللت(  سة االتغيرات املناخية، خاصة بمجال الدر 

، بما يقارب ثلث %21اإلنسان على حد سواء. أما النسبة املتبقية أي  على املجال و بتردد بهذه الظاهرة ونتائجها السلبية    كبير  

ن  ناخ، وبالتالي لاملستجوبين، فلم يفيدوا بشىيء يذكر، إما لقصر اهتمامهم بهذا املوضوع، أو لعدم متابعتهم ألخبار الطقس وامل

 فكرة نسبيا عن تغير املناخ بمجال الواحات املغربية عموما، وبمجال الدراسة على الخصوص. تكون عندهم

 اهتمام اإلعالم بموضوع التغيرات املناخية حسب رأي ساكنة تافياللت   (%) . نسبة4شكل 

 
 (. 2021املصدر: نتائج االستطالع امليداني )غشت، سبتمبر ،أكتوبر 

 الخالصة  -4

التصورات العامة إلدراك التغيرات املناخية والوعي البشري بها   حول  فكرة واضحة وأكثر دقة تكوين من الدراسة  هذه مكنت

للمغرب.   الشرقي  بالجنوب  تافياللت  واحات  حالة  دراسة  خالل  من  املغربية،  الواحات  الدراسة    بمناطق  امليدانية  وخلصت 

تافيال في  االستطالعية أن سكان واحات  املعرفية ساهمت  الوضعية  املناخية. هذه  بالتغيرات  الوعي  لهم نسبة محترمة من  لت 

بشرية متنوعة أهمها    أخرى  عواملتكوينها مجموعة من العوامل الطبيعية أبرزها طبيعة املناخ القاحل الذي يسود املنطقة، ثم  
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البشري باملجتم ما يعيشه من ظواهر طبيعية مؤثرة في سلوك  كذلك  ع، و املستوى التعليمي وما يرافقه من تنمية ذاتية للوعي 

وما يرافقه من استثنائات مناخية متطرفة على كالجفاف والفيضانات والعواصف    اإلنسان كما هو الحال بالنسبة لتغير املناخ 

 .الغبارية والرملية والحرائق وغيرها

بالتغيرات املناخية، خاصة في ظل التحوالت    البشري   يأن وسائل اإلعالم تساهم بطريقة أو بأخرى في تنمية الوع  كما اتضح

الحالية واملعرفية  العوملة  الرقمية  و التي فرضتها  من   ،  رافقها  التواصل  ما  كوسائل  الحديثة  التواصل  وسائل  استعمال  تنامي 

واالستخدام،  االجتماعي الولوج  سهلة  تحفيز    كذلك  تعمل و   باعتبارها  مستوى  على  ملواجهة  الو   الفردي  الوعيوزيادة  جماعي 

والتفكير في الحلول الفعلية للتكيف، خاصة في البيئات القاحلة وشبه الصحراوية التي تعاني من ندرة    ،املشاكل البيئية الكبرى 

 .  الحال بالنسبة للواحات املغربية  املوارد كما هو

اسا تنمية األفكار واملعتقدات والقيم  يستهدف أس  يعد آلية ضرورية وغاية في األهمية   تغيرات املناخيةبال  البشري   ن الوعيإ

للمجاالت الهامشية والحساسة أمام التغيرات البيئية الشاملة، وعلى رأسها    رد االعتبارو   حماية  ، من أجل والسلوكيات البشرية

لساكنة،  في أسلوب الحياة اليومية ل  وتثمينه وإدماجه   ة هذا الوعي البشري تنمياملناطق القاحلة وشبه الصحراوية. لذلك يجب  

وكذا في املنظومة املجتمعية والتربوية حتى يتم ترسيخه في الهوية املحلية لسكان الواحات كشكل من أشكال املقاومة والتكيف  

 مع تغيرات املناخ، وما ينجم عنها من مخاطر تهدد استدامة النظم اإليكولوجية لهذه املناطق. 
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 ملخص 

الضم التصورات  أن  الدراسات  من  العديد  فتكشف  من  نية  املتعلمين  على  إيجابي  بشكل  تؤثر  التربوية  املمارسات  ي 

املدرسة،   إلى تحسين جودة  بالنظر  تقييم هذه الجوانب  ذاتًيا، ال سيما عند  املنظم  التعلم  تنمية قدرتهم على  خالل 

أيًضا عل وى  ى مست كعملية تعلم جماعية ألعضاء هيئة التدريس، فمن املعقول أن نفترض أن هذه العالقة موجودة 

التصورات   تلعبه  الذي  الدور  ما  اآلتي:  الشامل  السؤال  إجابات على  إلى تقديم  املقالة  املدرس.  ومن ثم، تهدف هذه 

الضمنية في املمارسات التربوية في تحسين جودة التعليم والتعلم؟  سنعالج في الخطوة األولى، أدوات تطوير التصورات  

تحسين جودة املدرسة. وفي الخطوة الثانية، سنبرز العالقة بين التصورات  تها بالضمنية في املمارسات التربوية وعالق

التعلمية. ويمكن  -الضمنية لدى املدرسين حول القدرات املهنية والتعلم الجماعي في مجال تطوير املمارسات التعليمية

الجماعي بتنظيمهم  املرتبطة  املهنية  للقدرات  مختلفة  تصورات  للمدرسين  أن  نستنتج  مماأن  تأثيرات    .  وجود  يفسر 

 الجوانب املضمرة في مجال تحسين جودة املدرسة واملدرس. 

 التصورات الضمنية، املمارسة التربوية، القدرات املهنية، جودة املدرسة، التعلم الجماعي. :يةالكلمات املفتاح

Abstract 

Several studies reveal that implicit perceptions in pedagogical practices positively affect 
learners by developing their capacity for self-regulated learning, especially when 
evaluating these aspects in view of improving school quality, as a collective learning 
process for faculty members, it is reasonable to assume that this relationship It also exists 
at the teacher level. Hence, this article aims to provide answers to the following 
overarching question: What role do implicit perceptions in educational practices play in 
improving the quality of teaching and learning? In the first step, we will address the tools 

 
بية الوطنية بالمغرب، وأستاذ زائر بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية القنيطرة  1  أستاذ الفلسفة، إطار بوزارة التر
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for developing implicit perceptions in educational practices and their relationship to 
improving school quality. In the second step, we will highlight the relationship between 
teachers' implicit perceptions of professional abilities and collective learning in the 
development of teaching-learning practices. It can be concluded that teachers have 
different perceptions of the professional abilities associated with their collective 
organization. Which explains the existence of the effects of the implicit aspects in the field 
of improving the quality of the school and the teacher. 

Keywords: implicit perceptions, educational practice, professional abilities, school 
quality, group learning. 

 

  مقدمة

وغير قابلة للتغيير    ،السياق التعليمي هو ما إذا كان الناس يعتقدون ضمنًيا أن قدراتهم فطرية  دة فيالسؤال الذي يطرح عا    

؟ ويعو أصل هذا السؤال إلى التصورات الضمنية  قابلة للتغيير عبر الوقت والتدريب )النظرية املرنة(و   م مكتسبة)نظرية ثابتة( أ

وتكون   الناس،  يحملها  الالتي  بالتأثيرات  لقد  تحفيز مرتبطة  املختلفة.   واملعرفية  اإلقرار  ية  إلى  الدراسات  من  مجموعة  ذهبت 

 ,Dweck and Leggettمعرفي  )-وامليتا  ،والتحفيزي  ،تطابًقا بين التمسك بنظرية أكثر مرونة وبين التنظيم الذاتي العاطفي بوجود

ال1988 تؤثر  ذلك،  على  عالوة  للتصور (.   الناس  تفسير  كيفية  على  الضمنية  لهاتحدياات  واالستجابة  دوًرا   ، ت  تلعب  وبالتالي 

 .(  Yeager and Dweck, 2012) مركزًيا في تدبير هذه التحديات بشكل مالئم 

امل     تطوير  تواجه  التي  التحديات  إلى  النظر  جماعية.    التعلمية-التعليمية  مارسة يمكن  تعلم  عمليات  أنها  على  املدارس  في 

القائلة بأن "كونك مدرًسا جيًدا"  في ذهن املدرس، و ، فإن التصورات الضمنية  املدرسة  جودة  عندما يتعلق األمر بتحسينلذلك،  

املنهي  ،وتعلمه  اكتسابهش يء يمكن   للتطوير  املدرس ي.  ، تبدو ضرورية  التنظيم  أن    وتحسين  التصور صحيحا هو  وما يجعل هذا 

ويجب أن يكونوا قادرين على االستجابة للتحديات  رار،  متطلبات متغيرة باستماملدارس وأعضاء هيأة التدريس يواجهون دائما   

في مراكز تكوين وتدريب املدرسين،    املناسبة  اكتساب القدرات املهنية  وهو ما يستوجب املختلفة )داخل وخارج الفصل الدراس ي(.  

الت   تنمية هذه القدراتو  أكبر في عملية  املهنية  تم  ي  ة،قال.  في هذه امل خالل مزاولتهم للعمل  املستمر   كوينبشكل  القدرات  تصور 

مختلفة تربوية  ومعارف  مضامين  قبيل؛  من  والفكرية،  االجتماعية  املهارات  من  كمجموعة  واسع؛  نطاق  على  أو    ، للمدرس 

على   جميعها  تؤثر  التي  املالئمة،  الذاتي  التنظيم  في  ل  املهنية   قدراتالاستراتيجيات  الفصل،  لمدرس  داخل  التربوية  ممارساته 

 (. . Kunter et al, 2013)ه واقي عناصر الطاقم اإلداري أقرانبالتعاون مع 

ما   حد  إلى  إرشادي  أسلوب  من  املدارس  تحسين  تحول  املاضية،  العقود  مدى  الدولة  على  طرف  من  إلى    موجه  أعلى  )من 

درسين تطوير  ن املحيث ُيطلب مينطلق من الفاعلين التربويين أنفسهم،    إلى أسلوب احترافي  التربوية  أسفل( ألفضل املمارسات

املهنية، و  الهيئاتالقدرات  التعليمية     من  إلى املدرسين  (Hopkins et al, 2014التنظيمية تحسين ممارساتهم  ُينظر  (.  وبالتالي، 

التحسين الجماعي  أجل  أيًضا من  تنمية قدراتهم الشخصية، ولكن  أجل  أنهم فاعلون مهمون، ليس فقط من  أكثر على  بشكل 

هذا التحول نحو منظور تحسين جودة املدرسة، حيث ال ُينظر اتجه  ي السنوات الخمس عشرة املاضية،  سة. فوالتنظيمي للمدر 
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فحسب، بل أعضاء هيئة التدريس أيًضا على أنهم محركات للتغيير.  لفهم الجوانب املختلفة   وخبراء التربيةإلى صانعي السياسات 

املهنية، والتصورات املضمرة، واإلرشادات،  كمزيج من القدرات    ؛يندرسمية للين كعوامل للتغيير، تم تفعيل القدرة املهن درسللم

املنظم الت والعمل  أنشطة  تكون  أن  ينبغي  ال  وبالتالي،  بتحسين    كوين.  فقط  تتعلق  الناجحة  تغيير    عليمية الت  الكفاياتاملنهي  أو 

  تصوراتهم ألساسية للمدرسين، بما في ذلك  ا  راتتصو العمل، ولكن يجب أيًضا مراعاة أنظمة ال  نظيم ت  ؛الهياكل التنظيمية، مثل

املعياري لألفراد أو الجماعات   حكماألساس املنطقي وراء ذلك هو أن نظام الوعليه، ف.   درسينالضمنية عن القدرات املهنية للم

اليومية التعليمية  املمارسات  في  خطابهم  وأنماط  أفعالهم  إحداثيوجه  شأنه  من  ما  وهو  امل  تغييرات  ،  هذه  ات مارسفي 

اإلصالحات الفاشلة، غالًبا ما ُينظر إليها على أنها نتاج ألنشطة التطوير املنهي التي كانت  كما أن  .  (shirrell et al, 2019)أيًضا

النطاق يتممحدودة  كأن  ال  ،  أو  املواد  على  الجديدة  برامج التركيز  تعالج    ، التعليمية  التصوريةولم  املدرسين   األنساق  أو    عند 

لذلك، ال يلعب املحتوى املرتبط باملوضوع واملعرفة   (Weddle et al, 2019). االبتكار أو اإلصالحب اسية املتعلقة  األس  االفتراضات

ال أيًضا  بل  للمدرسين  تصورات واملعتقداتالتربوية فحسب،  الكفا  ،املهنية  األمر بتطوير  يتعلق  ات املهنية  يدوًرا حاسًما عندما 

( لت(Kunter et al, 2013للمدرسين  دور  جودة  حسين  .   يؤخذ  أن  املهنية، يجب  التعلم  أنشطة  التعليمية من خالل  املمارسات 

 لمدرسين في االعتبار.   ل األنساق التصورية

للتصوراتأثبتت       أن  الدراسات  من  للقدرات   العديد  للمدرسين    الضمنية  ال  املهنية  مختلفة،  تعليمية  سياقات  في  قيمتها 

التي تم    تصورات، هناك مجموعة متزايدة من األبحاث التي تؤكد على التأثيرات األكثر أهمية للالميذ سيما فيما يتعلق بتعلم الت

( محددة  مجاالت  في  ال Costa and Faria, 2018تقييمها  حول  األبحاث  ركزت  اآلن،  حتى  ذلك،  ومع  الضمنية  تصورا(.   ت 

  مدركاتهم أو تؤثر على دوافع املتعلمين و   ،لفصل الدراس يفي ا  أن تعزز عقلية النموالكيفية التي يمكن بواسطتها    للمدرسين على  

(Leroy et al. ، 2007،)  كأعضاء باملدرسين  الخاصة  النظر  وجهات  التعليمي في    فاعلين   وتجاهل   Mitchell and)  املجتمع 

Sackney, 2011   ن. عالوة على  درسية للمللقدرات املهني  ضمرةامل  جوانب (.  نتيجة لذلك، ال توجد أداة قياس متاحة لتحليل ال

كان   إذا  ما  أسئلة حول  تثار  البحث حول    بإمكانذلك،  نتائج  إلى    التصوراتنقل  التالميذ  لتعلم  التعليمي  السياق  في  الضمنية 

 املدرسة. جودة  املنهي للمدرسين في مجال تحسين   كوينسياق الت

لقدرات املهنية  املدرسين كعامل يساهم في بناء الدى    األنساق التصوريةفي هذه الدراسة، نركز على العالقات املمكنة بين    

ال تعلم  حول  األدبيات  أظهرت  كما  ذلك،  على  عالوة  املدرسة.  تحسين  عن  الوسيط تالميذوتصوراتهم  الدور  تحليل  سيتم   ،

 ات الضمنية للقدرات املهنية للمدرسين من منظورين:  تصور .  وبالتالي، سيتم النظر في العلم الذاتيألنشطة الت
ً
خالل  من    ؛أوال

بحيث  بشكل عام، والثاني من منظور تحسين املدرسة.     للمرسين الضمنية    تصورات األطر النظرية والتجريبية القائمة حول ال

الضمنية للمدرسين ودورها في    تصوراتال  سيروات يتم دمج كال املنظورين مع اإلطار النظري للتعلم املنظم ذاتًيا لفهم عمليات و 

  شكل أفضل.رسة بمجال تحسين املد

في    التصورات الضمنية عند املدسين: ما الدور الذي تلعبه  عام اآلتيتهدف هذه الدراسة إلى تقديم إجابات على السؤال ال     

 املدرسة؟  تعتبر أسئلة البحث التالية أساسية في هذه املقالة:جودة تحسين  و قدرات املهنية تطوير ال
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 لقدرات املهنية ؟ لفة لضمنية مخت  درسين تصورات. هل للم1 

 تحسين مدرستهم؟ حول   هم ت الضمنية للقدرات املهنية بتصورات تصورا. كيف ترتبط ال2

، نفترض أن امل 
ً
ت ضمنية مختلفة عن القدرات املهنية. ثانًيا، نظًرا ألنه ثبت أن املعتقدات الفردية ال  تصورالديهم    درسين أوال

الشخصية التصورات  على  فقط  أيضً   ،تؤثر  علىولكن  األكثر   ا  الضمنية  النظرية  أن  نفترض  فإننا  الشخصية،  االستراتيجيات 

امل بتصور  إيجابي  بشكل  ترتبط  املهنية  للقدرات  النظرية    درسينمرونة  أن  نفترض  ا، 
ً
ثالث لذلك،  الجماعي.   التنظيم  ألنشطة 

.  أخيًرا، جودة التعليم والتعلم  تحسيننحو    عامة للعمل  رادةين مرتبطة بتقييم متفائل إل مدرسالضمنية املرنة للقدرات املهنية لل

 . طفية وما وراء املعرفية الجماعيةنفترض أن هذا التأثير يتم توسطه من خالل أنشطة التنظيم التحفيزية العا 

 التصورات الضمنية لدى املدرسين وتأثيرها في املمارسات التربوية   -1

عن  عبارة  الضمنية  بمج  التصورات  نفسية خاصة  معافتراضات  يشعر  ،ينال  الفرد  والتي  تعمل  ،  أنها صحيحة  إزاءها  وهي 

لألفراد  إثباتاتك  )  ،شخصية  وأنفسهم  العالم  املعارف والخبرات   ايتم من خالله  حفزوتعمل كم  ،(bajares, 1992لفهم  فحص 

( املعنى  عن  ا 
ً
بحث الضمنيةتم    وبهذا(.  kagan and Tippins, 1991الجديدة  التصورات  علدرسملل  تحديد  أنهين    افتراضات ا  ى 

العمليات الفاعلة  ، واملتغيرات  ، "حول  في    ،والجهات  مركزية  تعتبر  التعليميةالتي  واملناهج  مثلالبرامج    ، التعليمية   تصوراتال  ؛، 

املدرسة، يرى    جودة  فيما يتعلق بتحسينو .   (Valcke et al, 2010  )، وما إلى ذلك   عامالتعليم الب  تصورات املرتبطة وال  ،واملعرفية

الببع الت  ،بنائية للتعلم  -سوسيوين نظرة  درس احثين أنه يجب أن يكون لدى املض   ربوية عندما يتعلق األمر بتنفيذ اإلصالحات 

 (Birenbaum et al, 2011.)    بنائية، ُيفهم التعلم على أنه عملية تفاعلية وذاتية مشتركة، حيث  -سوسيومن وجهة النظر الو

معرف ببناء  جماعي  بشكل  األفراد  )   ، وتفكيكها  ،تهميقوم  بنائها  بMitchell and Sackney, 2011وإعادة  ذلك(.   يمكن موجب   ،

الضمنيةاعتبار   املدرسين  الت 
ُ
املعرفية  نتاجا   تمث االجتماعية  للعمليات  التنشئة  طريق  عن  اكتسبوها  مثلالتي  تصورات    ؛، 

 (..Valcke et al, 2010وكيف يفكر اآلخرون ويتصرفون في هذا السياق ) ،السياق االجتماعي

املللمدرسين  الضمنية    تمثالتالف  وعليه،     يتبناها  التي  املعتقدات  من  معينة  مجموعة  لذلك،  هي  منهم.  وعي  ون  درسين 

في   الناس  تغيير وتطوير    حول   أحكامهم وتصوراتهم يختلف  الشخصيةإمكانية  الفصلية  املهنية -القدرات  املمارسة  نتيجة  عبر    .

مخ  مناهج  إلى  يلجأون  تحدًياتلفة  لذلك،  يواجهون  والتكوين،عندما  التربية  في مجال  الحال  هو  كما  الناس    ،  أن بعض  في حين 

بتجربة   ال  ،استراتيجيات جديدةمناهج و يستمتعون  املهنيةوتغيير  تامة،    عادات  آخرون بمجموعة من اإلجراءات  و بمرونة  يلتزم 

إشكال ت الضمنية إلى حل  تصورا(.  يهدف البحث عن الDweck and Leggett, 1988)  تكون مألوفا عندهم بالفعل  التي   تكررةامل

عند مواجهة تحديات جديدة، وما إذا كانت هذه الطريقة أو األخرى   املمارسات التربويةألنماط مختلفة في   ملدرسيناتباع اب  يتعلق

ا و الضمنية ارتبا   تصورات(.  لذلك، يرتبط مفهوم ال. Burnette et al, 2013أكثر فائدة للتعلم )
ً
ثيًقا بالخطاب املتعلق بالتعلم  ط

 املنظم ذاتًيا. 

أفضل تعريف للتعلم املنظم ذاتًيا هو أن األفراد يتحكمون بوعي في تعلمهم من خالل تحديد األهداف، واتخاذ الخيارات      

في عملية    يةعرفم-يتات املالحاال أو    ،أو اإلدراك  ،حول كيفية الوصول إلى هذه األهداف، وإذا لزم األمر تعديل الحاالت التحفيزية

تصورات الضمنية  (.  في سياق التعلم الذاتي، تم تسليط الضوء على نظامين من أنظمة ال Winne and Hadwin, 2008التعلم )



 2022، 4، العدد 1املجلد 

150 
 

ISSN: 2701-9233 

  

 

ت  تصورايمكن النظر إلى هذه ال  (.Dweck and Leggett, 1988ثابت للقدرات الشخصية )  التصور الضمني املرن، وآخر:  املحفزة

لل التحديات  قدراتالضمنية  تفسير  كيفية  على  تؤثر  التي  املعتقدات  من  معينة  مجموعة  أنها  على  يواجهها    الشخصية  التي 

)  املدرس،  مختلفة  تحفيزية  ا 
ً
أنماط تضع  أيًضا  و (.  Yeager and Dweck, 2012والتي  )تسمى  الثابتة  الضمنية  النظرية  تستلزم 

الكيان هي    اتنظرية  القدرات  بأن  االعتقاد  أالثابتة(  ) ش يء  للتغيير  قابلة  وغير  فطرية  في    (.Dweck and Leggett, 1988كثر 

الت النظرية  أيًضا  عليهم  )ُيطلق  مرنة  ضمنية  نظرية  لديهم  الذين  األشخاص  يعتقد  بمرور  طوريةاملقابل،  تتغير  قدراتهم  أن   )

نظريةمارسةاملبفعل  و   ،الوقت ربط  يمكن  املتغيرة  .   يوصف    مبمفهو   الضمنية  حيث  للعضالت  الدماالدماغ،  مشابه  بأنه  غ 

األخرى، وهو قادر على النمو عند إعطائه تدريًبا متكرًرا في مواجهة التحديات.  ركز دويك وزمالؤه بشكل أساس ي على النظريات  

وتشغيل    ، تحديد األهداف  ؛مثل ،الضمنية حول طبيعة الذكاء هي أصل األنماط التحفيزية تصوراتن الإ الضمنية للذكاء، حيث  

الضمنية على جوانب    تصورات(.  هناك أدلة تجريبية وافرة تدعم تأثير الBurnette et al, 2013)  ومراقبة األهداف   ،دافاأله

الذاتي   التعلم  وتعلم  (.   Dweck, 2017) مختلفة من  بمرونة  الثابتة(  الضمنية  النظرية  )مقابل  املرنة  الضمنية  النظرية  ترتبط 

( وتو Yeager and Dweck, 2012أفضل  إت(،  وتحسين جه  امليتا   قان  عاطفية  معرفي،  -الجانب  تحفيزية  تنظيم  واستراتيجيات 

 (. .Blackwell et al, 2007) التعلمات سين جودةوتح، أفضل

ال      أن  من  الرغم  على  عامة  تصوراتولكن  بطريقة  الغالب  في  تقييمها  تم  قد  بعض  ،الضمنية  مثل  من خالل    ؛السمات، 

)  ،الذكاء اإلرادة  قوة  بإمكان (،  .Job et al, 2015أو  با   فإنه  االحتفاظ  محددة  تصورات ألفراد  لـمجاالت  مختلفة   ؛مثل   ،ضمنية 

الكتابة  ،الصحة ال  ، أو  العالقات  كفا  ،  عاطفيةأو  اليأو  الScott and Ghinea, 2014)  تخطيطة  أن  املفترض  من  ت تصورا(.  

 ,Costa and Faria)  هذا املجال في    ، والسمات  ، والقدرات  ،داءتضع إطاًرا مرجعًيا لتقييم األ   التعليمي،  الضمنية الخاصة باملجال 

  هم قدرات   تغيير وتطويرت ضمنية عن قابلية  تصوراين قد يكون لديهم أيًضا  درسيبدو من املعقول القول بأن امل  ،(.  لذلك2018

ين.  عالوة على ذلك، أظهرت  رسد كم ،والسمات  ،والقدرات  ،ولكن أيًضا على تقييمهم لألداء  ،الذاتي  كوينهماملهنية التي تؤثر على ت

الجماعي؛ أي    الذاتي كوينولكن أيًضا على الت  ،الذاتي الفردي  كوينت الضمنية ال تؤثر فقط على الت تصوراالدراسات أن البعض  

( الشخصية  العالقات  مستوى  وجد  Knee and Canevello, 2006على  لقد  نيي"(.   ال  ،وزمالؤه"  للعالقات  تصور أن   املرن 

بيالشخص  املدرسينية  باستراتيجيات مواكبة أفضل، وتقييم متفائل إلمكانات    ن  للعمل على    إرادةالعالقة، و هذه  ترتبط  عامة 

ا بشكل عام باستراتيجيات الحفاظ على    بالتصور املرن (.  كان اإليمان  .Knee et al, 2003)  بناء هذه العالقات
ً
للعالقات مرتبط

العال تنمية  على  والتركيز  تنمو  قات،  العالقات،  العالقات  بأن  بالتدريسو"االعتقاد  تتعلق  صعوبات  املدرسين  يواجه  "    عندما 

(Knee and Canevello, 2006  أن الرغم من  ال  ،وزمالؤها"نيي"  (.  على  العالقات  الباحثين  عاطفيةركزوا على  بين  أنهم من  إال   ،

الشخصية العالقات  مجال  في  ا 
ً
أبحاث أجروا  الذين  أ  ،القالئل  الووجدوا  على  صوراتن  تؤثر  الفردي  املستوى  على  الضمنية  ت 

 على املستوى الشخص ي.  للمدرس الذاتي  كوينالت

ليس فقط سمات وقدرات  ،الضمنية الخاصة بالقدرات املهنية تضع إطاًرا مرجعًيا لتقييم  تصورات، نفترض أن اليهبناًء عل 

فردي،  درس امل امل  بشكل  وقدرات  سمات  أيًضا  اآلخريندرسولكن  ا  ين  الفي  أن  نفترض  ذلك،  إلى  باإلضافة    تصورات ملدرسة. 

للم املهنية  للقدرات  املرنة  للدرسيالضمنية  متفائل  بتقييم  مرتبطة  واإل قدراين  الجماعية،  املهنية  نحو  رادة  ت  للعمل  العامة 

التعلمات  تحسين الجودة  مفهوم  يفسر  ال  قد  وبالتالي،  ف  تصورات.  االختالفات  املهنية  للقدرات  التالضمنية  الذاتي  ي  نظيم 



 2022، 4، العدد 1املجلد 

151 
 

ISSN: 2701-9233 

  

 

ين كجزء من مجتمعات املدرسة. تحقيًقا لهذه الغاية، درسالجماعي للم  كوين فحسب، بل يؤثر أيًضا على الت  درسالشخص ي للم

ال إذا كان يمكن نقل مفهوم  الدراسة ما  في هذه  املنهي الجماعي، مثلتصورانستكشف  التطوير  البحث حول  إلى    ؛ ت الضمنية 

 املدرسة. جودة  تحسين  

 لدى املدرسين وعالقتها بتحسين جودة املدرسةالضمنية   صوراتتال -2

تحسين  تصوير  من    جودة  يمكن  ويخرجون  مختلفون  ممثلون  يدخل  حيث  مدرسية،  رحلة  أنه  على  في   املركباتاملدرسة 

املهارات، وال  الصورة،   ي هذهت.  فتمثال ، والخبرات، والتوقعات، والسلوكياتمراحل مختلفة، مجهزين بمجموعات مختلفة من 

متنقلة مجموعة  عن  عبارة  التدريس  هيئة  الوجهة  ، أعضاء  تكون  الرحلة  ، حيث  سير  النقل  ،وخط  تفاوض   ، ووسائل  عناصر 

  تطور دون أن يتوصل أعضاء املجموعة بالضرورة إلى اتفاق أو حل مشترك. نتيجة لذلك، يمكن رؤية أنماط مختلفة من ال  ،دائًما

 املدرسة جودة وفي إضفاء الطابع املنهي على موظفي املدرسة، كهدفين رئيسيين لتحسين    ميذ،تال ال م يعلى مستوى املدرسة في تعل

(Hallinger and Heck, 2011)  ، تحسين وغايات  وسائل  حول  أفضل  بشكل  الجزئية  السياسية  املفاوضات  هذه   جودة  لفهم 

لل  ، املدرسة املختلفة  الذاتي،  واألنماط  اإلطار  تكوين  على  حجتنا  تحسين  النظر نبني  لقدرة  )جودة  ي   ,Maag Merkiاملدرسة  

بشكل  2017 التعليمية  املمارسات  لتغيير  والجماعية  الفردية  للقدرات  املعقد  التفاعل  وضع  يتم  حيث  ألن  متجدد،  (،  نظًرا 

حة  غير واض   استراتيجية تسعى لتحقيق أهداف غامضة مع    ،املدارس عبارة عن أنظمة صراع معقدة مع جهات فاعلة مختلفة

 ,Bryk et alاملدارس )جودة  تحسين    حديثنا عن  ل كيفية الوصول إلى هذه األهداف.  هذا ما يفسر النجاح أو الفشل عندحو 

ال2010  ؛ ثالثة أبعاد مترابطة للقدرة  خاللمن    ، املتداخلة املعقدة  بنيات (.  يعطي مفهوم قدرة تحسين املدرسة تعبيًرا عن هذه 

بناء   إعادة(  1يتشل وساكني بأن تحسين املمارسات التعليمية في املدرسة يدور حول: )ادل مبنائية، يج-سوسيومن وجهة نظر  

الشخصية  واملعتقدات  )املهنية  )القدرة    للمدرس  املعرفة  ت2الشخصية(،  ال  جماعية  وأفكار  معنى  خلق  الفرد   تعدى (  اختبار 

أيًضا اختباًرا اجتماعًيا )القدرة الشخصية أنماط    بناء  (3(، )الجماعية  فحسب، بل  هياكل تنظيمية دائمة في شكل من أشكال 

 (.Mitchell and Sackney, 2011) املدرسة )القدرة التنظيمية( جودة الخطاب التي تعزز تحسين 

الباحثين  ذهب     من  القول   العديد  ت  إلى  كيفية  على  للتركيز  حاجة  هناك  التغيير،  على  املدرسة  قدرة  لتطوير    رابط بأنه 

للعقالنية السياقية    م،1988(.  يصف نموذج وايت  .Sleegers et al, 2014جماعية )  بناء أهداف وعمليات    ،ديةاملعتقدات الفر 

مهمة بيئة  بأنها  محددة  ،املنظمة  غير  واألهداف  املهام  تكون  عندما  النظام حتى  توفير  يمكن  أحياًنا  ،حيث  ما  ،  وتتناقض  وهو 

الجماعي، يتم إنشاء   هدف ال  بناء(. لذلك، في عملية  Emmerich and Maag Merki, 2014يحدث غالًبا في املؤسسات التعليمية )

محدد سياق  ضمن  مشتركة  غامضة  ،أرضية  غالًبا  وإجاباتها  األسئلة  تكون  )  ،حيث  للتفاوض  نتاًجا  تكون  ما   ,Weickودائًما 

1995 .) 

املنطلق    هذا  المن  اعتبار  يمكن  للم  تصورات،  املهنية    درسالضمنية  القدرات  امل  جزًءا عن  قدرة  من  يتجزأ    درسال 

ال أن  نفترض  ذلك،  على  عالوة  التغيير.  على  األنشطة  تصورا الشخصية  أداء  كيفية  على  تؤثر  املهنية  للقدرات  الضمنية  ت 

النظري لقدرة تحسين    تشاركيةال املفهوم  انتقاد  تم  للغايةجودة  وتقييمها.  ومع ذلك، فقد  يزال غامًضا  أنه ال    ، املدرسة على 

والالع  رتفسيل ومعتقداتهم  سيروراتمليات  األفراد  توجهات  مج   ،بين  في  أو  كأفراد  (.  Maag Merki, 2017)  موعةوسلوكهم 
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لفهم كيف   وعمليات  تلذلك،  الفردية  املعتقدات  الهدف تشابك  أفضل،    بناء  بشكل  النظرية    نزعمالجماعية  االفتراضات  أن 

الغا لهذه  تحقيقا  مفيدة.  ذاتًيا  املنظم  التعلم  يحول  الية،  الت   عنصرسلط  أنشطة  على  الضوء  لتطوير    شاركية الت  كوينالتالي 

 . التعلمية  -املمارسات التعليمية

 املدرسة جودة  تحسين تكوين املشترك وعالقته بال -3

التي    جماعية األنشطة الفردية وال  سيروراتلتصور    آخر   نظري   مستوى مفهوم التعلم املنظم ذاتًيا، تمت إضافة    باإلضافة إلى

إلى تطو  التهدف  تعلم  الغالب على  في  ذاتًيا  املنظم  بالتعلم  املتعلقة  األدبيات  أكبر.  تركز  التعليمية بشكل  املمارسات    تالميذ، ير 

امل ومستمريندرسينوأهملت  نشطين  متعلمين  اعتبارهم  يمكن  الذين  وتحسين    ، ،  املنهي  بالتطوير  األمر  يتعلق  عندما  سيما  ال 

ين كمتعلمين بهدف زيادة تطوير املمارسات التعليمية بشكل فردي وجماعي، يصبح من درسالل تأطير املاملدرسة.  من خجودة  

 املدرسة. جودة  إلى مجال تحسين   ا ذاتي املنظم  املمكن نقل االفتراضات النظرية والتجريبية في مجال التعلم

ال     للقدرات تصوراترتبط  الضمنية  املدرسين  ت  لدى  مخت  املهنية  التحفيز  بجوانب  تنظيم  الذاتي، وخاصة  التعلم  من  لفة 

(.  وبالتالي، يجب على املتعلمين عرض مخزون أقوى من  .Burnette et al, 2013من خالل تحديد األهداف واملراقبة    ي،عرفم-امليتا

(.  لقد ثبت أن  Zimmerman, 2015استراتيجيات التعلم ذاتية التنظيم عند مواجهة التحديات في تطوير املمارسات التعليمية )

واستراتيجيات   والتحفيزية،  العاطفية  الحاالت  لتنظيم  أنشطة  التعلم:  في سياق  مهمتان  التنظيم  استراتيجيات  من  مجموعتين 

إلى حل املشكالت التحفيزية والعاطفية من خالل تعزيز املثابرة    ةالعاطفي -عرفية. بينما تهدف أنشطة التنظيم التحفيزي م-يتاامل

الذا املو تي،  والتعزيز  التنظيم  أنشطة  تعريف  التعلمم-يتايتم  عملية  ملراقبة  استراتيجيات  أنها  على  وتعديلها   ، وتحليلها  ،عرفي 

(Winne and Hadwin, 2008 .) 

وعمليات التنظيم الذاتي.     ،التكراري للتعلم املنظم ذاتًيا جسًرا بين املعتقدات الشخصية  "هادوين"و  "وين"يوضح نموذج      

للنمو  الوفًقا  على  االعتماد  من خالل  مهمة  لديه  املتعلم  فإن  التكراري،  مختلفة   شروطذج  استراتيجيات  مع  والعمل    املعرفية، 

وفًقا للمعايير الشخصية.  عندما يضطر   ،)نتيجة( مرضية إلى حد ما اعتماًد على  التقييم  بحصيلة، والتي تنتهي بدورها  مالئمة

عن   التوقف  إلى  التنظيم  وتعديل جو   عادته،املتعلم  الذاتي  التعلم  يكون  التعلم،  عملية  من  معينة  االشتغالانب  يمكن  قيد    .

التعديالت ال  ،إجراء هذه  تغيير  أو رفع    شروط إما عن طريق  أو عن طريق خفض  بدء عمليات جديدة،  أو  أو معرفية(،  )مهمة 

( التن  (.Winne and Hadwin, 2008املعايير  أنشطة  فإن  النظري،  اإلطار  لهذا  العاطفي  وفًقا  التحفيزي  هي  م-يتااملو ظيم  عرفي 

 وسيلة لتغيير الظروف أو العمليات أو املعايير بنجاح. 

وبالتالي إهمال الجوانب االجتماعية    ،ألنها تركز بشدة على عمليات التعلم الفردية  ،تم انتقاد نظريات التعلم املنظم ذاتًيا   

حصري  فردي  منظور  من  النظري  اإلطار  لتوسيع  املشترك   للتعلم.   التنظيم  مفهوم  تقديم  تم  الجماعي،  التنظيم  لعمليات 

( للتعلم  التنظيم  .Hadwin et al, 2011اجتماعًيا  تعريف  يتم  التنظيمية  االجتماعي  (.   "العمليات  أنه  على  للتعلم  املشترك 

وفًقا لذلك، يظهر التعاون  .  كة"خدمة نتيجة مشتر لالتي يتم تنظيمها    ،واملعتقدات واملعرفة املترابطة أو املشتركة بشكل جماعي

ة الذاتية للعمل الجماعي، عندما يتشارك األفراد في تنظيم التعلم  قدر الناجح في املجموعات، والذي يتم تصوره على أنه شعور بال

(Hadwin et al, 2011.)ومن خالل . يتم ذلك من خالل البناء املشترك لتمثيالت املهام املشتركة، والتعبير عن األهداف املشتركة ،
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املشتركة للعواطف  ،املراقبة  املشترك  التنظيم  على   
ً

دليال الباحثين  من  العديد  وجد  التحفيز.   في  -يتااملو   ،والدوافع  ،والتحكم 

امل  ية،عرفم البحث حول تحسين    نقل عند  تعلم.  على مستوى  إلى  املفاهيمية  األفكار  أنشطة  جودة  هذه  يمكن تصور  املدرسة، 

ع املدارس  في  وتحليلالتنظيم  لتحديد  وجماعية  فردية  عمليات  أنها  الظروف  ،لى  خالل    ،واملعايير   ،والعمليات  ،وتكييف  من 

 . والعاطفية ،والتحفيزية  ،عرفيةم-يتاوامل  ، تطبيق االستراتيجيات املعرفية

الضمنية    تصورات (، يمكن بالتالي فهم الWinne and Hadwin, 2008بعد مناقشة النموذج التكراري للتعلم املنظم ذاتًيا )    

املدرسين  ال  عند  من  يتجزأ  ال  جزء  أنها  على  املهنية  فإن    سياقاتللقدرات  ثم،  ومن  املدرسيناملعرفية.   على    تمثالت  تأثير  لها 

التحفيزي   ؛مثل  ،عمليات التنظيم  أيًضام-يتاوامل  ،العاطفي  -استراتيجيات  مباشر  غير  بشكل  وبالتالي  نتا  ،عرفي،  هذه  ئعلى  ج 

دراسة عن تعاون    وزمالؤه فينقاش الدائر بين ويدل  ا يتماش ى مع الوهو م(.  Muis, 2007)  ؛ تحسين جودة املدرسة ، مثلالعمليات

حيث يناملدرس  والتحفيزيةويدل  أشار    ،  العاطفية  للجوانب  الدراسة  من  مزيد  إلى  الحاجة  املبيان  ل  ،إلى  رؤية    درسين كيفية 

املشترك،للت لكيفي  نظيم  لفهم أفضل  القدراتكمفتاح محتمل  بناء  الفعالة ،  ة عمل جهود  االستراتيجيات  تعزيز  يمكن   وكيف 

(Weddle et al, 2019) . 

، اإلطار ال    
ً
،  الذاتية   تصوراتلتحليل تأثير ال،  معرفي-سويوباختصار، نبني حجتنا على ثالث نقاط ارتكاز نظرية مختلفة: أوال

املهنية  تصوراتال  ؛مثل القدرات  حول  التنظيما  وانعكاساته  الضمنية  عمليات  للتعلم    ؛ثانًيا  املشترك.   على  التكراري  النموذج 

-يتا املو   لعمليات التنظيم هذه )في هذه الحالة، أنشطة التنظيم التحفيزية العاطفية  دقةاملنظم ذاتًيا للحصول على صورة أكثر  

أكبر(م بشكل  التعليمية  املمارسة  تطوير  في  املتضمنة  امل  .عرفية  ا، 
ً
السوس ثالث املتشابكة    بنائية-يوقاربة  لألبعاد  تصور  لوضع 

 ألنشطة التنظيم الفردية والجماعية لتطوير املمارسة التعليمية. 

 استنتاجات وتوصيات 

تلعبه    الذي  الدور  إلى تحليل  الدراسة  املدرسة.    تصورات املدرسين هدفت هذه  في تحسين  املهنية  للقدرات  تم  وقد  الضمنية 

لفهم   مهمة  خطوة  املاتخاذ  املدرسة.     درستمثالت  وتحسين  املنهي  التطوير  املدرسين  حول  أن  في  وأبرزنا  اتهم  تصور يختلفون 

امل قدرات  قابلية  عن  التصوراتللت  درسالضمنية  ـ  يعني  مما  والتطور،  على    غيير  بالفعل  تأثير  لها  أنشطة    مخططاتالضمنية 

الجماعي املدرسةوتقييم    ،التنظيم  املجودة  يؤمن   ،
ً
أوال استخدام    همراتبقد  درسين:  تقييم  على   ،الجماعية   الروحاملهنية 

لذين يؤمنون بوجود قدرات مهنية ثابتة وفطرية. ويرجع السبب  ذوي ا درسيناستراتيجيات التنظيم التحفيزي أكثر إيجابية من املو 

مواقف يتبنى  األول  الصنف  أن  إلى  ذلك  التربوية.صعبة    في  ممارساته  على فإن  ،وبالتالي  في  يتوفون  واسعةتجر   هم  تطبيق   بة  في 

التحفيزية التنظيم  لإ  ثانيا؛العاطفية.  -استراتيجيات  مباشًرا  تأثيًرا  هناك  على لتصور ن  املهنية  للقدرات  املختلفة  الضمنية  ات 

ن بشكل عام على التفكير بشكل جماعي في عملهم التربوي؛ ومع ذلك، قد يكون درسيقد يوافق املكما    أنشطة التنظيم الجماعي.

ال إلى حد كبير  ير تفك هذا  إلى    ،سطحًيا  املمعايير شخصيةويستند  أن يقوم  العدرسي ، دون  بالتحليل  بالضرورة  والتعديل    ، قمين 

ال األنشطة  لهذه  يكون  قد  لذلك،  التعليمية.   ملمارساتهم  كفريق    فكريةاملستدام  التعليمية  املمارسات  تطوير  على  محدود  تأثير 

 متميًزا من التفكير، حيث يتم استكشاف األفكار واألفعال باهتمام من  تم تصور التفك   وعليه،    . واحد بشكل كبير
ً
ير باعتباره شكال

التصوريخالل   االجتماعي،    الالواعي  النسق  والسياق  املدرسين  للفرد  أن  يعني  ما  التنظيم  هو  أنشطة   معرفي-امليتايطبقون 
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التعليمية بشكل جماعي املمارسات  فاملدرسين  .لتحسين  املنطلق،  هذا  إيجابية    من  أكثر  لديهم تصورات  بالتغيير  يؤمنون  الذين 

أن الجميع يتبادلون املعلومات والخبرات في تدريسهم مع أقرانهم على األقل إلى حد معين، فال  بما  ألنشطة التنظيم الجماعي. ولكن  

امل فيه  يفكر  ما  حول  السؤال  املستقبلي  البحث  يتناول  قد  لذلك،  التأثير.   هذا  مثل  إظهار  األمر  درسييمكن  يتعلق  عندما  ن 

أكبرم-يتا امل  ةباألنشط بشكل  التعليمية  املمارسات  لتطوير  الجماعية  هذه    ، عرفية  جودة  في  اختالفات  هناك  كانت  إذا  وما 

حول    ،األنشطة النظرية  املفاهيم  إلى  اإلشارة  خالل  الفكرية  من  ال  .ةي عرفم-يتااملو   الجوانب  فإن  ذلك،  على  ات تصور عالوة 

 ن هذا التأثير يتم فإن نجاح تحسين مدرستهم.  ومع ذلك،  درسيرات املهنية تشكل بالفعل الطريقة التي يدرك بها املالضمنية للقد

ا  درسيت املتمثال أن    فكرة  أنشطة التنظيم الجماعي. لذلك، يجب أن نرفض    عن طريق
ً
ن حول مرونة القدرات املهنية ترتبط ارتباط

 لى املسار الصحيح. مباشًرا بتصوراتهم بأن املدرسة تسير ع

تأثيرات غير  في تحسين املدرسة، ما دامت هناك  دور أنشطة التنظيم الجماعي  الفرضية املرتبطة بيمكن، مرة أخرى، قبول   

املرن مباشرة   الضمني  العاطفي  للتصور  التنظيم  من خالل  التعلم  امل،  التحفيزي -على  التنظيم  على مستوى  م-يتاوأنشطة  عرفي، 

مثل  درس امل توجد  ال  ال  من  مباشرة  العالقة  املتصوراهذه  التنظيم  أنشطة  من خالل  الضمنية  هناك  م-يتات  ذلك،  ومع  عرفي.  

ال من  مباشر  غير  التحفيزيةتصورا مسار  التنظيم  أنشطة  خالل  من  املدرسة  تحسين  إلى  الضمنية  أنشطة -ت  عبر  العاطفية 

وقد تعمل    ،العاطفية الجماعية لها أهمية حاسمة-ظيم التحفيزيةعرفية الجماعية.  وبالتالي، يبدو أن أنشطة التنم-يتا التنظيم امل

وجهود تحسين املدرسة الجماعية. نظًرا    ، بين معتقدات الفرد حول قابلية القدرات املهنية  ترابطاتكمفتاح عندما يتعلق األمر بال

امل تغييرهادرسيألن  يمكن  املهنية  القدرات  أن  يعتقدون  فقط    ،ن  أ  للتعبيرليس  تجربة  تحفيزيةعن  تنظيم  على  -نشطة  عاطفية 

فقد يتساءل املرء عما إذا كان تعزيز نظرية    . وهنا،بأن مدرستهم تسير على املسار الصحيحلإلقرار  ولكن أيًضا    ، مستوى املدرسة

يؤدي   التدريسضمنية مرنة  قد  هيأة  إلى    بأعضاء  بال  ،أفضل  مستوى بالكامل  األمر  يتعلق  على مستوى  الحاصل      تطور عندما 

.  تحقيًقا لهذه الغاية، تحتاج الدراسات املستقبلية إلى معالجة أسئلة البحث حول التعلمية-العملية التعليميةمن حيث   ، ملدرسةا

ال ل  تصوراتتأثير  االضمنية  ذات  درسيملدى  املهنية  للقدرات  التصاعدي،  ن  تدرجة  وقياس  املنحى  في  املدرسين التغييرات  كوين 

 موضوعية.  بشكل أكثر   وتعليم التالميذ

ال    نفس  يكون  قد  املدرسة،  مستوى  باالختالفات  تصور على  األمر  يتعلق  عندما  مرحلة  املوجودة  صحيًحا  مراحل   في    من 

ا   عزيز التصور الضمني املرن املدرسة. قد يكون تجودة  تحسين  
ً
للقدرات املهنية أمًرا مهًما بشكل خاص للمدارس التي تواجه ظروف

،  متعلمينأو الخلفية االجتماعية واالقتصادية لل  ، حجم املدرسة  ؛الهياكل املدرسية املرئية، مثلعلى مستوى  ، ليس فقط  ةصعب

و  الخطأ،  معالجة  )أي  املدرس ي  املناخ  مثل  العميقة،  التنظيمية  الهياكل  في  املدرسية  االختالفات  أيًضا  ،  عارفامل  تقاسمولكن 

، القيادةتتعلق بحتاج أيًضا إلى معالجة قضايا  ناملهام، وقد    وى تنسيقعلى مست واالنفتاح على تجربة أفكار التدريس الجديدة، أو  

 .وديناميات جماعة القسم عموما 

مقتنًعا تماًما بأنه يمكن    درسفليس كل م ال ينطلق من املدرسين أنفسهم؛  التعليمية،    للممارساتين  درس تغيير امليبدو أن     

في النظام التعليمي، ال سيما أولئك الذين    قرار ة حاسمة للعديد من أصحاب التغيير القدرات املهنية بالفعل. قد تكون هذه الرؤي

تنفيذ سياسات جديدة،   شروط لفهم أفضل لو   . يشغلون مناصب قيادية، مثل صانعي السياسات، واإلداريين التربويين، واملديرين
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وال ينجح    "، تربيع الدائرة"األحيان تحدًيا مكافًئا لـيمثل في بعض    تربوية في الفصل الدراس ي،أو أفكار تعليمية مبتكرة، أو ممارسات  

ال    املغرب،املنخفض نسبًيا لعمليات التفتيش على املدارس في    والتقييم  دائًما في تغيير املمارسة التربوية، نظًرا ألن نظام املساءلة

ُيطلب من بحيث ال ممكن من االستقاللية، ن واملدارس أكبر قدر  درسي من خالل منح امل ،يهدف إلى زيادة تطوير املمارسة التعليمية

ين ليكونوا متعلمين موجهين ذاتًيا  درسال يمكن تلبية هذه التوقعات العالية من امل  ألنه ببساطة،ين تطوير قدراتهم املهنية.  درس امل

قد يكون  كما  هنية.   القدرات امل  إمكانية تحسين ين ال يؤمن تماًما بدرسيإذا كان جزء كبير من املشاركية. خصوصا  في سياقات ت

القدرات   فيالضمنية    تصوراتين وفي معالجة تأثير الدرسي امل  كوينين أهمية حاسمة في بناء ودعم عمليات تدرس امل  ساتذة تكوينأل 

 أو في برامج التطوير املنهي.  ، األساسية درسينامل  كوينفي برامج ت و ،املهنية

يتم      للهكذا،  ااملرنة    تصوراتالترويج  "املمن خالل  املهنية  لقدرات  حول  بأن  القائلة  يولدوا درسالفكرة  لم  الجيدين"    ين 

ليس فقط للتطوير املنهي    ،يمكن استخدامه كنقطة انطالق  وتعلمه، كماولكن التدريس الجيد هو ش يء يمكن صقله    جيدين،

.  املدرسةجودة  لتحسين    ،يةوالتنظيم  ة تعزيز القدرات الشخصي، و ولكن أيًضا لتغيير استراتيجيات التنظيم الجماعي  ،الفردي

إن تغيير    ، أو بعبارة أخرى   يرغبون في هذا التغيير،ن  درسي في نهاية املطاف، قد ال ينجح تغيير املمارسات التعليمية إال إذا كان امل

 التفكير.   طريقة  املمارسات التربوية يحتاج أحياًنا إلى بعض التغيير في
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 ملخص 

ولتحقيق   عمان،  بسلطنة  البريمي  محافظة  مدارس  في  املدرس ي  األداء  تطوير  واقع  عن  الكشف  إلى  الدراسة  هدفت 

و  البيانات  لجمع  اإلستبانة  ستخدمت 
ُ
أ كما  الوصفي،  املنهج  ستخدم 

ُ
أ الدراسة  مجتمع  املعلوماأهداف  وتكون  ت. 

من) الدراس ي  1461الدراسة  العام  البريمي خالل  بمحافظة  ومعلمة  االستبانة  2021/2022(معلم  تطبيق  تم  وقد  م، 

 ( معلم ومعلمة.238على عينة عشوائية مقدارها )

  
ً
مرتفع جدا  ( بين  تراوح  املدرس ي  األداء  تطوير  واقع  أن  إلى  الدراسة  املدرسية  االدارة  ومرتفع(، وجاء مجال    -توصلت 

الثالثة، كما كشفت الدراسة عن عدم جود فروق ذات داللة إحصائية عند   الرتبة  بالرتبة األولى، ومجال التعلم في 

( الداللة  األداء  α ≤ 0.05مستوى  تطوير  ملستوى  واملعلمات  املعلمين  من  الدراسة  عينة  تقديرات  متوسطات  بين   )

وسنوات   الجنس  تغيري 
ُ
مل عزى 

ُ
ت في  الخبرة.املدرس ي  قدما  باملض ي  أوصت  الدراسة،  نتائج  إليه  توصلت  ما  ضوء  وفي 

 تطبيق التقويم الخارجي لتطوير األداء املدرس ي، وتصنيف املدارس وفق نتائج التقويم. 

 تطوير األداء املدرس ي؛ محافظة البريمي؛ سلطنة عمان.  :يةالكلمات املفتاح

Abstract 

The current study aimed to reveal the reality of school performance in Al Buraimi 
Governorate in the Sultanate of Oman. To achieve the objectives of the study, the 
descriptive correlation approach was used.  The study population consisted of all male and 

 
بية والتعليم، سلطنة عمان  إطار  1  باحث بوزارة التر
 دكتورة باحثة بجامعة نزوى، سلطنة عمان  2
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female teachers in Al Buraimi Governorate during the academic year 2021-2022. They 
were (1461) male and female teachers, and the questionnaire was applied to (238) both 
male and female. 

The current study reached is: the reality of school performance level ranged between very 
high and high. The study also revealed that there were no statistically significant 
differences at the significance level (α ≤ 0.05) between the average estimates of the study 

sample of male and female teachers for the level of school performance development due 
to the variables of gender and years of experience. The findings of the study accelerating 
the application of external evaluation to development performance school and school 
classification according to performance levels. 

Keywords: Sultanate of Oman, school performance development and Buraimi Governorate . 

 

  مقدمة

 تسعى له كل منظمة تخطط لنفسها البقاء وديمومة االرتقاء، املتمثل  
ً
ُيشكل تطوير األداء للمؤسسات التعليمية هدفا

وبم االستثماراألمثل،  املتاحة  والبشرية  املادية  املوارد  واستثمارجميع  استغالل  على  املؤسسة  قدرة  درجات  في  أقص ى  يحقق  ا 

.  الكفاءة والفاعلية في املخرجات ا 
ً
 ونوعا

ً
 لتعليمية التعلمية كما

 له مدخالت وعمليات ومخرجات، ويتفاعل مع غيره من األنظمة في بيئة 
ً
 متكامال

ً
وفي املجال التربوي، يعتبر تطوير األداء نظاما

 املجتمعات ااعتمدته التي النظامية على أنها املؤسسة لى املدرسة املنظمة التعليمية لتحقيق أهداف النظام التعليمي، إذ ُينظر إ

 
ً
، والقيام  شخصياتهم أبنائها وتزويدهم باملعارف واالتجاهات والقيم، وتطوير لرعاية رسميا

ً
 ومهاريا

ً
بأدوار تتفاعل معها   سلوكيا

 من املجاالت والعوامل املختلفة. ولضمان نجاح ذلك يتطلب من املدرسة أن تج
ً
عل من تطوير األداء املدرس ي الركيزة األولى  جملة

أهدافها ورسالتها التربوية، عن طريق وضع خطة إجرائية واضحة يشترك في إعدادها كل من له عالقة باملدرسة تشمل  لتحقيق  

 مجاالت االدارة املدرسية والتعليم والتعلم.  

الرامية والنشاطات  واالجراءات  العمليات  بأنه  تطويراألداء  معايي   وُيعرف  وفق  املمكنة  الجودة  مستويات  أعلى  إلى  ر  للوصول 

مقننة.)السيد، أدوات  باستخدام  األداء  مستوى  عليها  يقاس  الشحية  Alsayd,(2019, 20) (20،  2019معتمدة  تعرفه  كما   ،

(2019،315  –  356  )Al Shehiyah(2019, 315-356)  تهدف  بأنه نظام يقوم بعمليات التحسين والتحديث والتجديد التي تس

 )Mansour (63-2016،57تج عنها تجويد مستوى األداء. في حين يعرفه منصور)مجاالت االدارة املدرسية والتعلم والتعليم وين

على أنه استراتيجية التحسين املستمر لألداء املدرس ي عن طريق اإلشراف والتقويم املستمرين إلحداث تغييرات    (57-63 ,2016

 لين باملدرسة. إيجابية في أداء جميع العام

( والتعليم  التربية  وزارة  األداء    Ministry of Education, (2018, 18-21)(  21-18،  2008وفي  تطوير  مفهوم  حددت  فقد   ،

املستمر ملستوى   التجويد والتحسين  أجل  املدرسيبأنه "جهد مخطط يسعى من  األداء  في دليل نظام تطوير  املدرس ي، كما ورد 

املدرسة، ويتضمن ذلك   أدوات علميةأداء  باستخدام  الدقيق لألداء  العلمي  للحكم    التشخيص  جمع بواسطتها األدلة 
ُ
ت مقننة 

على املجاالت الثالثة )التعلم، والتعليم، واإلدارة املدرسية(، وفق املعايير واملؤشرات املوضوعة لكل مجال لتحديد نقاط القوة  

 .ويرية للمدرسة"وأولويات التطوير، وفي ضوء النتائج يتم بناء الخطة التط
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أن تطوير األداء ألي منظمة يهدف إلى تخطيط القوى العاملة وتقييم سياسة االختيار    إلى Al-Nawaim (2017يشير النويم )و

والتعيين وتطوير خطط التدريب وتقييم سياسة األجور والحوافز وتعزيز عملية االتصال والتواصل والتقييم الذاتي لألداء. كما  

إلى تحقيق    Ministry of Education (2018, 18-21)(  21-18،  2008داء وفق دليل نظام تطوير األداء املدرس ي )يهدف تطوير األ 

جملة من املزايا، تتمثل أهمها في تجـويد مـخـرجـات النظام التعليمي، تنمية املدرسة كمؤسسة قائمة بأدوارها في املجتمع، ترسيخ  

ن باملدرسة، تنمية مهارات العمل  درسة، تفعيل أدوار املعلمين األوائل كمشرفين مقيميثقافة التقويم الذاتي لدى العاملين بامل

بروح الفريق والعمل التعاوني لدى العاملين، تشخيص مستويات األداء الحـالية للمدرسة من أجل تطـويرها،  تمكين املدرسة  

درسة كمنظمة متعلمة، وتخطيط وتصميم برامج اإلنماء  من االستفادة من إمكانياتها البشرية واملادية بفاعلية أكبر، جعل امل

 املنهي في ضوء االحتياجات التدريبية للعاملين باملدرسة. 

في   واساليب  تربوية  ومشاريع  برامج  تبنيها  من خالل  مدارسها  أداء  تطوير  على  عمان  سلطنة  في  والتعليم  التربية  وزارة  وسعت 

املشا تلك  ضمن  ومن  التربوية،  املجاالت  في  جميع  تطبيقه  تم  الذي  املدرس ي  األداء  تقويم  مشروع  الدراس ي  ريع  العام 

 أدوات علمية مقننة مثل:  2002/2003
ً
، والذي يركز على عناصر األداء الثالثة: )االدارة املدرسية، التعلم، التعليم(، مستخدما

املدرس ي بهدف تحسينه والوصول باملدرسة    املالحظات واالستبانات واملقابالت وتحليل األعمال لجمع األدلة للحكم على األداء

جات الكفاءة والفاعلية، وذلك بتطبيق التقويم الذاتي الذي ينفذه اعضاء املدرسة، وكذلك التقويم الخارجي الذي  إلى أقص ى در 

 يقوم به أعضاء من خارج املدرسة وهم مجموعة من املشرفين التربويين ومشرفي االدارة املدرس ي. 

ا  تقويم  ُيعد  بنو كما  املدرس ي  الذي  ألداء  األساس  والخارجي  الذاتي  بنى عيه 
ُ
ت نتائجه  وفي ضوء  األداء،  تطوير  عليه عملية  ُيبنى 

الخطط التطويرية لكل عناصر العملية التعليمية التعلمية. وًيجمع التربويون على أن إدارة املدرسة بمثابة الطاقة املحركة لكل  

ستراتيجية، فهي عملية قيادية  ا تمكين النظام التعليمي من تحقيق أهدافه وخططه اال عمليات التطوير املدرس ي املأمول، وبيده

التعليمية  العملية  ملمارسة  مناسبة  تعليمية  بيئة  وتوفير  وفاعلية،  بكفاءة  الجهد  لبذل  وحافزة  العاملين  التأثيرفي  على  وقدرة 

لتطوير  واملشاركة  والدافعية  والتعاون  الثقة  تسودها  التي  التالتعلمية،  )التعلم،  الثالثة  مجاالته  كل  في  املدرس ي  عليم،  األداء 

 واالدارة املدرسية(.

 الدراسات السابقة

 ( افية  املعلمين ملعاييرالتعليم في نظام تطوير األداء املدرس ى    والتي(،  2020دراسة الصو إلى التعرف على درجة تطبيق  هدفت 

ا الباحثة  ، حيث استخدمت  الشرقية بسلطنة  استخد بمحافظة شمال  الدراسة، كما  الوصفي كمهج مالئم إلجراء  مت  ملنهج 

ملعايير   املعلمين  تطبيق  درجة  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  الدراسة.  ألغراض  الالزمة  واملعلومات  البيانات  لجمع  كأداة  االستبانة 

درجة كبيرة في جميع املعايير،  التعليم في نظام تطوير األداء املدرس ي جاءت بدرجة كبيرة في معايير الدراسة الكلي، كما جاءت ب

التعليم وال التعليم الخاصة بجميع الطالب، وفاعلية أساليب التقويم  وهي جودة  تعلم في كل مادة دراسية، وتلبية احتياجات 

 ، وفاعلية املعلم األول كمشرف مقيم. كما كشفت النتائج عن عدم وجود  
ً
فروق وتحفيزها للطالب، وتقويم املعلم ألدائه ذاتيا

عزى ملتغيري سنوات الخبرة واملؤهل  بين متوسطات ت(  α≤0.05لة إحصائية عند مستوى )ات دالذ
ُ
قديرات أفراد عينة الدراسة ت

 في متغير الجنس لصالح االناث.( α≤0.05العلمي ، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
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) وهدفت   عقيل  مدارس    (2020دراسة  مديري  دور  على  التعرف  الكويت  إلى  دولة  في  املتوسطة  التعلم  املرحلة  تحسين  في 

التعليم من وجهة نظر املعلمين، وألغراض الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي املسحي. توصلت الدراسة إلى أن درجة تقدير  و 

وجهة نظر املعلمين  أفراد عينة الدراسة لدور مديري مدارس املرحلة املتوسطة في دولة الكويت في تحسين التعلم والتعليم من  

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الجنس واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة لدور    جاءت )متوسطة(. كما بينت النتائج

 مديري مدارس املرحلة املتوسطة في دولة الكويت في تحسين التعلم والتعليم ككل. 

) وهدفت   تها باألداء  لدورها في تنمية اإلبداع وعالقسة اإلدارة املدرسية  التعرف على درجة ممار إلى    ( 2019دراسة أبو مديغم  

الدراسة استخدم الباحث   املدرس ي من وجهة نظر معلمي املدارس االبتدائية في منطقة النقب داخل الخط األخضر. ولغرض 

لدور  املدرسية  اإلدارة  ممارسة  درجة  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  االرتباطي.  املسحي  الوصفي  كانت  املنهج  اإلبداع  تنمية  في  ها 

جم جاءت  حيث  كبيرة،  جاء  بدرجة  جوانبه  جميع  في  املدرس ي  األداء  درجة  أن  النتائج  اظهرت  كما  كبيرة،  بدرجة  املجاالت  يع 

نظر   وجهة  من  املدرس ي  األداء  وبين  اإلبداع  تنمية  في  املدرسية  اإلدارة  دور  بين  موجبة  ارتباطية  عالقة  ويوجد  كبيرة،  بدرجة 

 .  املعلمين

ص العالقة بين مواقف املعلمين تجاه التطوير املنهي واألداء املدرس ي  لفح    Yuejin Xu(2016)ويجن إكسيو     دراسةكما سعت  

والتعلم والقيادة  والتمكين   التعليم،  مسح  بيانات  باستخدام  الوالية  مساءلة  نظام  املتحدة   في  بالواليات  كنتاكي  والية  في 

اس الدراسة  وألغراض  اال األمريكية.  تحليل  إجراء  وتم  التحليلي.  الوصفي  املنهج  موقف  ُتخدم  لتحديد  املعياري  املتعدد  نحدار 

في    
ً
املنهي كان عاليا املعلمين تجاه تطورهم  أن موقف  إلى  الباحث  إليها  التي توصل  النتائج  أشارت  املنهي.  التطوير  املعلمين تجاه 

ت في  العام  األداء  واملتوسطة. وأن  االبتدائية  الثاملدارس  املدارس  في  بينما   ،
ً
أيضا  

ً
عاليا كان  املدارس  قليل  لك  العام  األداء  انوية 

   .نتيجة ضعف اتجاهات  املعلمين نحو التطور املنهي

 التعليق على الدراسات السابقة

 أوجه التشابهة واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسةالحالية

وا السابقة  الدراسات  أغلب  اتفقت  املنهج:  حيث  كمهج من  الوصفي  املنهج  استخدام  على  الحالية  إلجراء  منا  لدراسة  سب 

 (. 2016(، ودراسة ويجن اكسيو)2019(، ودراسة أبومديغم)2020الدراسة كدراسة عقيل )

العينة:    عقيل  من حيث  كدراسة  الدراسة  كعينة إلجراء  باملعلمين  االستعانة  في  السابقة  الدراسات  من  عدد  (، 2020اتفقت 

ويجن   السابق2016اكسيو)ودراسة  الدراسات  من  عدد  اختلفت  حين  في  باملشرفين  (.  استعانت  الدراسات  بعض  حيث  ة، 

 (.2020التربويين واملعلمين األوائل، كدراسة ودراسة الصوافية )

األداة:   على  من حيث  للحصول  مناسبة  كأداة  االستبانة  استخدام  في  الحالية  والدراسة  السابقة  الدراسات  من  عدد  اتفقت 

 (.2019(، ودراسة أبومديغم)2020بيانات واملعلومات الالزمة للدراسة كدراسة عقيل )ال
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 االستفادة من الدراسات السابقة  أوجه 

الدراسة اختيار وصياغة مشكلة  في  املحلية  ،االستفادة  الدراسات  الدراسات سواء  العديد من  استخدام املنهج    ،فقد أوصت 

االرتباطياأل الوصفي  املنهج  وهو  االط الستفادة  ا  ،نسب  بناء  في  السابقة  الدراسات  من  عدد  الحاليةمن  للدراسة  النظري    ، ار 

الدراسةو  أداة  الحالية  استفاد  ، كما بناء وتطوير  الدراسة  الدراسة من خالل االطالع واملقارنةت  بين    في تحديد مجتمع وعينة 

 . الدراسات السابقة

الحالية تسعى للوقو  لبريمي بسلطنة  ا  ف على واقع تطوير األداء املدرس ي في مدارس محافظة وفي ضوء ما تقدم، فإن الدراسة 

 عمان. 

 مشكلة الدراسة -1.1

عد املدرسة العنصر املهم من عناصر النظام التربوي، فهي معنية باستقطاب شريحة مهمة وكبيرة من شرائح املجتمع،  
ُ
ت

ال وكل إليها تحقيق التعليم وتطوير سلوك املتعلمين وغرس القيم 
ُ
ي  تي يسعى املجنمع لغرسها واملحافظة على اإلرث الحضار وأ

لبناء   واملادية  البشرية  بمكوناتها  مواتية  تربوية  بيئة  لتهيئة  التعليمية  املؤسسة  أداء  تطوير  يسعى  كما  له.  والعلمي  والثقافي 

ول على مخرجات تعليمية  شخصية الطالب من الناحية األكاديمية والروحية والعقلية والنفسية واالجتماعية والبدنية للحص 

 واجتماعية عالية الجودة.

واقعولل على  إلى    وقوف  بالرجوع  الباحثان  قام  عمان،  بسلطنة  البريمي  محافظة  مدارس  في  املدرس ي  األداء  تطوير 

التي  العالقة،  ذات  السابقة  كدراسة   الدراسات  املدرس ي،  األداء  بتطوير  املتعلقة  الدراسات  من  املزيد  إجراء  بأهمية    أوصت 

. مما يشير إلى ضرورة البحث في واقع تطبيق نظام تطوير  (2017ينية )ودراسة القر (2019، ودراسة الشحية )(2020الصوافية )

 ، األمر الذي يؤكد أهمية إجراء الدراسة الحالية، محاولة اإلجابة على السؤالين التاليين:  األداء املدرس ي بمدارس السلطنة 

 املعلمين؟ ة ُعمان من وجهة نظر  في مدارس محافظة البريمي بسلطنما واقع  تطويراألداء املدرس ي  .1

الستجابة أفراد عينة  (α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين املتوسطات الحسابية عند مستوى داللة ) .2

 الدراسة ملستوى تطويراألداء املدرس ي في مدارس محافظة البريمي تعزى ملتغيرات )الجنس، وسنوات الخبرة(؟

 أهداف الدراسة  -2.1

سعت إلى تحقيق مجموعة من األهداف التي من املؤمل أن تكون إضافة علمية إلى املكتبة  ، فإّن الدراسة  بناًء على ما تقدم

وعالقتها  وبالنشارد  هيرس ي  نظرية  وفق  املوقفية  القيادة  تناولت  التي  الدراسات  لندرة   
ً
عامة العربية  واملكتبة   

ً
خاصة العمانية 

 اء املدرس ي واألهداف هي:بتطوير األد

 اء املدرس ي في مدارس محافظة البريمي بسلطنة ُعمان.  الوقوف على واقع تطويراألد .1

األداء   .2 تطوير  الدراسة ملستوى  عينة  أفراد  الحسابية الستجابة  املتوسطات  بين  فروق  هناك  كانت  إذا  فيما  التعرف 

 سنوات الخبرة(. املدرس ي في مدارس محافظة البريمي تعزى ملتغيرات )الجنس، و 
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 الدراسة على النحو اآلتي: تمثلت أهمية   الدراسة: أهمية -3.1

 للدراسات السابقة العربية واالجنبية التي تناولت تطوير األداء املدرس ي، وهي بذلك تمثل رافًدا    األهمية النظرية:
ً
تعد استكماال

 معرفيا للمكتبة العربية عامة واملكتبة العمانية على وجه الخصوص.

التطبيقية: ك  األهمية  الحالية  الدراسة  أهمية  التي  تتمثل  السابقة،  املحلية  الدراسات  من  العديد  لتوصيات  استجابة  ونها 

أوصت بأهمية إجراء دراسات ميدانية تتعلق بتطوير األداء املدرس ي، وما ستقدمه الدراسة الحالية من توصيات إجرائية بناء  

عنيين في املديرية العامة للتربية والتعليم  رار في وزارة التربية والتعليم، واملستساعد صناع القمن املؤمل أنها  على نتائجها، فإنه  

 بمحافظة البريمي فيما يتعلق بتطوير األداء املدرس ي، ووضعها موضع التنفيذ ألجل التحسين والتطوير.

 الدراسة  حدود -4.1

 يمي بسلطنة عمان. تطبيق الدراسة على عينة من املعلمين بمدارس محافظة البر 

 في مدارس محافظة البريمي بسلطنة عمان.  كما تم تطبيقها الحدود املكانية: 

 .2021/2022كذلك تم تطبيقها خالل الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي الحدود الزمانية:  

اإلدارة املدرسية، ومجال التعليم،    تناولت الدراسة الحالية مجاالت تطوير األداء املدرس ي املتمثل بمجال  الحدود املوضوعية: 

 ومجال التعلم. 

 الدراسة  مصطلحات -5.1

يشير مفهوم تطوير األداء املدرس ي إلى الجهد املخطط واملستمر لتحسين مستوى األداء املدرس ي وتجويد    تطوير األداء املدرس ي: 

الع التشخيص  ذلك  ويتضمن  لألداء،  املستمر  والتقويم  االشراف  خالل  من  باستخدام  املخرجات  املدرسة  ألداء  الدقيق  لمي 

مقن علمية  املعايير  أدوات  وفق  املدرسية  واالدارة   والتعليم،  التعلم،  مجاالت:  كل  على  للحكم  األدلة  بواسطتها  تجمع  نة 

لتوفير    
ً
سعيا للمدرسة،  التطويرية  الخطة  وبناء  التطوير،  وأولويات  القوة  نقاط  لتحديد  مجال  لكل  املوضوعة  واملؤشرات 

 . (2008زارة التربية والتعليم،كانيات البشرية واملادية الالزمة لتحقيق االهداف")و االم

  واألدوات  نهجيةامل -2

الذي يقوم على جمع البيانات املتصلة بمشكلة الدراسة وما    ؛تم استخدام واعتماد املنهج الوصفي التحليلي   :منهج الدراسة

هو   الوصفي  فاملنهج  مختلفة،  ظواهر  من  بها  والتفيرتبط  الدقيقة  املعرفة  إلى  للوصول  يسعى  الذي  لعناصر  املنهج  صيلية 

 . (2009أفضل وأدق )النعيمي وآخرون، مشكلة أو ظاهرة قائمة للوصول إلى فهم 

الدراسة  عــددهم    : مجتمع  البــالغ  عـمان  بســلطنة  البريمي  بمحافظـة  واملعلمات  املعلمـين  جميـع  مـن  الدارســة  مجتمـع  تكـون 

 (. 2021م )وزارة التربية والتعليم،2020/2021ية معلم ومعلمة، وفق الكتاب السنوي لإلحصاءات التعليم  (1461)

%( من مجتمع الدارسة من مدارس محافظة  18( معلما ومعلمة بما يعادل )238اشتملت عينة الدراسة على )  :عينة الدراسة

الدراس ي   العام  في  عمان  سلطنة  في  وتم    2021/2022البريمي  توز م،  قوائم  خالل  من  الطبقية  العشوائية  العينة  يع  اختيار 

، وممثلة ملجتمع الدراسة، حيث تم اختيار)20املعلمين على مدارس املحافظة، وذلك باختيار )
ً
( من  7( مدرسة موزعة جغرافيا
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لتي اعتمدها الباحث  % (، وهي النسبة ا  67( مدرسة من مدارس اإلناث بما يساوي )  13% (، و)  33مدارس الذكور بما يساوي )

 ض توزيع أفراد العينة وفقا ملتغير الجنس.( يعر 1في هذه الدراسة، والجدول)

 ( توزيع العينة وفقا ملتغير ) الجنس( 1جدول) 

 النسبة املئوية  املجموع  الجنس 

 % 33 79 الذكور 

 % 67 159 االناث 

  238 املجموع 

 % 100 النسبة املئوية 

 ( يعرض تو 2بينما جدول )
ً
لعينة إلى ثالث فئات، وهي فئة خمس سنوات فأقل  ملتغير الخبرة، حيث توزعت ا زيع أفراد العينة وفقا

(  2% ، وجدول )43%، وفئة عشر سنوات فأكثر بلغت نسبتها  33%، وفئة من خمس سنوات إلى عشر سنوات بنسبة  24بنسبة  

 لسنوات الخبرة. 
ً
 يعرض عينة الدراسة وفقا

 فقا ملتغير )الخبرة( ( تويع العينة و 2جدول) 

 الجنس 

 الخبرة 

 ملئوية النسبة ا املجموع 

 أقل من 

 خمس

 سنوات 

 من خمس  

 إلى عشر 

 سنوات 

 أكثر من  

 عشر سنوات 

  238 103 78 57 املجموع 

 % 100 % 43 % 33 % 23 النسبة املئوية 

 

 أداة الدراسة 

   :
ً
تقيس واقع    نة في صورتها األولىطوير أداة للدراسة، وهي االستبالإلجابة عن أسئلة الدراسة تم ت  األداة في صورتها األولى.أوال

 باالطارالنظري والدراسات السابقة كدراسة السيد  
ً
تطوير األداء املدرس ي، وهي )التعلم، والتعليم واالدارة املدرسية(، مستعينا

(2019  ،20) Alsayd  (2029, 20)،الصوافية( ودراسة   ،2020  ،101  –  128) Al-Sawafieh (2020, 101- 128)   ودراسة  ،

الدراسة من جزئين، حيث اشتمل    Tammam & Salah(2016, 203-204) (204  –  203،  2016)تمام، وصالح ، وتكونت أداة 

( وعددها  االستبانة  فقرات  الثاني حوى  الجزء  بينما  الخبرة(،  وسنوات  )الجنس،  متغيري  على  األول  تم  20الجزء  كما  فقرة.   )
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وافق بشدة(، كخيارات للمستجيبين إلختيار  لخماس ي)موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير م اعتماد تدريج ليكرت ا

ما يعكس وجهة نظرهم حول واقع تطوير األداء املدرس ي. وبعد أن تم تنسيق االستبانة وتنظيمها بصورتها األولى أصبحت جاهزة  

( يبين جدول  كما  األولى،  في صورتها  املحكمين  على  ونسب  (3لعرضها   ، ومجال  محور  ونسبة كل  الدراسة،  مجاالت  كل  توزيع  ة 

 مجال إلى املحور الذي ينتمي إليه.

 . وفقا للفقرات ( محاور ومجاالت وعدد فقرات االستبانة والوزن النسبي لكل مجال 3جدول) 

 املجال   املوضوع  م
عدد 

 الفقرات 

نسبة كل مجال إلى  

 املحور 

نسبة كل مجال  

 إلى االستبانة 

 اء املدرس ي األد تطوير 2

 % 14 % 35 7 التعلم

 % 14 % 35 7 التعليم 

 % 12 % 30 6 االدارة املدرسة 

 % 40 % 100 فقرة 20 ثالثة مجاالت مجموع املجاالت والفقرات للمحور 

 للفقرات 
ً
 % 100 فقرة 50  املجموع إجماال

 

  :
ً
ن املحكمين   على درجة تكرارها م من املحكمين تم األخذ بها بناءً بعد دراسة املالحظات الواردة    األداة في صورتها النهائية.ثانيا

وتوافقهم عليها، وبعد ادخال التعديالت املقترحة من املحكمين تم إخراج االستبانة بصورتها النهائية والقيام باإلجراءات الالزمة  

 للتطبيق الفعلي. 
ً
 استعدادا

 صدق أداة الدراسة

الظاهري:    -  1 الص الصدق  من  الظاهري  للتحقق  املحكمين  -دق  بصدق  الدارسـ  -املعروف  بعـد  ألداة  االستبانة  عـرض  تـم  ة؛ 

تطويرها فـي صـورتها األولى علــى عدد من املحكمين من ذوي االختصاص في االدارة التربوية واالدارة العامة، بمؤسسات التعليم  

مالحظا إبـداء  بهدف  وذلك  عمان،  بســلطنة  والخاصة  الحكومية  وسالمة  العالي  للمجاالت،  الفقرات  انتماء  مدى  حول  تهم 

، وقد تم استرجاع )الصيا
ً
 ( استبانة.  37غة اللغوية، وحذف أو إضافة ما يرونه مناسبا

يعتمد  صدق البناء بارتباط مجاالت الدراسة بمحاورها الذي تنتمي إليه، وارتباط الفقرات باملجاالت، واملحور    البناء: صدق -2

املحور الذي تنتمي إليه، وبالتالي تجانس فقرات األداة    ، فكلما ارتفعت درجات صدق البناء للفقرات زاد تجانسالذي تنتمي إليه 

( بلغت  األصلية  الدراسة  عينة  خارج  من  عينة  على  تطبيقها  تم  لألداة  البناء  صـــدق  دالالت  على  وللحصول    20كلها. 
ً
معلما  )

بي ارتباط  اســـتخدام معامل  ارتباط كل مج4(، وجدول )PEARSONرسون )ومعلمة، حيث  تم  ال مع غيره من ( يعرض معامل 

 ( يعرض  معامل ارتباط فقرات كل مجال، ومع املجاالت، واألداة ككل. 5املجاالت واألداة ككل، وجدول ) 
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 ( معامل ارتباط كل مجال مع غيره من املجاالت 4جدول ) 

 ل املحور كك االدارة املدرس ي  التعليم  التعلم املجال 

 **984. **951. **931. 1 التعلم

 **967. **906. 1  التعليم 

 **977. 1   االدارة املدرسية 

من    )اليتضح  )4جدول  داللة  مستوى  عند   
ٌ
إحصائيا دالة  قوية  طردية  عالقة  وجود   )0.05 ≥α  )  األداء تطوير  مجاالت  بين 

 املدرس ي. 

 

 تنتمي إليه  ( معامل ارتباط فقرات كل مجال، ومع املجال الذي5جدول ) 

 ة املدرسية مجال االدار   محال التعليم  مجال التعلم 

 قم

 الفقرة 

معامل  

 االرتباط 

مستوى  

 الداللة 

 قم

 الفقرة 

معامل  

 االرتباط 

مستوى  

 الداللة 

 قم

 الفقرة 

معامل  

 االرتباط 

مستوى  

 الداللة 

1 **905 . 000 . 8 **828 . 000 . 15 **983 . 000 . 

2 **817 . 000 . 9 **849 . 000 . 16 **931 . 000 . 

3 **905 . 000 . 10 **923 . 000 . 17 **861 . 000 . 

4 **910 . 000 . 11 **768 . 000 . 18 **911 . 000 . 

5 **896 . 000 . 12 **896 . 000 . 19 **810 . 000 . 

6 **927 . 000 . 13 **937 . 000 . 20 **824 . 000 . 

7 **902 . 000 . 14 **942 . 000 .    

 عند مستوى داللة
ٌ
 ( α≤0.01) ** دالة إحصائيا

 عند مستوى داللة )( وجود عالقة طرد5جدول )الكما يتضح من   
ٌ
  واملجال بين فقرات املجال ( α≤0.05ية قوية دالة إحصائيا

 ككل، مما يدل على صدق البناء وتتصف بمناسبتها ألغراض الدراسة.
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طالعية، من خالل حساب معامل االتساق  تم التحقق من ثبات االستبانة بعد تطبيقها على العينة االستثبات أداة الدراسة:  

 ( يبين درجة معامل االتساق الداخلي.6(، وجدول )(Cronbach Alphaرونباخ  الداخلي ألفا ك 

 (  (Cronbach Alpha( معامل االتساق الداخلي 6)  جدول 

 عدد املجال 

 الفقرات 

 االتساق الداخلي 

 95. 7 مجال التعلم 

 97. 7 مجال التعليم 

درسية مجال االدارة امل  6 .96 

 . 98 فقرة 20 اإلجمالي

 ألداة الدراسة، حيث بلغ )6في جدول )  أظهرت النتائج
ً
(، وكذلك ارتفاع معامل الثبات  98.( ارتفاع معامل الثبات إجماال

 ومناسبة ألغراض الدراسة.  .(، وهي درجة ثبات ممتازة97  –. 95على مستوى كل مجال، حيث تراوحت درجة الثبات بين ))

التأكد من صدقها وثباتها، تمت مخاطبة قسم التربية والدراسات  بعد إعداد أداة الدراسة، و    بيق أداة الدراسة:ات تطإجراء

التربية   بوزارة  الدولي  والتعاون  التربوية  الدراسات  دائرة  مخاطبة  بهدف  وذلك  باحث،  تسهيل  مهمة  على  للحصول  اإلنسانية 

أذ إلكترونية للحصول على  الوزارة باملوافقة توالتعليم برسالة  أداة الدراسة، وبعد رد  التواصل مع قسم االحصاء ن تطبيق  م 

واملعلومات التربوية باملديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي للحصول على قوائم معلمي ومعلمات املحافظة الختيار  

 بواسطة قسم التدريب باملديرية عن طريق ر العينة العشوائية املمثلة ملجتمع الدراسة، ومن ثم توزيع االستبانة  
ً
ابط   الكترونيا

 ( للمدارس املختارة لتوزيعها على عينة الدراسة من املعلمين واملعلمات.https://forms.gle/P5bY8mv6CjYund4L7الكتروني )

مـــن خـــالل اســتخراج النتــائج لكــل ســؤال    املعالجـــات اإلحصـــائية والوصـــفية والتحليليـــة املناســـبةأجريت    :املعالجة االحصائية

ستخدم معامل ارتباط  (SPSS ــن أســئلة الدراســة الخمسة، عن طريق برنــامج الرزم االحصــائية للعلــوم اإلجتماعية  م
ُ
(، حيث أ

الفاكرونبــــاخ   (PERSONبيرسون ) البناء لإلستبانة، ومعامــــل  ) ( Alpha Cronbachإليجاد صدق  الثبات، واختبار   -T( لقياس 

TESTتأثير الجنس، وكذلك    ( لحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لإلجابة على السؤال األول والثاني، وقياس 

حادي )
ُ
 ( لقياس تأثير سنوات الخبرة.Anovaاختبار التحليل األ

 ومناقشتها  النتائج  -3

الحالية طريقة ليكرت  مدت الدراسة وإجراء املقارنات بين االستجابات؛ اعت  للحكم على تقديرات أفراد عينة الدراسة، 

الفئات= أعلى قيمة ) الناتج على عدد  )  -(  5الخماس ي وهي كاآلتي: طرح أعلى قيمة من أدني قيمة وقسمة  =    5( ÷  1أدني قيمة 

(، وهكذا في باقي الفئات، 1.80( = )1للفئة )  ( إلى الحد األدنى0.80(. ومن ثم إضافة الناتج )0.80=  5÷    1-5طول الفئة، أي )=  
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املتوسط  7)وجدول   الدراسة حسب مدى  استبانة  في استجاباتهم على فقرات  العينة  أفراد  الحكم على تقديرات  يبين معيار   )

 الحسابي. 

 ( معيار الحكم على النتائج 7جدول) 

 الدرجة  مدى املتوسط الحسابي  الترميز 

 مرتفعة ج 500إلى   4.20من  1
ً
 دا

 مرتفعة 4.19إلى أقل من  3.40من  2

 متوسطة  3.39إلى  أقل من  2.60من  3

 منخفضة  2.59إلى أقل من  1.80من  4

  1.79إلى أقل من   1من  5
ً
 منخفضة جدا

اقع تطويراألداء املدرس ي في مدارس محافظة البريمي بسلطنة ُعمان من وجهة  النتائج املتعلقة بالسؤال األول: ما و

امل تقدير لإلجابة    ؟علميننظر  األول، والحكم على  السؤال  واالنحراف  على  الحسابي  املتوسط  تم حساب  الدراسة  عينة  أفراد 

وجدول) مجال،  كل  وفقرات  املدرس ي  األداء  تطوير  ملجاالت  لفقرات  واالنحرافات  8املعياري  الحسابية  املتوسطات  يعرض   )

 املعيارية. 

سة ملستوى تطوير  د عينة الدرا عياري لكشف عن الفروق بين تقديرات أفرا( املتوسط الحسابي واالنحراف امل8جدول) 

 األداء املدرس ي. 

 املجال  رقم املجال  الرتبة 
املتوسط  

 الحسابي 
 املستوى  االنحراف املعياري 

  . 64 4.28 االدارة املدرسية  الثالث  األول 
ً
 مرتفعة جدا

  . 66 4.25 التعليم  الثاني الثاني
ً
 مرتفعة جدا

 مرتفعة . 68 4.19 التعلم ل األو  الثالث 
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 م . 66 4.24  املحور ككل  
ً
 رتفعة جدا

جدول) نتائج  شير 
ُ
إلى  8ت نظر  مستوى  (  وجهة  من  ُعمان  بسلطنة  البريمي  محافظة  مدارس  في  املدرس ي  تطويراألداء 

للمحور)املعلمين   الحسابي  املتوسط  بلغ  حيث   ،
ً
جدا  

ً
واال 4.24مرتفعا  ،)( الكلي  املعياري  وحص .(66نحراف  مجا،  االدارة  ل  ل 

 بمتوسط حسابي )املدرسية على الرتبة األولى بدرجة م
ً
.(، بينما جاء مجال التعليم في  64(، وانحراف معياري )4.28رتفعة جدا

 بمتوسط حسابي )
ً
.(، كما جاء مجال التعلم في الرتبة الثالثة مرتفعة  66(، وانحراف معياري )4.25الرتبة الثانية مرتفعة جدا

بالتعاون    -ن على أن مديري املدارس  فراد العينة متفقو هذا يعني أن معظم أو .(.  68( وبانحراف معياري)4.19)  بمتوسط حسابي

الحياة    -مع املعلمين السبل لهم في توظيفها وممارساتها في  الطلبة في اكتساب املعرفة والقيم واالتجاهات، ويهيئون  يساعدون 

املدارس   الطلبة، كما يحرص مديرو  أداء  في تقويم  لهم ويوجهونهم  املساندة  املعلمين ويقدمون  على  اليومية، وكذلك يوجهون 

 التخطيط والتنفيذ واالشراف على األداء املدرس ي. 

وقد ُيعزى ذلك إلى جهود وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق برفع كفاءة مديري املدارس سواء على مستوى الوزارة، أو املحافظات  

األد تقويم  حول  برامج  لهم  دمت 
ُ
ق حيث  املدرس ي،  األداء  بتطوير  املتعلقة  الجوانب  في  تتعلق  التعليمية  وبرامج  املدرس ي،  اء 

بمنهجية وتصميم املبادرات، والتحفيز ونشر الثقافة االيجابية في املجتمع املدرس ي، وبرنامج أمثلة ملصادر ومؤشرات األداء في  

 .اتي وغيرها من البرامج ذات الصلةعملية التقويم الذ 

) و  الصوافية  دراسة  مع  الحالية  الدراسة  اتفقت  النتيجة  في    (128  –  101،  2020بهذه  املدرس ي  األداء  درجة  أن  أظهرت  التي 

اتفقت مع دراسة   التي أظهرت أن   (834  -  815،  2019أبو مديغم  )مدارس محافظة شمال الشرقية  جاء بدرجة كبيرة، كما 

فت الدراسة  درجة األداء املدرس ي جاء بدرجة كبيرة في مستوى األداء املدرس ي في مدارس عينة الدراسة.  وفي الجانب اآلخر اختل

التي توصلت نتائج الدراسة أن  درجة أداء مديري املدارس في تحسين العمل املدرس ي كانت متوسطة،  (  2020عقيل )مع دراسة  

 ، حيث أظهرت نتائج الدراسة حصول محور األداء املدرس ي على درجة ضعيفة.  (2016ويجن إكسيو )كما اختلفت مع دراسة 

 املجال األول: مجال التعلم. 

 ( املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري للكشف عن الفروق في تقديرات أفراد عينة الدراسة ملجال التعلم. 9ل) جدو 

 الرتبة 
رقم  

 الفقرة 
 فقرات مجال التعلم 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 
 املستوى 

  . 74 4.26 يسهم في تحفيز الطالب  الكتساب القيم اإليجابية.  7 1
ً
 مرتفعة جدا

  . 77 4.24 يوجه باستثمار األنشطة املدرسية كمصدر للتعلم.  2 2
ً
 مرتفعة جدا

  . 79 4.23يحرص على توفير متطلبات البيئة املحفزة للمعلمين إلحداث   1 3
ً
 مرتفعة جدا
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 الرتبة 
رقم  

 الفقرة 
 فقرات مجال التعلم 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 
 املستوى 

 التعلم.

  . 82 4.21 يعزز استخدام شبكة املعلومات العاملية إلثراء عملية التعلم.  3 4
ً
 مرتفعة جدا

 مرتفعة   . 77 4.15 ملناسبة للطلبة لتوظيف املهارات املكتسبة. ييهئ البيئة ا 5 5

 مرتفعة . 76 4.14 يوفر الوسائل الالزمة الستغالل بيئة املدرسية.  6 6

يدرب املعلمين على عملية التخطيط ألنشطة تخدم عملية   4 7

 التعلم.
 مرتفعة . 84 4.10

 مرتفعة . 61 4.22 مجال التعلم   

جدول  معطيات  على     9)بناًء 
ً
إجماال جاءت  التعلم  ملجال  العينة  أفراد  لتقديرات  الحسابية  املتوسطات  أن  ُيالحظ   )

 بين مرتفعة  61(، واالنحراف املعياري )4.19مرتفعة، حيث بلغ املتوسط الحسابي )
ً
.(، كما جاءت درجة فقرات املجال متراوحة

 ومرتفعة، حيث املتوسطات الحسابية بين)
ً
(  7.(. كما يتضح أن الفقرة )84  –.  74افات املعيارية بين )( واالنحر 4.10  -  4.26جدا

 فقرات النمط األخرى بمستوى  
ً
التي نصها )يسهم في تحفيز الطالب الكتساب القيم اإليجابية( جاءت في الرتبة األولى متصدرة

 (  بمتوسط حسابي 
ً
الفق74(، وانحراف معياري )4.26مرتفعة جدا الرتبة األخيرة جاءت  في  بينما   ،).( )يدرب  4رة  (، والتي نصها 

تخدم   ألنشطة  التخطيط  عملية  على  )املعلمين  حسابي  وبمتوسط  مرتفعة،  بدرجة  التعلم(  معياري  4.10عملية  وانحراف   ،)

(84 .). 

أن أفراد العينة متفقون بأن مديري مدارس محافظة البريمي يسهمون في تحفيز الطالب  الكتساب القيم  مما يدل على  

البيئة املحفزة للمعلمين  اإليجابية، ويوجه  ون باستثمار األنشطة املدرسية كمصدرللتعلم، كما يحرصون على توفير متطلبات 

لتوظيف   للطلبة  املناسبة  البيئة  ويهيئون  التعلم،  العاملية إلثراء عملية  املعلومات  ويعززون استخدام شبكة  التعلم،  إلحداث 

 املهارات املكتسبة. 

نظام   تطبيق  إلى  ذلك  يعزى  املستمر  وقد  والتطوير  التحسين  مبدأ  غرس  مبادئه  من  والذي  املدرس ي،  األداء  تطوير 

كثقافة تنظيمية تبدأ من داخل املدرسة ذاتها، كما أن لترأس مديري املدارس فرق التحسين والتطوير بكل مدرسة مكنتهم من  

املد  األداء  أن ترفع  التي من شأنها  املهارات  الالزمة، وامتالك  الخبرة  بينها تحفيز  اكتساب  التعلم، والتي من  املتعلق بمجال  رس ي 

 الطالب الكتساب القيم االيجابية، وتوجيه املعلمين الستثمار االنشطة املدرسية كمصدر للتعلم.

في درجة أداء مديري املدارس في مجال التعلم، حيث  ، (2019الشحية )بهذه النتيجة اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة و 

الدراسة   مع دراسة  أظهرت  الدراسة  اختلفت  املقابل  وفي  مرتفعة.  املجال على درجة  في حصول مجال  (  2020عقيل )حصول 

 في حصول مجال التعلم على درجة ضعيفة.  (2016ويجن إكسيو )  التعلم على درجة متوسطة، كما اختلفت مع دراسة 
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 املجال الثاني: مجال التعليم.

 عياري للكشف عن الفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة ملجال التعليم ( املتوسط الحسابي واالنحراف امل10)  جدول 

 الرتبة 

رقم  

الفقر 

 ة

 فقرات مجال التعليم 
املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 
 املستوى 

  . 65 4.36 يوجه املعلمين ملراعاة احتياجات الطلبة التعليمية.  13 1
ً
 مرتفعة جدا

ليب التقويم  يحث املعلمين على استخدام أسا 9 2

 الحديثة. 
4.30 62 .  

ً
 مرتفعة جدا

  . 67 4.29 يشجع املعلمين على تنمية قدراتهم التدريسية.  11 3
ً
 مرتفعة جدا

  . 66 4.27 يشجع املعلمين لتنويع أساليب التحفيز.  14 4
ً
 مرتفعة جدا

يوجه املعلمين لتوظيف مهارات التعليم في املواقف   12 5

 االيجابية 
 مرتفعة ج . 70 4.22

ً
 دا

 لبناء الصفية املناسبة  يوجه املعلمين لتهيئة البيئة  10 6

 الطالب.  شخصية
4.21 72 .  

ً
 مرتفعة جدا

يناقش املعلمين في طرق التدريس املالئمة الحتياجات   8 7

 الطلبة
 مرتفعة . 74 4.12

  . 69 4.25 مجال التعليم   
ً
 مرتفعة جدا

 سابي لتقديرات أفراد العينة ملجال ا( يالحظ أن املتوسط الح10بناًء على معطيات جدول)
ً
 جدا

ً
،  لتعليم جاء مرتفعا

 ( الحسابي  متوسطه  بلغ  )4.25حيث  املعياري  وانحرافه   ،)69  
ً
جدا مرتفعة  بين   

ً
متراوحة املجال  فقرات  درجة  جاءت  كما   ،).

( 13كما يتضح أن الفقرة ).(.  74  –.  65(، واالنحرافات املعيارية بين)4.12  –  4.36ومرتفعة، حيث املتوسطات الحسابية بين )

، وبمتوسط حسابي  
ً
التي نصها )يوجه املعلمين ملراعاة احتياجات الطلبة التعليمية( جاءت في الرتبة األولى بمستوى مرتفعة جدا

ئمة  ( التي نصها )يناقش املعلمين في طرق التدريس املال 8.(، بينما في الرتبة األخيرة جاءت الفقرة )65(،  وانحراف معياري )4.36)

 .(.74( وانحراف معياري )4.12الحتياجات الطلبة( بمستوى مرتفعة، وبمتوسط حسابي )

على   يدل  الطلبة  مما  احتياجات  ملراعاة  املعلمين  يوجهون  البريمي  محافظة  مدارس  مديري  بأن  متفقون  العينة  أفراد  أن 

لهم   الحديثة، ويتيحون  التقويم  أساليب  لتنويع  التعليمية، ويحثونهم  على استخدام  التدريسية، ويشجعونهم  تنمية قدراتهم 

البيئة االيجابية، وتهيئة  املواقف  في  التعليم  لتوظيف مهارات  التحفيز، ويوجهونهم  املناسبة أساليب   شخصية  لبناء الصفية 

 الطالب، ويناقشونهم في طرق التدريس املالئمة الحتياجات الطلبة
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ا املهنية  التنمية  برامج  بسبب  ذلك  ُيفسر  آلية  وقد  تطوير  تم  التعليم، حيث  عملية  ورعاية  توجيه  في  املدارس  ملديري  ملقدمة 

املتابعة الصفية للمعلمين   ، كما أن تقييم األداء الوظيفي للمعلمين يعتمد على استمارة 
ً
الزيارات الصفية، وتحويلها الكترونيا

امل مدير  ُيطالب  ، حيث 
ً
 وكما

ُ
نوعا بها  لالهتمام  املدارس  بمديري  من  مما دفع  معين  بعدد  دراس ي  املعلم كل فصل  بزيارة  درسة 

الكفاءة   رفع  في  التخصص ي  املعهد  دور  ذلك  على   
ً
وعالوة ذلك،  دون  حالت  التي  األسباب  يذكر  بالزيارة  يقم  لم  وإن  الزيارات، 

اركية التي تنفذها الوزارة،  املهنية ملديري املدارس في ما يتعلق برعايتهم لتعليم الطلبة وكيفية االرتقاء به، كما أن للزيارات التش

واملحافظة التعليمية في آن واحد ملدارس املحافظة حول أداء مديري املدارس في مجال التعليم مما كان له أثر في امتالك مديري  

 املدارس مهارات االشراف واملتابعة ملجال التعليم. 

الحالية مع دراسة  الدراسة  اتفقت  النتيجة  )  بهذه  ار ،  (2019الشحية  التعليم حيث  في  املدارس ملجال  مديري  أداء  تفاع درجة 

في انخفاض درجة أداء مجال التعليم  (  2020عقيل )أظهرت حصول املجال على درجة )مرتفعة(. وفي املقابل اختلفت مع دراسة  

دراسة مع  اختلفت  كما  متوسط،  درجة  على  املجال  حصول  الدراسة  بينت  )  حيث  إكسيو  مجال (  2016ويجن  حصول  في 

 عليم على درجة ضعيفة. الت

 املجال الثالث: مجال االدارة املدرسية. 

 ( املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري للكشف عن الفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة ملجال 11جدول) 

 اإلدارة املدرسية. 

 الرتبة 
رقم  

 الفقرة 
 فقرات مجال اإلدارة املدرسية 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 
 ستوى امل

  . 60 4.41 يشجع املعلمين على التجديد في العمل. 15 1
ً
 مرتفعة جدا

  . 62 4.32 يستفيد من خبرات املعلمين في تطوير األداء املدرس ي.  16 2
ً
 مرتفعة جدا

  . 65 4.27 يفعل العالقة بين املدرسة واملجتمع املحلي.  17 3
ً
 مرتفعة جدا

  . 65 4.25 املدرس ي.يضع حلول للتحديات التي تواجه العمل   19 4
ً
 مرتفعة جدا

  . 67 4.23 يغرس ثقافة التقويم الذاتي بين العاملين في املدرسة.  18 5
ً
 مرتفعة جدا

  . 71 4.21 يوظف االساليب الحديثة لتطوير أداء املدرسة. 20 6
ً
 مرتفعة جدا

  . 73 4.28  مجال اإلدارة املدرسية   
ً
 مرتفعة جدا

  ( يال 11)  بناًء على معطيات جدول 
ً
حظ أن املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة ملجال اإلدارة املدرسية جاء إجماال

( الحسابي  متوسطه  بلغ  حيث   ،
ً
جدا  

ً
)4.28مرتفعا املعياري  وانحرافه   ،)73  ،

ً
جدا مرتفعة  املجال  فقرات  درجة  جاءت  كما   ،).
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بين) الحسابية  املتوسطات  درجة  تراوحت  املع4.2  –4.41حيث  واالنحرافات   ،)( بين  الفقرة  71  –.  60يارية  أن  يتضح  كما   .).

حسابي  15) وبمتوسط   ،
ً
جدا مرتفعة  بمستوى  األولى  الرتبة  في  جاءت  العمل(  في  التجديد  على  املعلمين  )يشجع  نصها  (التي 

ير أداء  ( التي نصها )يوظف االساليب الحديثة لتطو 20.(، بينما في الرتبةاألخيرة جاءت الفقرة )60(، وانحراف معياري )4.41)

، وبمتوسط حسابي )
ً
 .(.71( وانحراف معياري )4.21املدرسة بمستوى مرتفعة جدا

إلى   املعلمين  للتجديد في مما يشير  البريمي يعملون على تشجيع  العينة متفقون بأن مديري مدارس محافظة  أن أفراد 

ليه وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.  العمل بما يضمن بلوغ مستويات أعلى من مستويات التحسين والتطوير الذي تسعى إ

كما يتضح أن مديري املدارس بستفيدون من خبرات زمالئهم املعلمين في تطوير مستويات األداء املدرس ي، وكذلك يعملون على  

األ  على   
ً
إيجابا ينعكس  بما  هادفة  وأنشطة  برامج  خالل  من  املدرسة  تخدمه  الذي  واملجتمع  املدرسة  بين  العالقة  داء  تطوير 

 .
ً
 املدرس ي عموما

 إلى إدراك مديري املدارس ب  قد ُيعزى حصول املجال على درجة مرتفعةو 
ً
ن متطلبات املرحلة القادمة التي تسعى لها  أجدا

 من الفاعلية والكفاءة في ما يتعلق بتطوير األداء املدرس ي, وانتهاج أساليب  
ً
 مميزا

ً
 ونشاطا

ً
الدولة في تنمية قطاعتها تتطلب سلوكا

ولعل    عمل الكفاءة.  ذات  القيادية  والنهج  الحديثة  النظريات  واستخدام  والرقابة،  والتنسيق  والتنظيم  التخطيط  على  مبتية 

اإلدارة املدرسية إحدى أهم املجاالت التي توليها وزارة التربية والتعليم جل االهتمام من خالل تبني استراتيجية واضحة املعالم في  

الفعالة   واملراقبة  الالزمة  التجويد  التغييرات  التي ستسرع  واملوارد  والدعم  الحوافز  بين  تمزج  التي  املستدامة  التنمية  لضمان 

 لتحسين جودة األداء في جميع املدارس. 

)و  الصوافية  الحالية مع دراسة  الدراسة  اتفقت  النتيجة  في    (2020بهذه  املدرسية  االدارة  أن درجة مجال  أظهرت  التي 

في حصول مجال االدارة املدرسة    ،  (2019الشحية )ة جاء بدرجة كبيرة، كما اتفقت مع دراسة  مدارس محافظة شمال الشرقي 

في حصول مجال االدارة املدرسة على درجة مرتفعة. وفي املقابل  (  2019أبو مديغم  )على درجة مرتفعة، كما اتفقت مع دراسة  

االدارة املدرسية  في مدارس املرحلة املتوسطة في دولة  لتي أظهرت أن مستوى مجال ( ا2020عقيل )اختلفت الدراسة مع دراسة  

 الكويت جاءت بدرجة متوسطة. 

عند   الحسابية  املتوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل  الثاني:  بالسؤال  املتعلقة  النتائج 

البريمي تعزى  الستجابة أفراد عينة الدراسة ملستوى األداء املدرس ي في مدارس محافظة  (  α≤0.05)مستوى داللة  

لإلجابة على السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملتغيرات    ملتغيرات )الجنس، وسنوات الخبرة(؟

(  12ملتغير الجنس، وجدول)  T-test)الجنس، وسنوات الخبرة، وللحصول على الفروقات االحصائية تم استخدام اختبار )ت( )  

( 13( ملتغير سنوات الخبرة كونه يشتمل على ثالث فئات، وجدول)Anovaليل التباين األحادي )يعرض ذلك، كما اسُتخدم تح

 يوضح ذلك. 
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 الجنس
ً
 :اوال

(  للكشف عن الفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة ملجاالت تطوير األداء املدرس ي وفقا  T - test( اختبار ) 12جدول) 

 ملتغير الجنس. 

 العدد الجنس  النمط 
ط  املتوس

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

 قيمة 

 )ت(

 درجة

 الحرية 

 الداللة  

 االحصائية 

 مجال التعلم 
 430. 236 -2.067- 59. 4.20 79 ذكر

  71. 4.40 159 انثى 

 مجال التعليم  
 079. 236 -1.807- 52. 4.31 79 ذكر

  71. 4.47 159 انثى 

 مجال االدارة املدرسية 
 904. 236 -1.605- 546. 4.32 79 ذكر

  576. 4.31 159 انثى 

معطيات جدول  على  )12)  بناًء  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  بين  α ≤ 0.05( ُيالحظ عدم جود   )

تغير الجنس )ذكر، انثى(، مما  
ُ
عزى مل

ُ
متوسطات تقديرات عينة الدراسة من املعلمين واملعلمات ملستوى تطوير األداء املدرس ي ت

عزى  يعني اتفاق عين
ُ
 كانوا أو إناثا على أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة ت

ً
ة الدراسة ذكورا

اتفاق عينة الدراسة على أن مديري مدارس  على  مما يدل    ملتغير الجنس في استجاباتهم لفقرات مجاالت تطوير األداء املدرس ي.

 . م ملجاالت تطوير األداء املدرس ي،رعايتهم ومتابعتهاملحافظة بدرجة متقاربة من األداء في 

االدارة   لقسم  أن  كما  املدرس ي،  األداء  تطوير  بنظام  املتعلقة   
ً
جميعا إليهم  املوجهة  املهنية  التنمية  برامج  إلى  ذلك  ُيعزى  وقد 

إلى ذلك قنوات املحافظة، يضاف  مدارس  مديري  بين  الخبرات  تناقل  في  فاعل  باملديرية دور  في   املدرسية  االجتماعي  التواصل 

 إسهامها في تبادل الخبرات بين املديرين كل ذلك أسهم في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الجنس. 

دراسة  وقد   مع  الدراسة  نتيجة  )اتفقت  مستوى    ،  (2019الشحية  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  بينت  والتي 

(0.05≥α  )أفراد عينة الدراسة ملستوى األداء املدرس ي في مدارس محافظة مسندم تعزى ملتغير الجنس  بين متوسطات تقديرات  .

( الصوافية  دراسة  مع  الدراسة  نتيجة  اختلفت  مستوى  (  2020بينما  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  أظهرت  التي 

(0.05≥α  )عزى  بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ملستوى األداء املدرس ي مل
ُ
دارس محافظة شمال الشرقية بسلطنة ت

التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    (2020عقيل )ملتغير الجنس لصاح االناث، كما اختلفت مع دراسة  
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( نظر  (   α≤0.05داللة  وجهة  من  والتعليم   التعلم  تحسين  في  املتوسطة  املرحلة  مدارس  مديري  دور  في  الجنس  ملتغير  تعزى 

 علمين بدولة الكويت. امل

 سنوات الخبرة:
ً
 ثانيا

( املتوسط الحسابي  واالنحراف املعياري  للكشف عن الفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لتطوير األداء  13جدول) 

 املدرس ي وفقا ملتغير سنوات الخبرة. 

 العدد الفئات  املجال 
املتوسط  

 الحسابي 
 االنحراف املعياري 

 مجال التعلم 

 

 54. 4.41 57 خمس سنوات  أقل من 

 59. 4.39 78 من خمس إلى عشر سنوات 

 79. 4.25 103 أكثر من عشر سنوات 

 68. 4.33 238 املجموع 

 مجال التعليم 

 53. 4.51 57 أقل من خمس سنوات 

 57. 4.42 78 من خمس إلى عشر سنوات 

 77. 4.36 103 أكثر من عشر سنوات 

 66. 4.42 238 املجموع 

 مجال  

 الدارة املدرسية ا

 54. 4.41 57 أقل من خمس سنوات 

 59. 4.39 78 من خمس إلى عشر سنوات 

 79. 4.25 103 أكثر من عشر سنوات 

 68. 4.33 238 املجموع 

جدول) معطيات  على  )13بناًء  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  جود  عدم  بين  α ≤ 0.05( ُيالحظ   )

تغير سنوات  متوسطات تقديرات عينة ا
ُ
عزى مل

ُ
لدراسة من املعلمين واملعلمات ملستوى تطوير األداء املدرس ي في جميع األنماط ت

الخبرة )أقل من خمس سنوات، من خمس سنوات إلى عشر، أكثر من عشر سنوات(، مما يعني اتفاق عينة الدراسة، ولبيان  

 (.Anovaداللة الفروق تم استخدام معامل التحليل األحادي )
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للكشف عن دالالت الفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لتطوير األداء املدرس ي    (Anova( التباين األحادي )14) جدول 

 وفقا ملتغير سنوات الخبرة. 

 املصدر  املجال 
 مجموع 

 املربعات

 درجة

 الحرية 

متوسط  

 املربعات

 قيمة  

 )ف(

 الداللة  

 االحصائية 

 مجال التعلم 

 252. 1.38 644. 2 . 644 بين املجموعات 

 داخل

 املجموعات 
108.9 235 .464 

 

 

  237 110.2 املجموع 

 مجال التعليم 

 بين

 املجموعات 
001 . 2 664 . 001 . 999 . 

 داخل

 املجموعات 
44.9 235 315 . 

 

  237 44.9 املجموع 

 مجال اإلدارة  

 املدرسية 

 . 407 . 903 . 395 2 789. بين املجموعات 

 داخل

 املجموعات 
102.7 235 437 . 

 

  237 . 103 املجموع 

جدول) معطيات  على  )14بناًء  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  جود  عدم  بين  α ≤ 0.05( ُيالحظ   )

تغير سنوات الخبرة )أقل من  
ُ
عزى مل

ُ
متوسطات تقديرات عينة الدراسة من املعلمين واملعلمات ملستوى تطوير األداء املدرس ي ت

أكثر من عشر سنوات(.خمس سنوات، من خم إلى عشر،  الخبرة لعينة الدراسة إال    س سنوات  وعلى الرغم من تنوع سنوات 

 ليس فقط لعينة الدراسة     أنهم اتفقوا في تقديراتهم ملستوى األداء املدرس ي.
ً
وُيعزى ذلك إلى بيئة العمل املتقاربة، واملتشابهة جدا

التن  لبرامج  أن  كما   ،
ً
إجماال الدراسة  ملجتمع  األداء  بل  تطوير  نظام  أن  إلى  باإلضافة   ،

ً
تقريبا واحدة  إليهم  املوجهة  املهنية  مية 

املدرس ي واضح ومحدد وفق الدليل املعتمد من الوزارة، ويلتزم مديرو املدارس باإلجراءات املوحدة في مجاالته الثالثة، حيث يتم  
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عدم في  أسهم  مما  املحافظة،  مستوى  على  موحدة  استمارات  وفق  ملتغير    متابعتهم  تعزى  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

 سنوات الخبرة.

)و  الصوافية  مع دراسة  الدراسة  نتيجة  اتفقت  النتيجة  أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  (  2020بهذه  التي 

( ا(  α≤0.05مستوى  األداء  ملستوى  الدراسة  عينة  أفراد  تقديرات  متوسطات  بين  الخبرة   ملتغير سنوات  ملدارس  تعزى  ملدرس ي 

دراسة   مع  اتفقت  كما  عمان،  بسلطنة  الشرقية  )محافظة شمال  داللة ،  (2019الشحية  ذات  فروق  عدم وجود  بينت  والتي 

( مستوى  عند  األداء  (  α≤0.05إحصائية  ملستوى  الدراسة  عينة  أفراد  تقديرات  متوسطات  بين  الخبرة  سنوات  ملتغير  تعزى 

مدارس محافظة مسندم. في  مع دراسة  بينم  املدرس ي  اختلفت  املقابل  في  )ا  أظهرت وجود فروق ذات داللة  (  2020عقيل  التي 

تعزى ملتغير سنوات الخبرة في دور مديري مدارس املرحلة املتوسطة في تحسين التعلم  (   α≤0.05إحصائية عند مستوى داللة )

 والتعليم  من وجهة نظر املعلمين بدولة الكويت. 

 الخالصة -4

الحال الدراسة  مستوى خلصت  أن  إلى  نظر    ية  وجهة  من  ُعمان  بسلطنة  البريمي  محافظة  مدارس  في  املدرس ي  تطويراألداء 

 املعلمين  
ً
 جدا

ً
، جاء في الرتبة األولى مجال اإلدارة املدرسية، تاله مجال التعليم، ثم مجال التعلم. كما خلصت الدراسة  مرتفعا

عزى ملتغيري الجنس وسنوات الخبرة.، (α≤0.05)ة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل
ُ
    ت

 بمجموعة من التوصيات على النحو اآلتي: الحالية في ضوء النتائج خرجت الدراسة و

تفعيل نظام للمكافآت والحوافز التشجبعبة للمتميزين من مديري املدارس الذين يعملون على تطوير األداء املدرس ي   •

 لجعل 
ً
 متميزا

ً
 التطوير سمة دائمة ومتجددة لإلرتقاء بأداء املدرسة.  ويبذلون اهتماما

•   
ً
اإلستعانة بمديري مدارس محافظة البريمي في تقديم ورش وبرامج تدريبية متعلقة بتطوير األداء املدرس ي ليكون حافزا

 لهم من جهة، ومن جهة أخرى نقل خبراتهم لزمالئهم في مدارس أخرى على مستوى السلطنة 

وتصنيف املدارس حسب مستوى األداء ملا له من حفز   ،التقويم الخارجي لتطوير األداء املدرس ي في تطبيق  املض ي قدما •

 وتشجيع في زيادة اهتمام قادة املدارس بتفعيل تطوير األداء املدرس ي. 

 بحوث مقترحة: 

 في ضوء النتائج تقترح الدراسة إجراء مزيد من الدراسات على سبيل املثال: 

 تطويراألداء املدرس ي في املدارس الحكومية بسلطنة عمان. ب س وعالقتهتمكين مديري املدار درجة  •

املدرس ي    تفعيلدرجة    • األداء  تطوير  والقدرات    نظام  العلمي  والبحث  والتعلم  التعليم  أولوية  تحقيق  في  وأثره 

 .2040الوطنية ضمن رؤية ُعمان 
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 ص ملخ

هدفت هذه الدراسة ملعرفة عالقة إدارة املعرفة بتمّيز األداء في ديوان مراقبة التربية والتعليم في مدينة القبة في ليبيا،  

( تكون من  استبيان  في  متمثلة  الدراسة  أداة  ببناء  وقام  التحليلي،   الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم  ( فقرة،  28وقد 

، وبعد التحقق من صدق األداة وثباتها، أظهرت نتائج  69الدراسة من )  ينة( مجاالت، وتكونت ع4مقسمة على )
ً
( فردا

الدراسة تحّصل مجاالت الدراسة على نسب مرتفعة ومتقاربة في استجابات عينة الدراسة، وبينت وجود فروق ذات  

 تعزى  فرو داللة إحصائية في االستجابات تعزي ملتغير املؤهل العلمي لصالح املؤهالت العليا، ووجود  
ً
ق دالة إحصائيا

ملتغير سنوات الخبرة لصالح األكثر خبرة، كما أظهرت الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تمّيز األداء وإدارة  

املعرفة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها، ضرورة تقييم أداء األفراد على أساس إسهاماتهم في  

 حويل املعرفة الضمنية إلى معرفة معلنة، وتوفير البنية التحتية لالتصال واملعلومات.وت تبني إدارة املعرفة،

 إدارة، معرفة، أداء، تعليم.  :يةالكلمات املفتاح

Abstract 

The aim of this study was to characterize the relationship between the knowledge 
management and the outstanding performance of employees at the Education Office at AL- 
Qubba – Libya. A descriptive survey strategy was used in the study. Respondents included 
(69) individuals. Data were collected and verified using a questionnaire through which (4) 
scopes and (28) paragraphs, were covered. The study showed that all scopes were very 
sensitive to the variable sample responses. The results exhibited that there were differences 
due to the scientific qualifications variable which was obviously partial to the higher 
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qualifications. Likewise, the higher experience mimicked the same pattern. It was 
observable that there was a strong correlation between knowledge management and the 
level performance. It was highly recommended that the evaluation of performance of 
individuals had to be based on their contributions on adopting the knowledge management 
practice. Conversion implicit knowledge into explicit one and providing an infrastructure 
for information and communication, were also additional recommendations. 

Keywords: Management, Knowledge, Performance, Education. 

 

 اإلطار العام للدراسة .1

 املقدمة  .1ـ1

  
ً
 كبيرا

ً
التي وجدت اهتماما املفاهيم الحديثة  إدارة املعرفة من  الباحثين واملهتمين، نتيجة  تعد  العاملي، وتطور  ا من  النفتاح 

ة على املعرفة، فاملعرفة هي مخزون فكري، غير  ائموسائل العلم واملعرفة، وحاجة املؤسسات في تحويل أعمالها إلى نشاطات ق

 في عقول األفراد، ويصعب حصره وتحديده، بالرغم من  
ً
 مخّزن غالبا

ً
عد  وي  أنه يمثل ثروة حقيقية للمؤسسات،  ملموس ماديا

ال الفكرية  املعطيات  ظل  في  واإلبداع  التمّيز  تحقيق  في  أهمية  األكثر  "واملورد  اليوم،  لعالم  الحقيقي  في  تي  العصب  تصاعدت 

ا من  العديد  الفكرية" )حمود،  إطارها  التي شهدها 54،  2010ملفاهيم  الكبيرة  التغيرات  باملعرفة بسبب  االهتمام  تزايد  (، وقد 

وتبادل   االتصال  املنافسة، وحرية  وزيادة حدة  العوملة،  مثل ظاهرة  السياسية واالقتصادية واالجتماعية،  النواحي  من  العالم 

 على املؤسسات املختلفة بهدف تحسين جودة خدماتها وتحقيق ميزتها التنافسية، والبحث عن طرق  ضغ  املعرفة، ما أوجد
ً
طا

أدائها لتحقيق أهدافها بكفاءة وجودة، واستغالل ما لديها من   التكيف مع املستجدات، وتحسين  وأساليب حديثة تمكنها من 

إدا مفهوم  فظهر  لها،  مضافة  قيمة  يشكل  بشري  مال  ورأس  القيمة،  رة  معرفة  ذات  املعلومات  باكتساب  ُيعنى  الذي  املعرفة 

التنافسية   امليزة  فبناء  منها،  واالستفادة  أيوتخزينها،  واملعرفية،    في  الفكرية  أصولها  على  أساس ي  بشكل  يعتمد  مؤسسة 

األسال إلى   
ً
أيضا العاملين فقط، وإنما  إلى عدم كفاءة  اليوم "ال تعود  باملؤسسات  التي تعصف  املتبعة،  يب  واملشكالت  اإلدارية 

 ملو 
ً
 وإداريا

ً
 تنظيميا

ً
عد إدارة املعرفة حال

ُ
( وتشكل  2،  2014أي مؤسسة" )حالق،    عترضجهة التحديات واملشكالت التي تالذلك ت

 وسيلة للتكّيف مع متطلبات العصر. و أحد التطورات الفكرية، 

 مشكلة الدراسة  .2ـ 1

عل  تفرض  عديدة،  تحديات  اليوم  املؤسسات  التحديات    يهاتواجه  تلك  أبرز  ولعل  عملها،  وأسلوب  طبيعتها  في  تغيرات 

أساليبها   بتطوير  مطالبة  فإنها  العالم،  بمعزل عن  تعيش  ال  املؤسسات  واملعلومات، وألن  التكنولوجيا  وثورة  املعرفي،  االنفجار 

عاملنا سمات  أهم  أحد  والتجديد  التغيير  ُيعد  إذ  العصر،  تطورات  مع  يتوافق  بما  و وتحسينها  أضحت ضرورة  ،  له  االستجابة 

تحقيق   في  منه  واالستفادة  املعلومات،  تنظيم  في  وتطبيقه  املعرفة،  إدارة  مفهوم  تبّني  إلى  تسعى  املؤسسات  فأصبحت  ُملّحة، 

أهدافها، والبحث عن العناصر واملقومات التي تساعدها في تحقيق امليزة التنافسية، ومن خالل عمل الباحث في امليدان التربوي  

املعرفة  اطال و  إدارة  موضوع  تناول  الذي  التربوي  األدب  في  ورد  ما  وبعض  الشأن،  هذا  في  السابقة  الدراسات  بعض  على  عه 

وعالقتها بتمّيز األداء، وعلى واقع تبني إدارة املعرفة وتطبيقاته التي تمارس وعالقته بتميز األداء، تبّدى أن هذا املوضوع لم ُيعن  
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، وهذا يستلزم إبراز أهم عملياته، وبيان مدى عالقتها بتمّيز األداء، وتتبلور  ات  به، وكل ما أثير حوله دراس
ً
 نظريا

ً
تصفه وصفا

 مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية: 

 ــ ما أهم عمليات إدارة املعرفة؟ وما عالقتها بتمّيز األداء في ديوان مراقبة التربية والتعليم في مدينة القبة في ليبيا؟ 

 ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة تعزى ملتغير املؤهل العلمي؟  روق ــ هل هناك ف

 ــ هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة تعزى ملتغير سنوات الخبرة؟ 

 ــ ما العالقة بين عمليات إدارة املعرفة وتمّيز األداء؟

 ـ أهداف الدراسة 3.1

 تي:يأ  تحددت أهداف الدراسة فيما

 ــ معرفة أهم عمليات إدارة املعرفة، وعالقتها بتمّيز األداء. 

األداء   بتمّيز  وعالقتها  املعرفة  إدارة  لعمليات  الدراسة  عينة  استجابات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  معرفة مدى وجود  ــ 

 تعزى ملتغيري املؤهل العلمي، وسنوات الخبرة.

 ة املعرفة وتمّيز األداء. دار ــ معرفة مدى وجود عالقة بين عمليات إ

 ــ صياغة مجموعة من التوصيات من شأنها اإلسهام في تبّني مفهوم إدارة املعرفة، وتطبيقه في املؤسسات.

 ـ أهمية الدراسة4.1

 : تكمن األهمية النظرية للدراسة في اآلتي:األهمية النظرية للدراسة أــ 

وعال املعرفة  إدارة  موضوع  الدراسة  هذه  تناولت  تسعى  قتــ  التي  الحديثة،  اإلدارة  مبادئ  أهم  من  ُيعد  الذي  األداء  بتمّيز  ه 

يه واألخذ به من أجل التحسين والتطوير.
ّ
 املؤسسات إلى تبن

 ــ التأصيل العلمي ملفهوم إدارة املعرفة وعالقته بتمّيز األداء، ما ينعكس على تحسين أداء املؤسسات وتطويره. 

من   األولى  هي  الدراسة  التربية   علمها حسب  نوعــ هذه  ديوان  في  األداء  بتمّيز  املعرفة وعالقته  إدارة  تناول موضوع  في  الباحث 

 والتعليم في مدينة القبة.

 ــ قد تسهم هذه الدراسة في إثارة اهتمام الباحثين لدراسة جوانب أخرى في مجال إدارة املعرفة وتمّيز األداء.

هذه الدراسة تقديم توصيات عدة قد تسهم في تبّني مفهوم إدارة املعرفة، وتطوير  من  ُيتوقع    األهمية التطبيقية للدراسة:ــ    ب

العملية اإلدارية والتعليمية،   التي تواجه  للمشكالت  إيجاد حلول  في  الدراسة  اتجاه  و واقع تطبيقه، كما قد تسهم هذه  تكوين 

املعلومات وتطبيقاتها، إدارة املعرفة، وتنظيم  تبّني مفهوم  إدارة  كم  إيجابي نحو  املتعلق بمفهوم  التربوي  إثراًء لألدب  عد 
ُ
ت أنها  ا 

 املعرفة وعالقته بتمّيز األداء. 

 ـ فروض الدراسة: 5.1

 ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة لعالقة إدارة املعرفة بتمّيز األداء تعزى ملتغير املؤهل العلمي. ق ــ ال توجد فرو 
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 ية في استجابات عينة الدراسة لعالقة إدارة املعرفة بتمّيز األداء تعزى ملتغير سنوات الخبرة.صائذات داللة إح ق ــ ال توجد فرو 

 بين إدارة املعرفة وتمّيز األداء.
ً
 ــ ال توجد عالقة دالة إحصائيا

 ـ حدود الدراسة: 6.1

 بتمّيز األداء.  اــ الحد املوضوعي: معرفة أهم عمليات إدارة املعرفة وعالقته

 كاني: اقتصرت هذه الدراسة على ديوان التربية والتعليم في مدينة القبة في ليبيا. املــ الحد  

 .2022ــ الحد الزماني: تم تطبيق هذه الدراسة خالل العام 

 ـ مصطلحات الدراسة 7.1

املعرفة وتوزيعها    خزن املؤسسة، الكتساب و   في  األفرادــ إدارة املعرفة: العمليات وأنماط السلوك التي يشترك في صياغتها وأدائها  

 (.42، 2005لتنعكس في عمليات األعمال، والوصول إلى أفضل التطبيقات بقصد املنافسة )الكبيس ي، 

للموارد   األمثل  االستخدام  من خالل  لوظيفته،  واملكونة  إليه  املوكلة  األهداف  إلنجاز  جهد  من  الفرد  به  يقوم  ما  أثر  األداء:  ــ 

 املتاحة. 

 ة راساإلطار النظري للد .2

 ـ مفهوم إدارة املعرفة 1.2

واختالف   واملفكرين،  الباحثين  بتعدد  مفاهيمه  تعددت  وقد  اإلدارة،  علم  في  الحديثة  املفاهيم  من  املعرفة  إدارة  مفهوم  ُيعد 

تخصصاتهم، إذ يمكن تعريف إدارة املعرفة بأنها الطريقة التي تسهل عملية الحصول على حكمة األفراد ومعارفهم في املؤسسة،  

(، أو هي العمل من أجل تنظيم كفاءة استخدام رأس املال الفكري في نشاط  19،  2008عها تحت تصرف الجميع )العتيبي،  ووض

)ياسين،   الجماعي  والتفكير  الجماعية،  املشاركة  تفعيل  خالل  من  العقول  أفضل  وربط  يمكن 124،  2007األعمال،  كما   ،)

ما في عقول وأذهان األفراد من معارف، أو جمع املعرفة الظاهرة في السجالت    فةمعر تعريفها بأنها تلك اإلدارة التي تعمل على  

والوثائق، وتنظيمها بطريقة تسهل استخدامها، ومشاركتها مع أفراد املؤسسة، ما يرفع مستوى األداء، ويحقق النجاح بأفضل  

 بأنها االستغالل ا26،  2008األساليب، وبأقل تكلفة )األكلبي،  
ً
ثل للمعلومات والخبرات والقدرات املتوفرة لدى  ألم(، وتعرف أيضا

)املدلل،   وتطبيقها  وخزنها  وتوليدها،  املعرفة  تشخيص  خالل  من  األهداف،  تحقيق  نحو  وتوجيهها  (، 131،  2012املؤسسة، 

إتباع منهج تعاوني، إليجاد وابتكار وتنظيم املعلومات واستخدامها )طاشكندي،   بأنها نظام يشجع على  ، 2008وتعرف كذلك 

74 .) 

 ـ أهداف إدارة املعرفة 2.2

إيجاد البيئة التنظيمية التي تتيح مشاركة الجميع في    -إعادة استخدام املعرفة وتنظيمها   -تهدف إدارة املعرفة إلى تحقيق اآلتي:

واملعارف  وحمايتها   -املعلومات  وتطبيقها  املعرفة،  على  الحصول  كيفية  وخزنها  -تحديد  وتوزيعها  املعرفة  ثقافة  ن  -اكتساب  شر 

التنافسية   امليزة  واكتساب  املعرفة،  في    -((Anumba, 2005, 86إدارة  املعلومات  توفير  القرار، من خالل  عملية صنع  تحسين 

املناسب العمل  -الوقت  مجموعات  بين  التفاعل  وتحقيق  الفريق،  بروح  العمل  املعرفة    -تشجيع  لخزن  معلومات  قواعد  بناء 

جذب رأس    -نقل املعرفة الضمنية أو الكامنة في عقول مالكها، وتحويلها إلى معرفة ظاهرة  -ةحاجوتوفيرها، واسترجاعها عند ال
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إيجاد قيادات فاعلة، وقادرة على بناء    -(60،  2008املال الفكري وتوطينه في التخطيط اإلستراتيجي وحل املشكالت )الزيادات،  

وتطبيقه املعرفة  إدارة  وتطوير  -مدخل  املؤسسة،  صورة  مثيالتها عال  تحسين  مع  التي    -قتها  للمشكالت  إبداعية  حلول  إيجاد 

 (. 112، 2013تواجهها املؤسسة، من خالل استقطاب الكفاءات القادرة على االبتكار )همشري، 

 ـ أهمية إدارة املعرفة 3.2

 تتمثل أهميتها في اآلتي:

الجديدة  - املعارف  األفراد للحصول على  يتطلبه  الذي  الوقت  )نجم،    فيضتخ   -تخفيض كمية  العمل  الكلف، وأساليب طرق 

وتعميمها   -(43،  2005 وتطبيقها  فيها،  واملشاركة  منها،  املتوافر  وتوثيق  املطلوبة،  املعرفة  حجم  لتحفيز    -تحديد  أداة  عد 
ُ
ت

ت  يراتسهم في تحفيز املؤسسات على تجديد ذاتها، ومواجهة التغ   -املؤسسات لتشجيع القدرات اإلبداعية في مواردها البشرية

 (. 43، 2005توفر فرصة للمؤسسات للحصول على امليزة التنافسية الدائمة )الكبيس ي،   -البيئية غير املستقرة 

 ـ عمليات إدارة املعرفة 4.2

 إلدارة املعرفة عدة عمليات نذكر منها: 

املؤسسة من إمكانات،  كه  . تشخيص املعرفة: هدفها اكتشاف املعرفة، وتحديد مصادر املعرفة الداخلية التي تتمثل فيما تمتلأ

وما لدى أفرادها وخبرائها من معلومات وخبرات، وكذلك تحديد مصادر املعرفة الخارجية التي تتمثل في البيئة املعرفية املحيطة  

)العمري،   وتحديدها  والخارجية،  الداخلية  املعرفية  املوارد  لرصد  الناجحة  الخبرة  وأصحاب  الكفاءات  وإيجاد  باملؤسسة، 

2004 ،8) . 

تمثل في تقديم أفراد املؤسسة ألفكارهم، وإبداعاتهم من خالل مشاركة الجماعات وفرق العمل في توليد  يعرفة:  .اكتساب املب

رأس مال معرفي جديد، يسهم في حل املشكالت بصورة ابتكارية، ويجب أن تهتم هذه العملية بكل مجاالت العمل واألفراد، وال  

 تستطيع القيام بهذه العملية دون أفرادها، ولكي تستطيع املؤسسة توفير البيئة املالئمة  ة ال تقتصر على اإلدارات، ألن املؤسس

بينهم، الحواجز  وتقلل  األفراد،  بين  والتفاعل  االتصال  تعزز  أن  يجب  الفردي،  أو  الجماعي  املستوى  على  تعتمد    سواء  وأن 

 (. 24، 2001وتدعم التكامل )بروست،  الشفافية

يشج املعرفة:  خزن  في مل  .  األفراد  بقيام  العملية  هذه  وتتم  واالسترجاع،  والبحث،  واإلدامة،  باملعرفة،  االحتفاظ  عمليات 

املؤسسة بتسجيل املعارف واملعلومات الجديدة، أو أن يقوم شخص مسؤول بجمع املعلومات، وخزنها بشكل يسّهل استرجاعها  

وخبراتهم إلى إدارة محددة داخل املؤسسة، تقوم بتحليل تلك  هم  من الجميع واستخدامها، أو قيام جميع األفراد بتقديم معارف

 ( قواعدها  في  وتوثيقها  من  Perez, & Pablos, 2003, 80املعارف  الكثير  فقدان  نتيجة   
ً
كبيرا  

ً
خطرا املؤسسات  تواجه  وقد   ،)

املؤسسات ألسباب عديدة، ويأخذون   تلك  يغادرون  الذين  أفرادها  يمتلكها  التي  فتهم وخبرتهم الضمنية  معر املعارف والخبرات 

  
ً
وغير املوثقة معهم، فخزن املعرفة يأتي للحفاظ على خبرات األفراد من خالل تشجيعهم واملحافظة عليهم، وتحفيزهم، وأيضا

 حفظ املعارف واملستندات في شكل إلكتروني رقمي، وتسهيل عملية استرجاعها واالستفادة منها.

رها، وتقاسمها مع كافة املهتمين بها، بوجود آليات فعالة تتيح ذلك، مثل االتصاالت بين  ونش. توزيع املعرفة: تعني نقل املعرفة  د

األعمال   تنقالت  وإجراء  التدريب،  وبرامج  والندوات،  املؤتمرات  وعقد  الدورية،  والنشرات  والتقارير،  واملذكرات،  األفراد، 
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ل للمعرفة ونقلها إلى األفراد الذين يحتاجون إليها في الوقت  داو (، فهي عملية ت55، 2014الوظيفية وتدويرها بين األفراد )حالق، 

املناسب، وهي تبادل األفكار والخبرات واملمارسات بين األفراد، ما يتطلب تعزيز اتصالهم واستعمال ما يعرفونه لحل املشكالت  

إال أنه من الصعوبة توزيع املعرفة   ية،(، وعلى الرغم من سهولة توزيع املعرفة من خالل األدوات اإللكترون49،  2011)الزطمة،  

 إلدارة املعرفة.
ً
 الضمنية الكامنة في عقول األفراد، وهو ما يشكل تحديا

عني استخدام املعرفة في الوقت املناسب، واستثمار فرص تواجدها، بحيث توظف في حل املشكالت التي  ي. تطبيق املعرفة:  ه

االستعمال، واالستفادة والتطبيق، ومن أهم أساليب تطبيق املعرفة؛ الفرق  دة  تواجه املؤسسة، فهي تشير إلى االستعمال وإعا

)العلي،   الخبراء  قبل  من  املعرفي  والتدريب  الداخلي،  الخبير  العمل، ومقترحات  ومبادرات  الخبرات،  املتعددة  ،  2006الداخلية 

عد مجرد كلفة، ونجاح أي مؤسسة ف45
ُ
رامج إدارة املعرفة يقاس بمدى حجم املعرفة  ي ب(، فاملعرفة التي ال تنعكس في التنفيذ ت

 ( 55، 2008املطبقة )دروزه، 

 ـ متطلبات إدارة املعرفة 5.2

 هناك مجموعة من املتطلبات إلدارة املعرفة منها: 

املعلومات،    أـ  وتبادل  املؤسسة  داخل  املشاركة  ثقافة  املعرفة، ونشر  الدقيق ملصادر  الرصد  يتطلب ذلك  التخطيط والقيادة: 

املتطلبات  يجاوإ وتوفير  الفعال،  االتصال  وتعزيز  وتوضيحها،  الرؤى  ونشر  املؤسسة،  عناصر  إدارة  على  قادرة  فعالة  قيادة  د 

 الالزمة إلدارة املعرفة وتطبيقها. 

ا،  يعهاألفراد الذين تقع عليهم مسؤولية القيام باملهام والخطوات الالزمة لتوليد املعرفة، وتوز   هم . توافر رأس املال البشري:  ب

وخزنها، وتطبيقها، إذ ُيعد األفراد في املؤسسة القاعدة الحقيقية للبيانات واملعلومات، وُيعد كل فرد في املؤسسة عنصر نجاح  

 (. 38، 2007أو فشل، فاملؤسسات التي تسعى لتحقيق التمّيز هي القادرة على تبّني الطواقم البشرية املميزة واملاهرة )املطيران، 

الض ج املعرفة  الصريحة:  مني.  واملعرفة  يتمتعون  ة  الذين  األفراد  في عقول  املركبة واملتراكمة  املعرفة  الضمنية  باملعرفة  يقصد 

السجالت   في  املخزنة  واملعلومات  البيانات  وتمثل  اآلخرين،  مع  تقاسمها  يمكن  التي  هي  الصريحة  املعرفة  بينما  واسع،  بإطالع 

 . (Allen, 2003, 37) وامللفات في املؤسسة 

املعلومات هي مجموعة من البيانات ذات معنى جّمعت مع بعضها لتصبح مهمة ويمكن اإلفادة  علومات والبيانات واملعرفة:  امل  .د

منها، واملعرفة ما هي إال تجميع للمعلومات ذات املعنى ووضعها في نص، للوصول إلى فهم يمكننا من االستنتاج، وهذه العالقة  

هي ما يمكن تسميته بهرم املعرفة، إذ أن املعرفة تبنى في األساس من البيانات الخام في قاعدة    رفةبين املعلومات والبيانات واملع

 (.26، 2009الهرم، ثم املعلومات، ثم املعرفة )الكبيس ي، 

والتكنولوجية:  ه التحتية  البنية  ا.  مثل  األخرى،  املعرفية  واملوارد  بأنواعها،  والبرمجيات  واملعدات،  األجهزة  في  تبات،  ملكتتمثل 

 وشبكة املعلومات، ومراكز مصادر املعلومات.

التنظيمية:  و الثقافة  أي  .  في  املعرفة  إدارة  تتطلب  إذ  املؤسسة،  داخل  األفراد  بين  السائدة  واملعتقدات  القيم  مجموعة  هي 

 رفة. ملعمؤسسة وجود ثقافة تنظيمية مشجعة على العمل بروح الجماعة، ووجود بيئة خصبة تعزز املشاركة، وتبادل ا
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 . معوقات إدارة املعرفة 6.2

 هناك معوقات عدة تعترض سبيل تطبيق إدارة املعرفة ومنها: 

معارف من  يمتلكونه  ما  على  اآلخرين  حصول  من  والخوف  املعرفة،  واحتكار  األنانية،  إلى  األفراد  بعض  نزوع  من    -ــ  الخجل 

، أو الحذر من االنفتاح على ما يستجد من معارف وأفكار)  رينالتساؤل عن ما يجهله الفرد، أو التقصير في إبداء ما يعرف لآلخ

إدارة املعرفة  -(590،  2009الكبيس ي،   تبني مفهوم  املؤسسة غير قادرة على  للتغيير، ما يجعل  العاملين  عدم حماس    -مقاومة 

املعرفة إدارة  مفهوم  لتطبيق  العليا  امل  -اإلدارات  إدارة  ملشروع  الالزم  املادي  الدعم  توفير  الطواقم    -فةعر عدم  توافر  عدم 

وآخرون،   )العلي،  املعرفة  إدارة  بمهام  للقيام  املؤهلة،  الفردية    -(103،  2006الكفوءة  تدعم  املؤسسة  أن  من  مخاوف 

للخطر  -التنافسية واألفراد  املؤسسة  تعريض  وبالتالي  الخطأ،  املعرفة  نقل  يتم  أن  من  الفائدة    -مخاوف  بانتفاء  الشعور 

 (. 100، 2005خرين في املعرفة )حجازي، اآل واملصلحة من إشراك 

األداء7.2 التنفيذ، والخبرة،  .  ويتضمن حسن  بعمله،  الفرد  قيام  املعبرة عن  اإلدارية  السلوكيات  بأنه مجموعة  األداء  يعرف   :

 عن التفاعل والتواصل مع بقية أعضاء املؤسسة، وااللتزام باللوائح املنظمة لسير العمل )جا
ً
، 2021  سم، وجودة العمل، فضال

(، كما يعرف بأنه العمل الذي يقوم به العامل، ويكون محدد الكمية، وفي مستوى جودة معين، ويؤدى بطريقة معينة )أبو  443

الذي  635،  2020حميد،   بالشكل  املتاحة،  واملعلوماتية  واملادية،  البشرية،  املوارد  استخدام  في  الرئيس  املتغير  األداء  ويعد   ،)

 (. 85، 2000شماع، وحمود، )اليحقق أعلى الفوائد 

 تتمثل أهمية تقييم األداء في اآلتي: أهمية تقييم األداء: .8.2

ن األفراد من معرفة نقاط  أ
ّ
 على تدارك األخطاء، وإجراء التحسينات، والتغيرات املطلوبة. تهم قدر و ، همضعف و  قوتهمـ يمك

 (. 71، 2004ـ تزويد املؤسسات بمؤشرات عن األداء وأوضاع األفراد )حنا،   ب

 . الكشف عن الحاجات التدريبية لألفراد، وتحديد أنواع البرامج التي يتطلبها تحسين األداء. ج

 . يسهم في تحديد القوى البشرية الكفوءة واختيارها، وتدريبها، واستثمارها، وتحديد السياسات التنظيمية في املؤسسة. د

 ملواقع أو مهام تتالءم مع قدراتهم.  ءات. انجاز عمليات الترقية، والنقل لألفراد ذوي الكفاه

 (. 88، 2008. يساعد في تحديد مدى فاعلية املديرين، وتنمية أعضاء الفريق في املؤسسة وتطويرهم )عاشور،  و

 العوامل املؤثرة على األداء  .9.2

 ( 42، 2008(، )الشوابكة، 96، 2001تتمثل في: )عبد هللا، 

اإلدارة،     - في  العاملين  باملسؤوليةما  عدم مشاركة  إلى ضعف الشعور  إلى    -يؤدي  الوظيفي، فانخفاضه يؤدي  الرضا  مشكالت 

نوعية التقنيات، والطرق واألساليب    -التسيب اإلداري الذي يعني ضياع ساعات العمل  -أداء أضعف، وإنتاجية أقل والعكس

املستخدمة واملهارة  -العلمية  والتدريب،  والخبرة،  واملعرفة،  الشخصية،  وإحداث  إد  -القدرة  واألنشطة،  املوارد  وتنظيم  ارة 
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 للمستجدات ونظم العمل
ً
بيئة وطبيعة العمل املحيطة بالفرد، أثناء تأديته لعمله، ومدى توافر فرص    -التغييرات الالزمة وفقا

والترقية واالجتماعي  -النمو  واالقتصادي،  السياس ي،  ومعار   -االستقرار  مهاراتها،  في  املتميزة  البشرية  ومدى  فهاالعناصر   ،

 املحافظة عليها، وتنميتها. 

 الدراسات السابقة  .3

التشابه،   العالقة بموضوعها، والتعليق عليها من حيث  السابقة ذات  الدراسات  البحثية تقديم بعض  الدراسة  تستدعي هذه 

 واالختالف، ومدى االستفادة منها، وذلك على النحو اآلتي: 

 ـ الدراسات املحلية 1.3

  في ليبيا،   (، هدفت إلى تبيان دور إدارة املعرفة في تحقيق ضمان جودة التعليم العالي في جامعة بنغازي،2013)  دراسة الدوكالي  ـأ

نتائجها عدم وجود عالقة ذات   في  لها، وأظهرت  أداة  التحليلي، واعتمدت االستبيان  املنهج الوصفي  الدراسة  وقد استخدمت 

ائص الشخصية ألعضاء هيأة التدريس، وضمان تحقيق الجودة، ووجود لخص داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة بين ا 

الدراسة   وأوصت  الجودة،  وتحقيق ضمان  املعلومات،  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  بين خصائص  إحصائية  داللة  ذات  عالقة 

املعر  لحفظ  التقنية  الوسائل  استخدام  زيادة  وضرورة  التدريس،  هيأة  ألعضاء  الحوافز  تقديم  على    فة،بأهمية  واملحافظة 

 أعضاء هيأة التدريس الذين يمتلكون املعرفة والخبرة، وترسيخ مفهوم إدارة املعرفة في الجامعة. 

(، سعت إلى معرفة دور عمليات إدارة املعرفة في تحسين مستوى األداء املؤسس ي في كلية أم  2019ـ دراسة النسر، ومفتاح )  ب

وقد   ليبيا،  في  والتقنية  للعلوم  لجمع  استالربيع  أداة  االستبيان  واتخذت  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  بياناتها،  خدمت 

عالقة ارتباطية أقوى من عمليات توزيع املعرفة وتطبيقها في تحسين  لها    وخزنها   عمليات توليد املعرفةوأظهرت في نتائجها أن  

تحسين األداء، وأهمية تبّني مفهومها، ووضعه ضمن    في  مستوى األداء املؤسس ي، وأوصت بضرورة التركيز على دور إدارة املعرفة

 لتطور األداء وتحسينه، وتوفير مستلزمات تطبيق إدارة املعرفة، والسعي الدائم لتوليدها،  
ً
أولويات املؤسسة، واعتباره مدخال

اإلدا  املمارسات  في  املتبعة  األساليب  تعديل  وضرورة  األفراد،  جميع  بين  واملعارف  الخبرات  إدارة    ريةوتعميم  مع  يتوافق  بما 

 املعرفة.

 ـ الدراسات العربية  2.3

(، هدفت إلى معرفة دور إدارة املعرفة في تحسين مستوى األداء وتعزيزه في شركة الصناعات التحويلية  2010دراسة الفارس )  ـأ

أداة لجم التحليلي، واعتمدت االستبيان  املنهج الوصفي  الدراسة  في دمشق، وقد استخدمت  االخاصة  في  ع  لبيانات، وأظهرت 

نتائجها وجود عالقة ارتباطية قوية بين إدارة املعرفة واألداء، وأوصت الدراسة بأهمية إعطاء دور أكبر من اإلدارات العليا إلدارة  

واستقطاب   البشرية،  املوارد  إنتاجية  مستوى  وتطوير  املعرفة  ؤهليناملاملعرفة،  و إلدارة  وإنشال،  املهام،  أداء  على  اء  قادرين 

 وحدات بحثية في املؤسسات. 

(، هدفت إلى معرفة دور إدارة املعرفة وعالقتها بتمّيز األداء في الكليات واملعاهد التقنية املتوسطة في 2011دراسة الزطمة )  ـ ب  

دم  ا عقطاع غزة، وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبيان أداة لجمع بياناتها، وأظهرت في نتائجه
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إدارة   لدور   
ً
إحصائيا دالة  ووجود عالقة  الجنس،  ملتغير  تعزى  الدراسة  عينة  استجابات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

املعرفة وأثرها على تميز األداء تعزى ملتغيري مكان العمل، ومدة الخدمة، وأوصت الدراسة بضرورة تبّني إدارة املعرفة كمدخل  

األداء وتحسينه، وا  األنشطة،  الهلتطوير  في كافة  إدارة املعرفة  أساليب خزنها، وتطبيق عمليات  بتوليد املعرفة، وتطوير  تمام 

 واالهتمام بتطوير األداء الفردي واملؤسس ي، من خالل تحسين املناخ التنظيمي، وتبّني نظام حوافز فعال.

إلى الكشف عن دور إدارة املعرفة في تنمية امل2011راسة العلول )د  ج. رد البشرية األكاديمية في ظل الفكر اإلداري  وا(، سعت 

لها،   أداة  واالستبيان  التحليلي  الوصفي  املنهج  الدراسة  استخدمت  وقد  غزة،  قطاع  في  الفلسطينية،  الجامعات  في  املعاصر 

إحصائي داللة  ذات  فروق  وجود  وأظهرت  املعرفة،  إدارة  لدور  األكاديميين  العاملين  ممارسة  ضعف  نتائجها  في  فوبينت  ي ة 

اإل  لصالح  الجنس  ملتغير  تعزى  العينة  إحصائياستجابات  دالة  فروق  وجود  وعدم   ناث، 
ً
املؤهل    ا ملتغير  تعزى  االستجابات  في 

وتحفيز   الحديثة،  التكنولوجيا  وتوظيف  املعرفة،  إدارة  ملنهج  الفلسطينية  الجامعات  تبّني  بضرورة  الدراسة  وأوصت  العلمي، 

 ، وورش العمل املتعلقة بإدارة املعرفة، وتوفير البيئة املناسبة التي تحقق التمكن املعرفي.راتاألكاديميين للمشاركة في املؤتم

(، هدفت إلى معرفة اتجاهات املديرين نحو تطبيق إدارة املعرفة وبرامجها في املؤسسات الجزائرية، وقد  2011دراسة هواري )  ـد

املنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت اال  الدراسة  الكافي ستباستخدمت  يان أداة لها، وأظهرت في نتائجها عدم وجود االستعداد 

استجابات   في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  وبينت  املعرفة،  إدارة  لتطبيق  العمومية  املؤسسات  على  القائمين  لدى 

رفة، وأوصت الدراسة بضرورة  ملععينة الدراسة في مدى تأثير التغيرات الديموغرافية على اتجاهات املديرين لتبني برامج إدارة ا

في إحدى املؤسسات   املعرفة  املعرفة، وتطبيق نموذج إلدارة  إدارة  لترسيخ مفهوم  الرسمية  الجهات  تتوالها  وضع خطة وطنية 

 قبل التعميم، واالهتمام بالبنية التكنولوجية، وتخصيص املوارد املالي، وإنشاء إدارة تتولى إدارة املعرفة.

) ، و دراسة مساعدة  .ـه التدريس الجامعي 2012الزيديين  إدارة املعرفة في  إلى معرفة درجة تطبيق متطلبات  الدراسة  (، هدفت 

من وجهة نظر أعضاء هيأة التدريس في الجامعات األردنية، وقد استخدمت الدراسة املنهج الصفي التحليلي، واالستبيان أداة  

دارة املعرفة في التدريس الجامعي في جامعة الزرقاء، وبينت عدم وجود  ق إلجمع بياناتها، وأظهرت في نتائجها ارتفاع درجة تطبي 

 في االستجابات تعزى ملتغير  
ً
فروق ذات داللة إحصائية في استجابات العينة تعزى ملتغير الجنس، ووجود فروق دالة إحصائيا

وتوف املعرفة،  إدارة  مفهوم  دراسة  في  التوسع  بضرورة  الدراسة  وأوصت  الخبرة،  املعرفة، ير  سنوات  إدارة  تطبيق  متطلبات 

 واالهتمام بالبنية التحتية التكنولوجية، وبناء ثقافة تنظيمية تقوم على التعاون وتبادل املعرفة، وتبّني نظام حوافز فعال. 

)  .و امل2014دراسة حالق  في  القرار  اتخاذ  في  واملدرسون  املديرون  يمارسها  التي  املعرفة  إدارة  دور  معرفة  إلى  هدفت  رس  دا (، 

في   وأظهرت  لها،  أداة  واالستبيان  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  واستخدمت  سوريا،  في  دمشق  مدينة  في  العامة  الثانوية 

استجابات املديرين    نتائجها ارتفاع ممارسة إدارة املعرفة في املدارس الثانوية، وبينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في

ملتغير  وس   ي تعزى  فينواالجنس،   
ً
إحصائيا دالة  فروق  ووجود  الخبرة،  ملتغير   ت  تعزى  املدرسين  واملؤهل    ي استجابات  الجنس، 

العلمي، وقد أوصت الدراسة بضرورة رسم إستراتيجية إلدارة املعرفة، وإنشاء إدارة متخصصة لها، وعقد ورش العمل، ودعوة  

 لتطوير.                             في ا ملعلمين ومشاركة اة،  الخبراء للمشاركة فيها، واالهتمام بالبنية التحتية التكنولوجي
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(، هدفت إلى الكشف عن دور األنماط القيادية في تعزيز ممارسة عمليات إدارة املعرفة ألفراد قطاع  2016دراسة أبو عودة )  ـز

التحليلي، الوصفي  املنهج  الدراسة  الجنوبية، وقد استخدمت  املحافظات  في  الفلسطيني  لها،  وا  األمن  أداة  عتمدت االستبيان 

وبينت   كانت مرتفعة،  املعرفة  إدارة  ممارسة  بدرجة متوسطة، ودرجة  كان  القيادية  األنماط  ممارسة  أن مستوى  إلى  وتوصلت 

الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات العينة تعزى ملتغيرات العمر، والرتبة، وسنوات الخدمة، واملؤهل  

برفع مستوى وعي وو   العلمي، الدراسة  الذكور، وأوصت  الجنس لصالح  ملتغير  تعزى  االستجابات  في  إحصائيا  دالة  جود فروق 

واستحداث   املعرفة،  وتبادل  االتصال،  على  تشجع  محفزة  تنظيمية  ثقافة  وخلق  القيادة،  بأساليب  األمني  القطاع  في  القادة 

 وحدات إدارة املعرفة تعمل على تجديد املعارف. 

التأمينية في 2017سة تايه، والنجار )درا  ح. أداء الخدمة  إدارة املعرفة في تحقيق  العالقة واألثر لعمليات  إلى قياس  (، هدفت 

إلى   الدراسة  وتوصلت  لها،  أداة  واالستبيان  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  واستخدمت  بغداد،  في  العامة  التأمين  شركات 

لتوليد،  
ً
إحصائيا دال  تأثير  عمل  وت  وجود  وورش  إقامة  بضرورة  الدراسة  وأوصت  األداء،  في  وتطبيقها  املعرفة  وخزن  وزيع، 

 للعاملين، لتعريفهم بإدارة املعرفة وعملياتها، واستثمار املعرفة الضمنية املتوافرة لدى األفراد، وتحويلها على معرفة ظاهرة. 

)  ـط األك 2017دراسة صالح  القادة  توظيف  درجة  معرفة  إلى  هدفت  أبعاد ادي(،  في ضوء  للمعرفة  األردنية  الجامعات  في  ميين 

املنظمة املتعلمة، من وجهة نظر أعضاء هيأة التدريس، وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، واتخذت االستبيان  

كانت متوسطة،   األكاديميين  القادة  لدى  املعرفة  إدارة  توظيف  أن درجة  إلى  بياناتها، وتوصلت  لجمع  نت وجود فروق  وبيأداة 

  
ً
ذات داللة إحصائية في االستجابات تعزى ملتغير طبيعة الجامعة لصالح الجامعات الخاصة، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا

واملما األفكار  تبادل  بضرورة  الدراسة  وأوصت  الخبرة،  وسنوات  الجامعة،  وصفة  والكلية،  الجنس،  ملتغيرات  رسات  تعزى 

 ين، واالستماع إلى وجهات نظرهم، وتشكيل فرق عمل ملعالجة املشكالت.املمع الع تعاون وال، املعرفية

)  ـن   إدارة املعرفة في اختيار البديل اإلستراتيجي لشركة  2017دراسة الطيط، والعايد  إلى الكشف عن دور  الدراسة  (، هدفت 

أد التحليلي، واالستبيان  الوصفي  املنهج  الدراسة  أن درجة تطبيق  اة  االتصاالت السعودية، وقد استخدمت  إلى  لها، وتوصلت 

إدارة املعرفة في الشركة كانت مرتفعة، ووجود أثر ذو داللة إحصائية لتوليد املعرفة وخزنها، في اختيار البديل اإلستراتيجي لدى  

 ألبعاد إدارة املعرفة لديهم، وأوصت الدراسة بضرورة تقييم املعارف الت 
َ
متلكها شركة  ي تاملديرين، وعدم وجود أثر دال إحصائيا

الب اختيار  عملية  لتطوير  كوسيلة  والحوارات،  الندوات  وعقد  السعودية،  بإنشاء  د االتصاالت  واالهتمام  اإلستراتيجية،  ائل 

 مستودعات املعرفة وتطويرها. 

   ــ تعقيب على الدراسات السابقة3.3

ابه، واالختالف إن وجدت، ومدى االستفادة  لتش من خالل اإلطالع على الدراسات السابقة في هذا املجال، يمكن تحديد جوانب ا

 من هذه الدراسات، وأبرز ما يمّيز هذه الدراسة، وبيان ذلك كاآلتي:

اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في استخدامها للمنهج الوصفي التحليلي، واتخاذها االستبيان أداة لجمع البيانات    -

 واملعلومات.
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دراسات السابقة من عدة جوانب منها تكوين تصور عن اإلطار النظري ملوضوع الدراسة، وتحديد  ال  ـ استفادت هذه الدراسة مع

املشكلة، واختيار مجتمع الدراسة، وتحديد العينة، وأداة جمع البيانات، واملنهج املستخدم، واألساليب اإلحصائية التي أتبعت  

 كتب املستخدمة في هذه الدراسة. ال  في تحليل النتائج وتفسيرها، واملساعدة في تحديد املراجع

تعليمية   مناطق  في  األداء،  بتمّيز  وعالقتها  املعرفة  إدارة  موضوع  على  بتركيزها  السابقة  الدراسات  عن  الدراسة  هذه  تميزت  ـ 

إدارة   بعمليات  األداء  تمّيز  عالقة  لتحديد  كمحاولة  تأتي  أنها  كما  الباحث،  علم  والتجريب حسب  للبحث  تخضع  لم  محددة 

 فة، وتقديم بعض التوصيات واملقترحات التي يمكن االستفادة منها.  عر امل

 الطريقة واإلجراءات  .4

الباحث املنهج الوصفي التحليلي، الذي ُيعد من أبسط الطرق العلمية املتبعة، وهو أحد أشكال  استخدم  ـ منهج الدراسة:  1.4

 البيانات عن خصائصها في الواقع.دم التفسير والتحليل املنظم الذي يصف الظاهرة، أو املشكلة، ويق 

تألف مجتمع الدراسة من كافة العاملين في ديوان مراقبة التربية والتعليم في مدينة القبة في ليبيا والبالغ    . مجتمع الدراسة:2.4

، والشكل رقم )105عددهم )
ً
 ( يبين توزيع مجتمع الدراسة.1( فردا

 ( توزيع مجتمع الدراسة 1الشكل رقم )

 

 من إعداد الباحث كل × الش

 من العاملين في ديوان مراقبة التربية والتعليم في مدينة القبة، خالل  75تكونت عينة الدراسة من )  ـ عينة الدراسة: 3.4
ً
( فردا

( 3( و)2%( من مجتمع الدراسة، والشكالن رقما )66( استمارة استبيان، تمثل ما نسبته )69، وقد استرد الباحث )2022العام  

 يع عينة الدراسة حسب متغيري املؤهل العلمي، وسنوات الخبرة.توز يبينان 
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 ( توزيع عينة الدراسة حسب متغير املؤهل العلمي2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 × الشكل من إعداد الباحث 

 

 ( توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 × الشكل من إعداد الباحث 

االطالع على األدب التربوي، والدراسات السابقة املتعلقة بمشكلة الدراسة، قام الباحث ببناء أداة    بعد ـ أداة الدراسة:4.4

 ( فقرة، وتم عرضها في صورتها األولية على بعض املحكمين. 30الدراسة، تمثلت في استبيان تكون من )

األداة:5.4 صدق  )الجرجاوي،    ـ  لقياسه  وضعت  ما  األداة  تقيس  أن  األداة  105،  2010يعني  صدق  من  التحقق  تم  وقد   ،)

 بطريقتين هما: 

ملزيد من الدقة واملوضوعية، وزع الباحث األداة على بعض املحكمين للتأكد من صالحية فقراتها، وقد تم    أـ الصدق الظاهري: 

 آلراء املحكمين، وبناء على ذلك تكونت األداة في شكلها  
ً
هائي، فاحتوت على  النإعادة صياغة بعض الفقرات، وتعديل أخرى وفقا

 ( فقرة موزعة على أربعة مجاالت، وعدت هذه العملية وسيلة استخراج ما يعرف بالصدق الظاهري. 28)
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يعني االرتباط بين املجموع الكلي، واملجاالت الفرعية، فاالرتباط العالي بين مجموع الدرجات الكلي    ب ـ صدق االتساق الداخلي:

ا الفرعية  واملجاالت  نفسها  ت  لتيلالختبار،  السمة  و يقيس  الصدق  أخرى  يدعم  بطرق  االختبار  صدق  إثبات  يتم  حين  ؤكده، 

(Gronuld, 1971, 12( وقد تم حساب معامل االرتباط ملجاالت األداة بالدرجة الكلية، والجدول رقم ،)يبين ذلك.1 ) 

 ( ارتباط مجاالت األداة بالدرجة الكلية 1الجدول رقم )

 مستوى الداللة  ية لكلالدرجة ا مجاالت الدراسة 

 0.01 0.93**  اكتساب املعرفة 

 0.01 0.96**  توزيع املعرفة

 0.01 0.87**  خزن املعرفة وتطبيقها 

 0.01 0.89**  تمّيز األداء

، وهذا يعني أن األداة تتصف باتساق داخلي. 
ً
 يتبين من الجدول السابق أن معامالت االرتباط دالة إحصائيا

 في كل مرة يطبق فيها على أفراد املجموعة نفسها )أبو    دقص ي  ـ ثبات األداة: 6.4
ً
بالثبات أن يعطي املقياس النتائج نفسها تقريبا

 (، وقد تم قياس ثبات األداة بطريقتين هما: 261، 1982لبدة، 

، لقلة تكاليفها وسرعتهاستخدم الباحث هذه الطريقة    أـ طريقة التجزئة النصفية: 
ً
فقد قسم  ا،  كونها من أكثر الطرق شيوعا

الباحث فقرات االستبيان إلى فقرات فردية )س(، وفقرات زوجية )ص(، وباستخدام معامل ارتباط بيرسون، وبعد ذلك ُصحح  

وصادق،   حطب،  )أبو  التنبؤية  وبراون  سبيرمان  معادلة  )14،  1980باستخدام  قيمتها  وكانت  األداة  0.93(،  تكون  وبذلك   ،)

 ائج. لنتصالحة للتطبيق، ومالئمة لتحليل ا

: إليجاد معامل ثبات األداة حسب املعادلة اآلتية: ب ـ طريق ألفا كرونباخ  

 

 ( يبين النتائج. 2(، والجدول رقم )471، 2001)أبو عالم، 

 ( معامالت ألفا كرونباخ لثبات األداة. 2الجدول رقم )

N of Items Cronbach's Alpha 

28 0.87 

(، وهذا يدل على أن األداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن  0.87ونباخ بلغ )كر   يتبين من الجدول السابق أن معامل ألفا

 الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة. 
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األداة:7.4 تطبيق  القبة   ـ  مدينة  في  والتعليم  التربية  مراقبة  ديوان  في  العاملين  من  الدراسة  عينة  على  األداة  الباحث  في   طّبق 

الباحث  ليبيا البيانات، وضياع بعض االستمارات  صعو ، وقد واجه  تعبئة  في  املبحوثين  في عدم جدية بعض  تمثلت   بات عدة 

 وعدم الحصول منها على ما تضمنته من نتائج. 

 استخدم الباحث األساليب اإلحصائية اآلتية:  ـ اإلحصاء املستخدم:8.4

 صدق األداة وثباتها، ولقياس درجة االرتباط. فة ــ معامل ارتباط بيرسون، واختبار ألفا كرونباخ، والتجزئة النصفية ملعر 

 ــ التكرارات، والوسط املرجح، والوزن النسبي في إجابة السؤال األول.

 ــ الختبار فرضية السؤال الثاني استخدم الباحث اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين املتوسطات الحسابية. 

   .تحليل التباين األحادي لحساب داللة الفروق بين املتوسطاتحث ــ الختبار صحة فرضية السؤال الثالث استخدم البا

 ــ الختبار صحة فرضية السؤال الرابع استخدم الباحث تحليل االنحدار الخطي املتعدد ملعرفة داللة الفروق بين املتوسطات  

 نتائج الدراسة وتحليلها  .5

األول 1.5 بالسؤال  املتعلقة  النتائج  املعرفة  ونّصه:  ،ـ  إدارة  عمليات  أهم  األداء؟ما  بتميز  عالقتها  وما  قام    ،  ذلك  لتحقيق 

أفراد   اتفاق  يعني  الحسابي  إذ أن املتوسط  العينة،  النسبي الستجابات  املرجح، والوزن  التكرارات، والوسط  الباحث بحساب 

عرفة الرأي العام املتفق عليه من قبل  العينة حول قيمة وسطية، فهو رأي موحد يمكننا من خالله صياغة نتيجة أو إجابة مل

أفراد العينة حول هذا السؤال، وقد تم التركيز على عرض النتائج وتفسيرها بطريقة واضحة ومفهومة قدر اإلمكان، ذلك دون  

قانون   الباحث  استخدم  كما  التربوي،  البحث  في  املستخدمة  اإلحصاءات  أهمية  من  ومحمد،  التقليل  )ياسين،  الحدة  درجة 

(، ملعرفة أهم عمليات إدارة املعرفة وعالقتها بتمّيز األداء في استجابات العينة، أي أنه كلما زاد الوسط املرجح  204، ص 1996

، 4، 3والجداول أرقام )اإليجابية في استجابة العينة، وكلما نقص عن ذلك دل على السلبية في االستجابة،  ( دل ذلك على2عن )

 ( تبين النتائج. 6، 5

 ( التكرارات والوسط املرجح والوزن النسبي 3قم )الجدول ر 

 الستجابات عينة الدراسة إلدارة املعرفة وعالقتها بتميز األداء في املجال األول )اكتساب املعرفة(. 

 الترتيب  الوزن النسبي  الوسط املرجح  املجموع الفقرات  م

االهتمام بالبرامج التدريبية الكتساب املعرفة وتوفير فرص  1

 املستمر.  التطور 

174 2.52 84.05 3 

 5 74.39 2.23 154 استثمار خبرات األفراد في توليد األفكار واملعارف الجديدة.  2

تحويل املعرفة الضمنية إلى معرفة معلنة جماعية، وعدم   3

 احتكارها على املستوى الفردي.

189 2.73 91.30 1 

 6 69.56 2.08 144 االستعانة بالخبراء الخارجيين في توليد املعرفة. 4

 2 87.43 2.62 181الرصد املنظم للمعرفة، ودعم التغيير، وتشجيع األفراد    5
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 على تحديث املعرفة في املؤسسة. 

استخدام أسلوب البحث العلمي، واالستفادة من املشاريع  6

 العلمية. 

152 2.20 73.42 4 

  80.03 14.40 994 املجموع

متوسط   أن  السابق  الجدول  من  )يتبين  بين  تراوحت  قد  املعرفة  اكتساب  مجال  في  الدراسة  عينة  استجابة    -91.30درجة 

بلغ )69.56 بلغ )14.40(، وأن مجموع االستجابات  النسبي  في تقديرات عينة  80.03(، والوزن   
ً
يعّبر عن درجة كبيرة جدا ما   ،)

 الدراسة على هذا املجال. 

رق   الفقرة  هي  املجال،  هذا  في  فقرة  أعلى  أن  )ويتضح  معلنة  3م  معرفة  إلى  الضمنية  املعرفة  "تحويل  على  نصت  التي   )

ال عينة  استجابات  في  األولى  باملرتبة  حظيت  إذ  الفردي"  املستوى  على  احتكارها  وعدم  قدره  جماعية،  نسبي  بوزن  دراسة، 

ابع شخص ي، ومكتسبة  قد أولى أفراد العينة هذه الفقرة أهمية العتقادهم أن املعرفة الضمنية هي معرفة ذات ط ف(،  91.30)

من خالل تراكم الخبرات، ويصعب الحصول عليها ألنها مخزنة في عقول األفراد، ولكي يمكن تقاسمها مع اآلخرين، ومشاركته  

وخزنها، واإلفادة منها، ينبغي تحويلها إلى معرفة معلنة جماعية، وتجسيدها في حقائق وتعبيرات، ويتفق ذلك مع دراسة الدوكالي 

التي2013) والنجار)  (  تايه،  ودراسة  واملعرفة،  الخبرة  تمتلك  التي  الكفاءات  على  باملحافظة  أهمية  2017أوصت  رأت  التي   )

 استثمار املعرفة الضمنية لدى األفراد وتحويلها إلى معرفة ظاهرة.

  ( الفقرة رقم  التغيير، وتشجيع األفراد على تح5وجاءت  للمعرفة، ودعم  م 
ّ
املنظ "الرصد  التي نصت على  في (  املعرفة  ديث 

(، ويعزو الباحث ذلك إلى إدراكهم أهمية تبني مفهوم إدارة املعرفة ملواجهة  87.43املؤسسة" في املرتبة الثانية، بوزن نسبي بلغ )

تحّف  التي  املناسبة  البيئة  وتوفير  العصر،  بها  متطلبات  يقوم  التي  وتوليدها  املعرفة  اكتساب  نشاطات  وتدعم  التغيير،  على  ز 

)األفراد   هواري  دراسة  مع  ذلك  ويتفق  التغيرات،  ومواجهة  ذاتها  تجديد  إلى  باملؤسسات  وتدفع  املؤسسة،  التي 2011داخل   )

( التي أوصت بأهمية استحداث  2016أوصت بضرورة االستماع إلى وجهات نظر األفراد في عمليات التطوير، ودراسة أبو عودة )

املط املعارف  رصد  على  تعمل  املعرفة  إدارة  )وحدات  صالح  ودراسة  إدارة 2017لوبة،  مفهوم  لترسيخ  وطنية  خطة  وضع  في   )

 املعرفة.

( التي  4وهناك فقرات تحصلت على تراتيب أقل في استجابات عينة الدراسة في مجال اكتساب املعرفة، منها الفقرة رقم )  

(، ويعزو  69.56األخيرة، بوزن نسبي قدره )نصت على "االستعانة بالخبراء الخارجيين في اكتساب املعرفة" فقد جاءت في املرتبة  

الباحث ذلك لشعورهم بالحاجة لإلطالع على تجارب املجتمعات األخرى من جانب، وإلدراكهم أن العالم لم يصل بعد في مجال  

 إدارة املعرفة ونظمها إلى صورة معيارية يمكن تطبيقها في كافة املؤسسات من جانب آخر.  

التي نصت على "استخدام أسلوب البحث العلمي، واالستفادة من املشاريع العلمية" في املرتبة ما  (  6واندرجت الفقرة رقم )  

(، ويعزو الباحث ذلك إلى أن أفراد العينة يدركون أهمية البحث العلمي، واملشاريع العلمية  73.42قبل األخيرة، بوزن نسبي بلغ )

لكنهم   والتجديد،  التغيير  وعمليات  املعرفة،  إدارة  إستراتيجيات،  في  إلى  يحتاج  العلمي  البحث  أن  آخر  جانب  من  يرون 

 ومتخصصين وأكاديميين، وإلى خارطة تحدد أولوياته، وهذه متطلبات قد ال تتوافر لدى الكثير من األفراد واملؤسسات. 
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قتها بتميز األداء في  ( التكرارات والوسط املرجح والوزن النسبي الستجابات عينة الدراسة إلدارة املعرفة وعال4الجدول رقم )

 املجال الثاني )توزيع املعرفة(. 

الوزن   الوسط املرجح  املجموع  الفقرات  م

 النسبي 

 الترتيب 

استخدام شبكة املعلومات الدولية لتوزيع   1

 املعرفة.

163 2.36 78.74 4 

تسهيل وصول األفراد إلى قواعد املعرفة داخل   2

 املؤسسة. 

187 2.71 90.33 1 

معلومات داخلية ملساعدة األفراد    توافر شبكة 3

 في الوصول إلى البيانات املطلوبة. 

175 2.53 84.54 3 

إتاحة الفرصة لألفراد لتبادل املعارف والتواصل   4

 مع اإلدارات بمختلف مستوياتها. 

184 2.66 88.88 2 

عقد االجتماعات والحوارات املباشرة بين األفراد   5

 كوسيلة لتوزيع املعرفة. 

154 2.23 74.39 6 

توافر بيئة مالئمة للتواصل، وتحسين قدرات   6

 األفراد على إيصال املعارف.

160 2.31 77.29 5 

إصدار نشرات ودوريات لتوزيع تطبيقات   7

 املعرفة.

141 2.04 68.11  

  80.33 16.86 1164 املجموع 

(، وأن  68.11- 90.33يع املعرفة تراوحت بين )يتبين من الجدول السابق أن متوسطات استجابة عينة الدراسة في مجال توز   

( بلغ  ككل  لالستجابات  املرجح  )16.86الوسط  بلغ  النسبي  والوزن  في  80.33(،  تراتيب  بأعلى  حظيت  فقرات  هناك  وأن   ،)

 ( رقم  الفقرة  منها  في 2االستجابات،  ت 
ّ
حل فقد  املؤسسة"  داخل  املعرفة  قواعد  إلى  األفراد  وصول  ""تسهيل  على  نصت  التي   )

(، ويعزو الباحث ذلك إلى إدراكهم أهمية أن ينصب االهتمام في املؤسسة على كيفية  90.33املرتبة األولى، بوزن نسبي مقداره )

إحداث نوع من التكامل في املعرفة، ومشاركتها، ووضعها في إطار عام يسمح بتوزيعها على كافة املهتمين بها، من خالل خلق بيئة  

ا وصول  عملية  تدعم  مع  داخلية  ذلك  ويتفق  املعرفي،  التدفق  لتسهيل  والتعاون  االتصال  تقانات  وتعزز  املعارف،  إلى  ألفراد 

( التي 2016عودة )  ( التي أوصت بضرورة توافر البيئة املناسبة التي تحقق التمكن املعرفي، ومع دراسة أبو2011دراسة العلول )

 ا.بينت أهمية خلق ثقافة تنظيمية تسهل عملية االتصال وتشجعه

( التي نصت على "إتاحة الفرصة لألفراد لتبادل املعارف والتواصل مع اإلدارات" على املرتبة الثانية  4وتحصلت الفقرة رقم )  

إلى ثقافة مشجعة وفهم للمشاركة،  88.88في االستجابات، بوزن نسبي قدره ) (، ويرى الباحث أن عملية تبادل املعرفة تحتاج 
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فشلها يتوقف على ما تجده من فهم وتنسيق من جميع األطراف، وتبادل املعلومات،  وعقد املؤتمرات  وأن نجاح إدارة املعرفة أو 

ويقلل   الخبرات،  بين  التكامل  تحقيق  على  يعمل  بما  بينهم،  فيما  وتدويرها  الوظيفية  األعمال  تنقالت  وإجراء  التدريب،  وبرامج 

التي أوصت بضرورة إعطاء دور أكبر من قبل اإلدارات    (2010ارس ) الحواجز بين اإلدارات املختلفة، ويتفق ذلك مع دراسة الف

( والزيديين  مساعدة،  ودراسة  املعرفة،  إلدارة  وتبادل  2012العليا  التعاون  على  تقوم  تنظيمية  ثقافة  بناء  أهمية  بينت  التي   )

  أكدت على ( التي  2019اسة النسر )ضرورة تبادل األفكار واملمارسات املعرفية، ودر ب  أوصت( التي  2017املعرفة، ودراسة صالح )

 تعديل األساليب اإلدارية بما يتوافق مع إدارة املعرفة.

  ( رقم  الفقرة  منها  املعرفة،  توزيع  مجال  في  أقل  تراتيب  على  تحصلت  فقرات  نشرات  7وهناك  "إصدار  على  نصت  التي   )

املرتبة األخيرة، بوزن نس العينة يرون أن  68.11بي مقداره )ودوريات لتوزيع تطبيقات املعرفة" فقد جاءت في  أفراد  (، ذلك أن 

عقول   في  الكامنة  الضمنية  املعرفة  ويغفل  فقط،  واملعلنة  الظاهرة  املعرفة  توزيع  على  يقتصر  والدوريات  النشرات  إصدار 

   .رياتالتي ال يسهل نقلها لآلخرين عن طريق النشرات والدو معرفة فنية، وإدراكية، وسلوكية، األفراد، بما تشمله من  

  ( الفقرة رقم  في  5كما جاءت  املعرفة"  لتوزيع  األفراد كوسيلة  بين  املباشرة  االجتماعات والحوارات  التي نصت على "عقد   )

( بلغ  نسبي  بوزن  األخيرة،  قبل  ما  وعدم 74.39املرتبة  املعرفة  في  اآلخرين  إشراك  فائدة  بعدم  الشعور  إلى  ذلك  يرجع  وربما   ،)

ات من شأنها أن تؤدي إلى فقدان جزء من املعرفة، إذ ال يكون هناك ضمان ألن تنقل املعرفة بشكل  جدواه، أو ألن هذه اآللي

 صحيح من فرد آلخر.

 ( التكرارات والوسط املرجح والوزن النسبي الستجابات5الجدول رقم )

 قها( عينة الدراسة إلدارة املعرفة وعالقتها بتميز األداء في املجال الثالث )خزن املعرفة وتطبي 

الوزن   الوسط املرجح  املجموع  الفقرات  م

 النسبي 

 الترتيب 

توافر بنية تحتية لتقنية االتصال واملعلومات   1

 تسهم في تبّني إدارة املعرفة وتطبيقها. 

190 2.75 91.78 1 

2  
ُ
سخ احتياطية من املعارف التي تمتلكها  حفظ ن

 املؤسسة. 

160 2.31 77.29 5 

ونية لخزن  توافر قاعدة بيانات إلكتر 3

 املوضوعات املعرفية.

188 2.72 90.82 2 

 5 77.29 2.31 160 العمل على تحويل املعارف إلى خطط عمل.  4

توافر محطات للمعرفة ومستودعات رقمية   5

 لتعزيز التواصل مع املستفيدين من خدماتها.

176 2.55 85.02 3 

وجود مقاييس لتحديد مدى استفادة املؤسسة   6

 تي تمتلكها. من املعارف ال

162 2.34 78.26 4 



 2022، 4، العدد 1املجلد 

198 
 

ISSN: 2701-9233 

 

 

استخدام إجراءات الخزن التقليدية كاألرشفة   7

 واملستندات الورقية. 

143 2.07 69.08 7 

تدوين اآلراء التي يقدمها األفراد في املؤسسة   8

 وتسجيل تجاربهم. 

154 2.23 74.39 6 

  80.49 19.31 1333 املجموع 

 –  91.78تجابات عينة الدراسة في مجال خزن املعرفة وتطبيقها تراوح بين )يتبين من الجدول السابق أن متوسطات اس  

أن أعلى فقرة في هذا املجال    ىبّد (، وت80.49(، والوزن النسبي بلغ )19.31(، وأن الوسط الحسابي لالستجابات ككل بلغ )69.08

الفقرة رقم ) التي نصت على "توافر بنية تحتية لتقنية االتصال واملعلو 1كانت  إذ حظيت  (  إدارة املعرفة"  تبّني  مات تساعد في 

( مقداره  نسبي  بوزن  االستجابات،  في  األولى  املعرفة  91.78باملرتبة  أحد ضمانات خزن  أن  معرفتهم  إلى  ذلك  الباحث  ويعزو   ،)

ويتفق   معرفية،  وموارد  وبرمجيات،  ومعدات،  أجهزة،  من  تشمله  بما  األساسية،  التحتية  البنية  توافر  هو  مع  وتطبيقها  ذلك 

( العلول  من؛  كل  )2011دراسات  وهواري   ،)2011( والزيديين  ومساعدة،   ،)2012 ( وحالق  جميعها  2014(،  أوصت  التي   ،)

 بضرورة االهتمام بالبنية التحتية والتكنولوجية.

  ( رقم  الفقرة  ف3تليها  جاءت  فقد  املعرفية"  املوضوعات  لخزن  إلكترونية  بيانات  قاعدة  "توافر  على  نصت  التي  املرتبة  (  ي 

(، ويعزو الباحث ذلك إلى إدراكهم دور التكنولوجيا في تطوير عمليات خزن املعرفة وتطبيقها،  90.82الثانية، بوزن نسبي قدره )

املعرفة،   متينة إلدارة  ركائز  املعلومات وخصوصيتها، وإعداد  أمن  العمل، وضمان  ونوعية  والجهد،  الوقت،  تقليل  في  وأهميتها 

دراس مع  ذلك  )ويتفق  الدوكالي  والعايد  2013ة  الطيط،  ودراسة  املعرفة،  لحفظ  التقنية  الوسائل  باستخدام  أوصت  التي   )

 ( في االهتمام بإنشاء مستودعات املعرفة.2017)

  ( رقم  الفقرة  كانت  وتطبيقها،  املعرفة  خزن  مجال  في  فقرة  أدنى  الخزن  7وأن  إجراءات  "استخدام  على  نصت  التي   )

و  كاألرشفة  )التقليدية،  بلغ  نسبي  بوزن  األخيرة،  املرتبة  في  اندرجت  فقد  الورقية"  إلى  69.08املستندات  ذلك  الباحث  ويعزو   ،)

شعور أفراد العينة بعدم وجود عناصر خبيرة، تحسن من جودة البيانات، وتصنفها باستمرار حسب جدوى االستفادة منها، أو  

إلكتر بيانات  قاعدة  توافر  لفقرة  أهمية  أعطوا  بإجراءات  ربما ألنهم  اهتمامهم  يعني عدم  ما  املعرفية،  املوضوعات  لخزن  ونية 

 الخزن التقليدية. 

( التي نصت على "تدوين اآلراء التي يقدمها األفراد في املؤسسة، وتسجيل تجاربهم" في املرتبة ما قبل  8وجاءت الفقرة رقم )  

الباحث ذلك إلى االعتقاد بأن وجود قاعدة بيانات لخزن    ويعزو   (،74.39األخيرة في استجابات عينة الدراسة، بوزن نسبي قدره )

املعرفة يقلل جدوى تدوين اآلراء والخبرات التي يقدمها األفراد، أو ربما للخوف من املبالغة في توثيق املعرفة، وتسجيل كل ش يء  

 أو غيره. 
ً
 سواء كان مفيدا
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 ابات  ( التكرارات والوسط املرجح والوزن النسبي الستج6الجدول رقم )

 عينة الدراسة إلدارة املعرفة وعالقتها بتمّيز األداء في املجال الرابع ) تمّيز األداء( 

 

من   )  يتبين  بين  تراوحت  األداء  تمّيز  مجال  على  الدراسة  عينة  استجابة  درجة  متوسطات  أن  السابق   –  91.78الجدول 

(،  وهناك فقرات في هذا املجال نالت  79.98(، والوزن النسبي بلغ )16.79(، وأن الوسط الحسابي لالستجابات ككل بلغ )67.63

ييم أداء األفراد على أساس إسهاماتهم في إدارة املعرفة، ومدى تبادلها مع  ( التي نصت على "تق3أعلى تراتيب، منها الفقرة رقم )

( مقداره  نسبي  بوزن  الدراسة،  عينة  استجابات  في  األولى  باملرتبة  حظيت  فقد  أن 91.78اآلخرين"  إلى  ذلك  الباحث  ويعزو   ،)

هو موضع تقييم، وأن نتائج هذا التقييم  األفراد عندما يشعرون بأن أنشطتهم وأدائهم في مجال إدارة املعرفة داخل املؤسسة  

سيترتب عليها اتخاذ قرارات هامة لها عالقة بمستقبلهم الوظيفي، فسيزداد شعورهم باملسؤولية، وسيبذلون املزيد من الجهد  

 من وجود نماذج وطرق تقييم موحدة لكافة املستويات اإلد  من مهام   وما أوكل إليهم   عملهم لتأدية  
ً
ارية،  على أحسن وجه، بدال

( الزطمة  التطوير والتحسين، ويتفق ذلك مع دراسة  أكثر منها ألغراض  الترقية  التي أوصت بضرورة 2011تستخدم ألغراض   )

 تبني إدارة املعرفة كمدخل لتطوير األداء الفردي واملؤسس ي.   

  ( الفقرة رقم  التركيز على  4كما تحصلت   من 
ً
األعمال اإلبداعية بدال التي نصت على تشجيع  املرتبة  (  الروتيني" على  األداء 

( بلغ  نسبي  بوزن  االستجابات،  في  والتصميم  86.95الثانية  القيمة  خلق  على  القدرة  هو  اإلبداع  أن  إلى  ذلك  الباحث  ويعزو   ،)

الوزن   الوسط املرجح  املجموع  الفقرات  م

 النسبي 

 الترتيب 

اعتماد نظام تحفيز يشجع على االبتكار، وتوافر   1

 مناخ تربوي في املؤسسة. 

159 2.30 76.81 5 

ة الكفوءة واملحافظة  االهتمام بالعناصر البشري 2

 عليها في املؤسسة. 

176 2.55 85.02 3 

تقييم أداء األفراد على أساس إسهاماتهم في   3

 إدارة املعرفة ومدى تبادلها مع اآلخرين.

190 2.75 91.78 1 

 من التركيز على   4
ً
تشجيع األعمال اإلبداعية بدال

 األداء الروتيني. 

180 2.60 86.95 2 

ي املؤسسة على أساس رغبتهم في اختيار األفراد ف 5

 التعلم وبحثهم عن املعرفة.

149 2.15 71.98 6 

 7 67.63 2.02 140 تشجيع الرقابة الذاتية واالعتراف بالخطأ.  6

استجابة املؤسسة السريعة لكافة املتغيرات التي   7

 تحدث في بيئة العمل. 

165 2.39 79.71 4 

  79.98 16.79 1159 املجموع 
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التطوير، ورفع مستوى األداء والتقييم املستمر، ويتفق   أجل  اإلبداع، وتشجيعه من  إدارة  تتطلب  املعرفة  إدارة  الهادف، وأن 

)ذل الفارس  دراسة  مع  والنجار  2010ك  تايه،  دراسة  مع  وكذلك  البشرية،  املوارد  إنتاجية  مستوى  تطوير  أهمية  بينت  التي   )

 ( في االهتمام باملورد البشري للوصول إلى مستويات التميز.2017)

الفقرة     منها  األداء،  تمّيز  مجال  في  الدراسة  عينة  استجابات  في  أقل  مرتبة  فقرات حازت  )وهناك  على   6رقم  التي نصت   )

املرتبة األخيرة في االستجابات، بوزن نسبي مقداره )" الذاتية واالعتراف بالخطأ"  فقد جاءت في  الرقابة  (، وربما  67.63تشجيع 

يعود ذلك إلى خوف األفراد من تعرضهم للوم حال فشلهم، أو عدم قدرتهم على تنفيذ ما أوكل إليهم، فهناك مهارات وخبرات قد  

 توافر لدى جميع األفراد أو القيادات، والعديد منهم تنقصه الخبرة الناجحة، وهم عرضة للخطأ والزلل.   ال ت

  ( الفقرة رقم  التعلم وبحثهم عن املعرفة" في 5وجاءت  التي نصت على "اختيار األفراد في املؤسسة على أساس رغبتهم في   )

ب نسبي  بوزن  االستجابات،  في  األخيرة  قبل  ما  )املرتبة  لتحديد  71.98لغ  الباحث ذلك لشعورهم بضرورة وجود خطة  ويعزو   ،)

ماال    وهذا  والقدرة،  الكفاءة  على  للحكم  واضحة  معايير  ووجود  واإلدارية،  الفنية  واإلمكانات  املطلوبة،  واألنشطة  األهداف 

 يتوافر في كثير من األحيان. 

ح والوزن النسبي الستجابات عينة الدراسة إلدارة املعرفة  وإلجمالي النتائج حسب الباحث مجموع التكرارات والوسط املرج

 ( يبين النتائج.7وعالقتها بتمّيز األداء في جميع املجاالت، والجدول رقم )

 ( مجموع التكرارات والوسط املرجح والوزن النسبي الستجابات العينة في مجاالت الدراسة 7الجدول رقم )

عدد  مجاالت الدراسة  م

 الفقرات 

الوسط  املجموع 

 املرجح 

الوزن  

 النسبي 

 الترتيب 

 3 80.03 14.40 944 6 اكتساب املعرفة  1

 2 80.33 16.86 1164 7 توزيع املعرفة 2

 1 80.49 19.31 1333 8 خزن املعرفة وتطبيقها  3

 4 79.98 16.79 1159 7 تمّيز األداء 4

  80.19 67.36 4600 28 املجموع 

  ى من الجدول السابق أن الدر يتبّد   
ً
 نسبيا

ً
جة الكلية الستجابات أفراد العينة إلدارة املعرفة وعالقتها بتمّيز األداء قد نالت وزنا

 ومرتفعة، فقد حظي مجال خزن املعرفة وتطبيقها  80.19مقداره )
ً
(، وأن املجاالت جميعها قد تحصلت على نسب متقاربة جدا

( بلغ  في االستجابات، بوزن نسبي  األولى  الثانية، بوزن نسبي مقداره  (، و 80.49باملرتبة  املرتبة  املعرفة على  تحّصل مجال توزيع 

(، وحل مجال تمّيز األداء في املرتبة الرابعة، 80.03(، وجاء مجال اكتساب املعرفة في املرتبة الثالثة، بوزن نسبي قدره )80.33)

قرات أداة الدراسة، وأن عمليات إدارة املعرفة  (، وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على ف79.98بوزن نسبي بلغ )

 من اكتساب، وتوزيع، وخزن، وتطبيق هي عمليات هامة ومتساوية.



 2022، 4، العدد 1املجلد 

201 
 

ISSN: 2701-9233 

 

 

إلدارة  2.5 الدراسة  عينة  استجابات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل  ونصه:  الثاني،  بالسؤال  املتعلقة  النتائج  ـ 

املؤه ملتغير  تعزى  األداء  بتمّيز  وعالقتها  العلمي؟املعرفة  توجد    ل  ال  اآلتي:  على  السؤال  بهذا  تتعلق  التي  الفرضية  وقد نصت 

صحة   من  وللتحقق  العلمي،  املؤهل  ملتغير  تعزى  الدراسة  عينة  استجابات  درجات  متوسط  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق 

 ( يبين النتائج. 8الفرضية قام الباحث بحساب املتوسط الحسابي، واالنحراف املعياري، وقيمة )ت(، والجدول رقم )

 ( قيمة )ت( لداللة الفروق بين درجات عينة الدراسة تعزى ملتغير املؤهل العلمي. 8الجدول رقم )

الوسط  العدد املؤهل العلمي

 الحسابي 

مستوى   قيمة )ت( االنحراف املعياري 

 الداللة 

 التعليق

 دال  0.00 2.75 22.75 88.01 39 مؤهل عالي 

 19.28 73.70 30 مؤهل متوسط 

الداللة أصغر من )   (، لهذا نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية  0.05يتبين من الجدول السابق أن قيمة مستوى 

املؤهل   حملة  لصالح  العلمي  املؤهل  ملتغير  تعزى  الدراسة  عينة  استجابات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  أي  البديلة، 

املعرف إدارة  بأن  ذلك  تفسير  ويمكن  مستويات  العالي،  لديهم  العينة  أفراد  فإن  وبالتالي  اإلدارية،  املفاهيم  أحدث  من  عد 
ُ
ت ة 

(، لكنها تختلف مع دراسة  2014متفاوتة في املعرفة والدراية والفهم ملوضوع إدارة املعرفة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة حالق )

 تعزى ملتغير املؤهل العلمي. ( اللتين بينتا عدم وجود فروق2016(، ودراسة أبو عودة )2011الزطمة )
ً
 دالة إحصائيا

الدراسة إلدارة  3.5 عينة  استجابات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل  ونصه:  الثالث،  بالسؤال  املتعلقة  النتائج  ـ 

الخبرة؟ ملتغير سنوات  تعزى  األداء  بتمّيز  وعالقتها  اآلتي:    املعرفة  على  السؤال  بهذا  تتعلق  التي  الفرضية  توجد  وقد نصت  ال 

صحة   من  وللتحقق  الخبرة،  سنوات  ملتغير  تعزى  الدراسة  عينة  استجابات  درجات  متوسط  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق 

 يبين النتائج.  (9الجدول رقم )و الفرضية استخدم الباحث تحليل التباين األحادي،  

 (  مصدر التباين ومجموع املربعات ودرجة الحرية  9الجدول رقم )

 ات وقيمة )ف( ومستوى الداللة تعزى ملتغير سنوات الخبرة ومتوسط املربع

 

الدرجة  

 الكلية 

مجموع   مصدر التباين 

 املربعات

درجة 

 الحرية 

متوسط  

 املربعات

قيمة  

 )ف(

القيمة  

 االحتمالية 

 الداللة 

 ةدال 0.00 7.58 2850.15 2 5698.21 بين املجموعات 

 379.15 66 24612.90 ضمن املجموعات 

  68 30311.11 الكلي

 ذات داللة إحصائية  0.05(، وهي أصغر من )0.00تبين من الجدول السابق أن القيمة االحتمالية هي ) 
ً
(، أي أن هناك فروقا

فأكثر(، وقد يرجع ذلك إلى أن األكثر خبرة  -11في استجابات عينة الدراسة تعزى ملتغير سنوات الخبرة، لصالح األكثر خبرة، من )
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 للتطوير ورغبة في التغيير، ويتفق ذلك مع دراسة مساعدة  قد مّروا بالع
ً
د لديهم ميوال

ّ
ديد من الخبرات والتجارب السابقة، ما ول

(، في عدم وجود فروق  2017(، ودراسة صالح )2016(، ويختلف مع دراسة أبو عودة )2014(، ودراسة حالق )2012والزيديين )

 دالة إحصائيا تعزى ملتغير سنوات الخبرة.

وقد نصت الفرضية التي تتعلق بهذا    ـ النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع، ونصه: ما العالقة بين إدارة املعرفة وتمّيز األداء؟4.5

وللتحقق    ،بين إدارة املعرفة وتمّيز األداء(  α≤  0.05)   السؤال على اآلتي: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 ( يبين النتائج.10لباحث تحليل االنحدار الخطي املتعدد، والجدول رقم )من صحة الفرضية استخدم ا

 ( نتائج تحليل االنحدار الخطي املتعدد إلدارة املعرفة وعالقتها بتمّيز األداء 10الجدول رقم )

R R- deux F Sig 

0.827 0.680 38.522 0.00 

 ( بلغت  السابق أن قيمة )ف(  الجدول  الداللة  (، وهي قيم38.522يتبين من  (، α≤  0.05) ة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ونقبل الفرضية   (α≤ 0.05)  وبالتالي نرفض الفرضية العدمية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

من، كل  دراسات  مع  ذلك  ويتفق  األداء،  تمّيز  على  معنوي  تأثير  لها  املعرفة  إدارة  أن  يؤكد  وهذا  )  البديلة،  (، 2010الفارس 

( )2011والزطمة  والنجار  وتايه،   ،)2017 ( والعايد  والطيط،   ،)2017( ومفتاح  والنسر،  وجود  2017(،  جميعها  بينت  التي   ،)

 عالقة ارتباط بين إدارة املعرفة وتمّيز األداء.

 ملخص النتائج . 6

نسب مرتفعة    ىالقة إدارة املعرفة بتمّيز األداء علفي استجابات عينة الدراسة لع  ل جميع املجاالتــ أظهرت نتائج الدراسة تحصّ 

 ومتقاربة. 

 بلغ )
ً
 نسبيا

ً
 (. 80.19ـ الدرجة الكلية لعالقة إدارة املعرفة بتمّيز األداء نالت وزنا

  (، وتبين أن توافر 80.49ـ تحصل مجال خزن املعرفة وتطبيقها على املرتبة األولى في استجابات عينة الدراسة، بوزن نسبي قدره )

بنية تحتية لالتصال وتقنية املعلومات، وتوافر قاعدة بيانات إلكترونية لخزن املوضوعات املعرفية، من أهم الفقرات في هذا  

 . وتطبيقها املعرفة خزن  املجال، وأبرز عمليات 

( مقداره  نسبي  بوزن  الدراسة،  عينة  استجابات  في  الثاني  الترتيب  املعرفة  توزيع  مجال  نال  وتبين80.33ـ  تسهيل وصول   (،  أن 

األفراد إلى قواعد املعرفة داخل املؤسسة، وإتاحة الفرصة لألفراد لتبادل املعارف والتواصل مع اإلدارات، من أهم الفقرات في 

 هذا املجال. 
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رفة  (، وأوضح أن تحويل املع80.03ـ جاء مجال اكتساب املعرفة في الترتيب الثالث في استجابات عينة الدراسة، بوزن نسبي بلغ )

الضمنية إلى معرفة جماعية، وعدم احتكارها على املستوى الفردي، وكذلك دعم التغيير وتشجيع األفراد على تحديث املعرفة،  

 من أهم الفقرات.  

(، وتبين أن تقييم أداء األفراد على  79.98ــ اندرج مجال األداء في الترتيب الرابع في استجابات عينة الدراسة، بوزن نسبي قدره )

 من التركيز على األداء الروتيني من أهم فقرات مجال  أس
ً
 تشجيع األعمال اإلبداعية بدال

ً
اس إسهاماتهم في إدارة املعارف، وأيضا

 األداء. 

ملتغير  تعزى  األداء  بتمّيز  املعرفة  إدارة  لعالقة  الدراسة  عينة  استجابات  في  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  النتائج  بينت  ــ 

 لصالح حملة املؤهالت العليا.املؤهل العلمي 

بتمّيز األداء تعزى ملتغير   املعرفة  إدارة  الدراسة لعالقة  في استجابات عينة  النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية  أظهرت  ــ 

 سنوات الخبرة لصالح األكثر خبرة.

 ــ بينت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة املعرفة وتمّيز األداء.

 ـــ التوصيات7

 في ضوء النتائج املتحصل عليها من الدراسة، وما تم عرضه في الجانب التحليلي، يمكن تقديم التوصيات اآلتية:

ــ ضرورة تحويل املعرفة الضمنية غير الظاهرة، إلى معرفة معلنة جماعية، وتأسيس بيئة تنظيمية تقوم على املشاركة باملعرفة،  

 تكارها على املستوى الفردي، وربط ذلك بنظام حوافز فعال. والخبرات الشخصية، وعدم اح 

ــ دعم التغيير، وزيادة قدرة األفراد واملؤسسات على التكيف مع ما يحدث من متغيرات، وتشجيع تحديث املعرفة، وتطبيقها بما  

 يضمن االرتقاء في األداء. 

 إلبداء آرائهم لتحسين األداء داخل املؤسسة.، وإفساح املجال أمامهم  وصول األفراد إلى قواعد املعرفة ــ تسهيل

مستوى   لتطوير  املعرفة،  إدارة  مفهوم  العليا  اإلدارات  وتبّني  فيها،  الطوعي  والتشارك  املعارف  لتبادل  لألفراد  الفرصة  إعطاء  ــ 

 إنتاجية املوارد البشرية وأدائها العام.

إلدار  داعمة  واملعلومات  االتصال  لتقنية  تحتية  بنية  توفير  التشغيلي،  ــ  الجانب  ومن  املدربة،  البشرية  القدرات  من  املعرفة  ة 

 لتسهيل التدفق املعرفي.

باستمرار،   يتم جمعها، والعمل على تحديثها  التي  املختلفة  املعلومات  املعرفية، وحفظ  املوضوعات  بيانات لخزن  بناء قاعدة  ــ 

 وتفعيل أقسام البحث والتطوير في املؤسسات.

عرفة كمدخل لتحسين أداء األفراد واملؤسسات، ووضع خطة وطنية إلدارة املعرفة، وكيفية اكتسابها، وتوزيعها،  ــ تبّني إدارة امل

 وخزنها وتطبيقها، وترسيخ مفهومها. 
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 من التركيز عل
ً
ى  ــ تشجيع األعمال اإلبداعية واالبتكارية، واملحافظة على املوارد البشرية التي تتمتع بقدرات معرفية ومهارية، بدال

 األداء الروتيني. 

 ــ تقييم أداء األفراد على أساس إسهاماتهم في إدارة املعرفة، ومدى تبادلها داخل املؤسسة. 

 ـــ املقترحات 8

 إلثراء امليدان التربوي بالدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة، يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية: 
ً
 سعيا

 عرفة في املؤسسات التعليمية. ــ دراسات عن معوقات تطبيق إدارة  امل

 ــ دراسات عن العالقة بين إدارة املعرفة والحوكمة. 

 ــ دراسات عن دور إدارة املعرفة في تحقيق ضمان جودة التعليم. 

 ــ دراسات على بيئات أخرى باستخدام متغيرات ومجاالت مختلفة.

 املراجع املصادر و قائمة 

 املراجع العربية املصادر و  -

ن − محمد)الزطمة،  التقنية  (.  2011ضال  واملعاهد  الكليات  على  تطبيقية  دراسة  األداء.  تميز  على  وأثرها  املعرفة  إدارة 

 رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التجارة. عمادة الدراسات العليا: غزة. فلسطين.  املتوسطة العاملة في قطاع غزة.

 . مصر: مكتبة اآلنجلو املصرية.2. طي علم النفس التربو م(. 1980و حطب، فؤاد. وصادق آمال) أب −

(. أثر الحوافز املادية واملعنوية على أداء العاملين. املجلة العربية للنشر العلمي. اململكة  2020أبو حميد، محمد بن سعيد) −
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 ملخص 

الجامعي   الطالب  لدى  الحياة  وجودة  املعرفي  الفضول  بين  العالقة  واقع  عن  الكشف  إلى  الحالية  الدراسة  تهدف 

مقاييس بتطبيق  باملسيلة(  بوضياف  محمد  بجامعة  ميدانية  ترجSlater  (2009لسالتر  )دراسة  ح(  خديجة  يدر  مة 

  االعتماد على ( طالبا وطالبة، من خالل  180ومقياس جودة الحياة من إعداد الباحثة على عينة قصدية قوامها )  نوري

نه: توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين الفضول املعرفي وجودة الحياة لدى  أاملنهج الوصفي.  ولقد أظهرت النتائج 

اة لدى عينة الطلبة من الجنسين مقبول، وأيضا وجود فروق  الحي اإلحساس بجودةكما أن مستوى  الطالب الجامعي،

)الجنس(.  من  كل  الختالف   
ً
تبعا املعرفي  الفضول  في  الدراسة  عينة  عليها  تحصلت  التي  الدرجات  متوسطات    بين 

 الختالف كل  وجود فروق بين متوسطات الدرجات التي تحصل عليها عينة الدراسة في جودة الحياة ت  ىضافة إلاإل ب
ً
بعا

 )الجنس(.  من

 جودة الحياة؛ الفضول؛ الفضول املعرفي؛ الطالب الجامعي. :يةالكلمات املفتاح

Abstract 

The current study aims to reveal the reality of the relationship between the cognitive 
classes and the quality of life of the university student (a field study at the University of 
Mohamed Boudiaf in M'sila) and this study will depend on the descriptive approach. 
Where we will apply Slater (2009) measures, translated by Khadija Haider Nouri, and the 
quality of life scale prepared by the researcher on an intentional sample of (180) male and 
female students. Accordingly, the results of this study came as follows: There is a 
statistically significant correlation between cognitive curiosity and quality of life for 
university students. The level of sense of quality of life among the sample of students of 
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both sexes is acceptable. There are differences between the average scores obtained by the 
study sample in cognitive curiosity according to the difference of each of (sex). There are 
differences between the average scores obtained by the study sample in the quality of life 
according to the difference of each of (sex). 

Keywords: Quality of life; curiosity; cognitive curiosity; University student. 

 

 مقدمة

إن الفضول املعرفي الذي قد يعتري الطالب الجامعي نحو املعرفة و البحث و التطلع إلي كل ما هو جديد هو طبيعة في               

الشخصية الفرد ، لكن ظهورها في السلوك اإلنساني يختلف حسب تركيبة الشخصية ، فالفضول املعرفي يلعب دورا مهما  و 

البحث عن مثيرات  حيويا في تحفيز الفرد على   الفهم  و  اكتساب املعرفة  و ذلك من خالل تحفيز رغبته في السعي للتعلم   و 

إليه   ذهبت  ما  هذا  ،و  املعرفية  و  الفكرية  مشكالته  حل  في  تسهم  جديدة   أفكار  عنها  تتولد  غامضة  و  رامك  جديدة  دراسة 

(2013Ramik ,)   املعرفة من خالل  يعمل على تحفيز ما يطلق علي  املعرفيالفضول    في كون املنخفض من  املستوى  اكتساب  ه 

، و بالتالي فان الفضول املعرفي يتأثر بمثيرات خارجية    البحث عن املفاجأة والدهشة وتركيز االنتباه على معطيات حسية معينة

رات املعرفية أو حل  تعمل على تحفيزه و تمكينه من تلقي الكم الهائل من املفاهيم العلمية بما يتماش ي مع رغباته في سد الثغ

  الجامعي ،  الطالبواملوضوعية في حياة    ال يمكنه أن يتأتي إال إذا توفرت مجموعة من العوامل الذاتية  املشكالت لديه، كل هذا 

فقدرة الطالب على استغالل القدرات و اإلمكانات املتاحة لديه و الشعور بثراء البيئة و رقي الخدمات التي تقدم له في املجاالت  

لصحية و االجتماعية و التعليمية  و النفسية مع حسن إدارته للوقت واالستفادة منه ينعكس على شعوره بفضول املعرفي ،  ا

فشعور الفرد بجودة الحياة و بالرضا و السعادة و قدرته على إشباع حاجاته تنعكس على نظرته للمشكالت املعرفية التي قد  

الحياة  تواجهه ، حيث تتعلق   الذاتية    بالباإلقجودة  الحياة والشعور بالكفاءة  ما لدى الفرد من    أفضلوتقديم    واإلبداععلى 

يعطيه شعور بالرضا والسعادة في جوانب حياته و     الفردفتوفير جودة الحياة  لدى  اآلخرين،    التي تنعكس عليه و على  انجازات

ا املناخ  له  ييهئ  مما   ، واالنفعالية واالجتماعية  الصحية  املجاالت  املناسبين  في  واالنفعالي  لديه   ملزاجي  املعرفي  الفضول  لتحفيز 

  الوصول إلي الفضول املعرفي يحفز عن طريق مجموعة من العوامل الداخلية و الخارجية املحيطة بالفرد فعن طريقها   فدرجة

االجتماعية،وكذلكت النفسية  مهاراته  ينمي  و  واالبتكار  باإلبداع  واالهتمام  األفكار  في  توليد  على    يسهم  والقدرة  حل   تعلم 

واملرضية   النفسية  النواحي  في  شخصية  لجوانب  املستمر  بالتحسن  إحساس  األولى  بدرجة   تعتبر  الحياة  ،فجودة  املشكالت 

بتوفره و  بينهما،  بالتالي على تنعكس على حياة    ا واإلبداعية والثقافية والرياضية والشخصية والجسمية والتنسيق  و  الطالب 

 . لدى الطالب مدى الحياة األساسيةالفضول الخاصية في كون  ((Hunt,2008هانت هذا ما ذكرته  فضوله املعرفي و 

 اإلشكالية    -1

إن التفاعل االيجابي مع عناصر البيئة و اإلمكانيات املتاحة لدى الطالب الجامعي قد يتولد عنه استثارة للفضول املعرفي         

املعرفي كسلوك يمكن أن ينتاب الطالب    ل تستثيره في حياته الجامعية ، فالفضو   والبحث عن حلول ملشكالته املعرفية التي قد

الجامعي إذا ما توفرت لديه مجموعة من العوامل املترابطة و التي تحفز لديه الرغبة في إحراز إجابات عن مشكالت معرفية أو  

لبحث بعمق في معرفة الفرد و خبرته بمثير أو  تساؤالت ، حيث يشير فيشير كاشدان و آخرون إلي انه الفضول املعرفي يتضمن ا
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الكفاءة  نشاط محدد، و يضيف لتمان أن الفضول املعرفي يستثار بواسطة عدم التأكد الفكري و تحفزه سلوكيات معينة ،إن  

والتحكم  وأداء بعض األعمال التي تتميز بالجودة وشعوره باملسئولية الشخصية واالجتماعية    في حياةوشعوره بالرضا والسعادة  

  نتيجة تفاعل لدي الفرد ،    على حل مشكالت مع ارتفاع مستويات الدافعية الداخلية  قدرة   و البيئة  حياة والفعال في  ،    الذاتي

ينعكس بشكل ايجابي على الفضول املعرفي للطالب الجامعي ،    باألمن النفس ي   و شعورهتعليمية  ال  بيئته مع    االيجابي و الفعال 

اإلمكانيات الحياة التي تتوفر لديه و على قدرته في استغاللها بطريقة ايجابية لتحقيق رغباته مع  فكيفية تعامل الشخص مع  

عامة   هو خلفية  املستقبلية  أهدافه  تحقيق  نحو   قدما  للمض ي   ، املجاالت  مختلف  في  أفضل  نتائج  بحدوث  الدائم  االعتقاد 

الف  تأثير على  أيما  ، و تؤثر فيه  ضول املعرفي لديه و على سلوكه و توقعاته بالنسبة للحاضر و تحيط بالحالة النفسية للفرد 

ويؤكد دودسون   املستقبل تعكس شعور (  (Dodson, 1994حيث  الحياة  مع    أن جودة  التعامل  الذاتية وإجادة  بالكفاءة  الفرد 

املعرفي لديهتنعكس على    الطالب الجامعيفجودة حياة    التي قد تواجهه ،  التحديات الحي  ،  الفضول  تأثيره على  اة لها  فجودة 

حيث    ، الجامعي  الطالب  املباشرة    لها   أن شخصية  املعرفيعالقة  فضوله  تحفيز  هذه  ،    في  جاءت  سبق  مما  انطالقا  و  عليه 

   الدراسة لتكشف عن ما يلي :   

 للجنسين؟  الفضول املعرفي لدى الطالب الجامعيما مستوى   -

 ؟ الطالب الجامعيلدى  الحياةو جودة  عرفيالفضول املهل توجد عالقة  ذات داللة إحصائية بين  - 

 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية على مقياس جودة الحياة  تعزي ملتغير الجنس؟   - 

 ؟  يتأثر الفضول املعرفي للطالب الجامعي بجودة الحياة هل - 

 الفرضيات -2.1

 متوسط.  للجنسين الفضول املعرفي لدى الطالب الجامعيمستوى   -

 الطالب الجامعي.لدى  الحياة و جودة  الفضول املعرفيقة  ذات داللة إحصائية بين  توجد عال - 

   .هناك فروق ذات داللة إحصائية على مقياس جودة الحياة  تعزي ملتغير الجنس - 

 .  يتأثر الفضول املعرفي للطالب الجامعي بجودة الحياة  - 

 أهداف الدراسة   -3.1

 بين الفضول املعرفي و جودة الحياة لدى الطالب الجامعي . كشف طبيعة العالقة ف عن  تهدف الدراسة الحالية إلي الكش -

 التعرف على مدى وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى جودة الحياة  تعزى ملتغير الجنس.   -

ملعرفي لدى الطالب  تأثير جودة الحياة على الفضول اإلى جانب غيره من البحوث والدراسات في فهم    تفيد الدراسة الحالية قد    -

 الجامعي . 

 إلي غياب شبه كامل ملقاييس نفسية مبنية على البيئة العربية تقيس متغيري جودة الحياة و الفضول املعرفي.لفت االنتباه    - 

 أهمية الدراسة   -4.1

باعتبارهما متغيرين    جامعيالطالب  اللدى    جودة الحياةو    الفضول املعرفيتستمد الدراسة الحالية أهميتها في تناولها ملوضوع  

 .في ظل محددات جودة الحياة و  مؤثرات عصرية  على بعضهما البعض و خاصة مهمين يتأثران و يؤثران 
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 الكشف عن العالقة بين الفضول املعرفي و جودة الحياة لدى الطالب الجامعي  .  -

امل- املؤسسات  والدراسات  البحوث  من  غيره  جانب  إلى  يفيد  قد  ذلك  عن  فهم  فضال  في  املعرفي  عنية  الطالب  لدى  الفضول 

 على أساس أن جودة الحياة تؤثر في  شخصية الفرد .   الجامعي

 . الفضول املعرفيوانعكاسه على  جودة الحياة الجدية في التعمق فيما ينطوي عليه تأثير -

 مفاهيم الدراسة    -5.1

 جودة الحياة -1

  ع   
البراوي ر  من طرف  الجودة  أنها  فت  وذو "  :  على  جيد  هو  ما  بكل  وترتبط  واإلنتاج   الخدمة  ميادين  في مختلف  النجاح  مفتاح 

كما عرفت    .مفهوم جودة الحياة يشير : إلي الصحة الجيدة أو السعادة أو تقدير الذات أو الرضا    أنكومنس    يذكر  ،كما  قيمة"

ة الجسمية والنفسية اإليجابية ورضاه عن حياته في على أنها : استمتاع الفرد بحياته وشعوره بالسعادة والتفاؤل والتمتع بالصح

 على الزمن مما يجعل حياته مليئة باملعاني اإليجابية.  االقتدار  و جوانبها املختلفة الجسمية والصحية والبيئية 

الحياة الح (Reine et al  )كما عرفها رينيه و آخرون    الرضا في ضوء ظروف  بأنها اإلحساس األفراد بالسعادة و  أنها  :  الية ، و 

 . تتأثر بأحداث الحياة و تغير حدة الوجدان و املشاعر

التي يحصل عليها املستجيب من خالل    إجرائيا:  أما   الحياة على فقرات مقياس    إجابته فيتم قياسه بالدرجة  املعد لهذا    جودة 

 الغرض في البحث الحالي.

 الفضول املعرفي   -2

على    املعر   نه:أعرف  عن  البحث  في  تحسين  الرغبة  اجل  من  الفرد  بيئة  حول  وتكاملها  العمل    أوفة  تحفيز 

دقة    أكثربشكل    أوتعريفا على انه السلوكيات التي تزيد املعرفة  )   Caron (1963, وقد قدم كارون   .(    Slater ,2009,Pxiالذهني.)

 Litman et  2005,آخرون) لتمان و  ذكر  ، كما(  Caron ,1963,P535الرمزية للفرد) األعمالتغير ذخيرة    أوالسلوكيات التي تعزز  

al  ) الغامضة وتحفز السلوك    أو الفضول يعكس الرغبة بمعرفة جديدة والتي تستشار بواسطة املثيرات الجديدة واملعقدة    أن

( و Litman et al ,2005, P1123االستكشافي  كانك  ويعرف  ومعرفة  Kang et al  (2009,آخرون   (.   شعور  انه  على  الفضول   )

 ميز فيه بين نوعين    1965وفي عام  ،  (Kang et al , 2009, P2افق بالرغبة في تعلم ما هو غير معروف )معقدين تتر 
ً
أورد تصنيفا

 رئيسيين من أنواع الفضول وهما:

 (  Perceptual Curiosityالفضول اإلدراكي :)-3

السمعية وال بالنشاطات  الجديدة واالنشغال  البيئية  باملثيرات  الفرد  باهتمام  األنشطة الحسية  ويتمثل  بصرية وغيرها من 

  إدراك ( على انه الفضول الذي يسبب  Berlyn  (1949,بيرلن  كما، و عرفه  غير الرمزية في البيئة ومحاولة االقتراب منها وتفحصها  

( للمثيرات  وBerlyne , 1949,P180متزايد  لليتمان  ووفقا  الفضول  )  Litman et al (2005, آخرون (،  يستشار    اإلدراكيفان 

 (. Litman et al ,2005,P1124جديدة وغير اعتيادية تحفز السلوك االستكشافي ) أصوات  بواسطة تقديم مناظر و
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 ( (Epistemic Curiosityالفضول املعرفي  -4

   
ً
ويتمثل في إمعان التفكير حول مدلول األفكار ومضمونها و معانيها و من خالل التساؤل املستمر عنها وقراءتها وتمعنها جيدا

ص2004،الزيات  ) ف    (489،  ناحية  ،  من  باملعرفة،  الخاص  عدم    أخرى الفضول  بواسطة  وتحفيزه    التأكد يستثار  الفكري 

 .(Litman et al ,2005, P1124من اجل اكتساب املعرفة )  األسئلةسلوكيات مثل طرح  

ت مقياس الفضول املعرفي املعد  على فقرا  إجابته فيتم قياسه بالدرجة التي يحصل عليها املستجيب من خالل    إجرائيا:  أما

 لهذا الغرض في البحث الحالي.

 املنهجية و األدوات  -2

 منهج الدراسة -1

بين الفضول املعرفي و جودة الحياة لدى  البحث عن العالقة   لطبيعة موضوع الدراسة الذي يهدف أساسا إلى  استجابة     

، فان املنهج الوصفي هو املنهج املالئم ملوضوع الدراسة     -سيلة  دراسة ميدانية بجامعة محمد بوضياف بامل  –الطالب الجامعي  

( من ثم جمعها  و تحليل املعطيات و تفسيرها      جودة الحياةو مقياس    مقياس الفضول املعرفي)  مقياسين هما من خالل توزيع   

 و الستخالص داللتها . 

 عينة الدراسة   -2

ففي        املقصودة  العينة  نوع  من  البحث  يكون  عينة  أن  يكفي  هذه  دراستنا  اإلنسانية  في    طالبةأو    طالباإطار  العلوم  كلية 

( 180)  بلغتبجامعة محمد بوضياف باملسيلة ليعتبر فردا من املجتمع األصلي ويتم اختياره ضمن العينة حيث    االجتماعيةو 

 . طالب و طالبة

 أدوات الدراسة   -3

 الفضول املعرفي مقياس .1

ا  في  املستعمل  لصاحبهاملقياس  نوري  حيدر  خديجة  ترجمة  قياس  ، Slater(2009)سالتر    لدراسة  إلي  الفضول    يهدف 

من    التأشيرمن خالل    اإلجابةتتم    إذ  Likertليكرت    ألسلوبوفقا  و ذلك    املعرفي   املناسب  البديل    أوافق بدائل)ال    أربعةعلى 

ال   وقد    أوافق ،  أوافق،  أوافقبشدة،  املعرفي،   (4،   2،3،  1)األوزان  أعطيت بشدة(  الفضول  تقيس  التي  االيجابية  للفقرات 

 ( مفردة . 39و يتكون املقياس من )(.5-21تقيس فضول معرفي وهي الفقرات ) ( للفقرات املعكوسة التي ال2،1، 3، 4)واألوزان

 الباحثة  مقياس جودة الحياة إعداد.2

معارض بشدة، معارض، محايد، موافق، موافق  قياس جودة الحياة وذلك على مقياس خماس ي التدريج ) إلييهدف املقياس  

   .( مفردة37ويتكون املقياس من ) ( على الترتيب1 -2 -3 -4 -5بشدة( وموضوع أمام هذه التقديرات خمس درجات هي) 
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 التطبيق االستطالعي -4

املقياس على    الباحثةطبق املراد تطبيقها على عينة الدراسة النهائية   صالحية املقاييس النفسيةلغرض التعرف على مدى     

 ( طالب و طالبة من جامعة محمد بوضياف باملسيلة . 76قدرت ب )عينة استطالعية 

 للمقياسين الخصائص السيكومترية -1.4

لقد أصبح من األمور املسلم بها في مجال القياس النفس ي أنه كلما تعددت الطرق املستخدمة في التحقق من صدق األداة        

مدعا ذلك  ،كان  األداة  في هذه  الثقة  من  أكبر  لقدر  تم    ة  فقد  لذا   ، االهتمام  موضوع  مجال  قياس  على  قدرتها  مؤشر على  و 

 االعتماد على ما يلي في حساب : 

 صدق املقياس  -1

 الصدق التمييزي )املقارنة الطرفية( -1.1

(من    %  27و ممن تمثل درجاتهم  )  ( من الدرجات العليا    %  27قمنا بمقارنة متوسطات درجات أفراد ممن تمثل درجاتهم)  

الدرجات الدنيا للمقياس و أبعاده ،وهذا للتحقق من قدرة املقياس على التمييز بين املجموعتين :مرتفعي الدرجات ومنخفض ي  

 ، و جاءت نتائجها كتالي للمقاييس الثالثة : الدرجات على املقياس ثم حساب قيمة "ت" بين الطرفين 

 جودة الحياة(   -)الفضول املعرفي  دق التمييزي  للمقياسين( يوضح الص1جدول رقم ) 

 املتوسط الحسابي (  % 27) العينة األبعاد  العينة

 

 مستوى الداللة  "ت"  قيمة

 مقياس

 20 الفضول املعرفي 

1.778 1.028 0.01 

 1.752 2.888 جودة الحياة مقياس

 (. SpssV.22من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج )  املصدر:

.مما يشير إلى قدرة  املقاييس  للمقياسين(     0.01النتائج كلها دالة إحصائيا عند مستوى )  من جدول أعاله نالحظ أن و عليه  

على درجة مقبولة من القدرة على التمييز    املقياسين على التمييز بين املجموعتين الطرفيتين و الدرجات الكلية للمقياس . و منه  

 . املقياسينن الطرفتين العليا و الدنيا، و هو ما يعتبر مؤشر من مؤشرات صدق  بين املجموعتي 

 الثبات املقياس   2

  :تم التحقق من ثبات املقياس باستخدام عدة طرق نتائجها كتالي 

 طريقة التجزئة النصفية  -1

 براون( .  -تم حساب معامل ثبات بطريقة التجزئة النصفية )سبيرمان           
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 جودة الحياة(  -للمقياسين )الفضول املعرفي براون(  -معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية )سبيرمان  ( 2)  الجدول 

 قيمة معامل ثبات املقياس  مستوى الداللة  معامل االرتباط بين درجات النصفين  املتغير  

 0.62 0.01 0.59 الفضول املعرفي 

 0.74 0.68 جودة الحياة 

 (. SpssV.22العتماد على مخرجات برنامج ) من إعداد الباحثة بااملصدر:

املقياسين الفضول املعرفي و جودة الحياة  نالحظ من خالل الجدول أن نتائج ثبات املقياس بطريقة التجزئة النصفية على  

( توالي  على  النصفية(  0.74)-(0.62جاءت  للتجزئة  _براون  مقبولة    بطريقة سبيرمان  هي درجات  الثبا   ،و  نتائج  فان  ت  و عليه 

 جاءت على درجة مقبولة من الصالحية. املقياسين بطريقة التجزئة النصفية 

 االتساق الداخلي  -2

 من االتساق الداخلي من خالل استعمال أسلوبين هما:  و لقد تم التحقق 

  إليهالذي تنتمي  البعدأسلوب ارتباط درجة الفقرة بدرجة -1.2

الذي تنتمي إليه باستعمال معامل    للبعدبين درجة كل فقرة والدرجة الكلية    ويهدف هذا األسلوب إلى إيجاد العالقة االرتباطين 

 جاءت نتائجها كمايلي للمقاييس الثالثة :   وقد  ( , Pearson Correlationارتباط بيرسون )

 مقياس الفضول املعرفي  .1

صائيا   ومتقاربة ، حيث أن أبعاد  الفضول  لكل من أبعاد و الدرجة الكلية  كانت دالة إحمعامالت االرتباط   أظهرت النتائج أنو   

تراوحت ما    إذكانت أكثر ارتباطا بالدرجة الكلية  و الفضول اإلدراكي الحس ي متعدد األشكال    –الخاص باملعرفة متعدد األشكال  

 ( .  0.347(  و ) 0.348( ، أما باقي األبعاد فكانت اقل ارتباط و تراوحت درجاتهم  ما بين ) 0.529)و(  0.489)بين 

 مقياس جودة الحياة   .2

لكل من أبعاد  و الدرجة الكلية  كانت دالة إحصائيا  ، حيث أن الهدف من الحياة  و  معامالت االرتباط    أظهرت النتائج أن و   

ألبعاد  (، أما باقي ا0.428(  و)0.512)  بين  تراوحت ما  إذكانت أكثر ارتباطا بالدرجة الكلية  جودة الحياة األسرية و االجتماعية   

( و 0.348( و )0.298جودة التعليم فكانت اقل ارتباط و انحصرت درجاتهم  ما بين )    –الرض ي عن الحياة   –إدراك معني الحياة  

 (0.308 ) 

 بالدرجة الكلية للمقياس   البندأسلوب ارتباط درجة -2.2

 على مقياس الفضول املعرفي 2-1

أن النتائج  )0.05) مستوى  عند إحصائًيا دالة للمقياسالكلية    بالدرجة  البنود ارتباطمعامالت    أظهرت  أو  بحيث 0.01(    )

ما عدا    ،ما يعتبر مؤشرا على صدق التجانس الداخلي للمقياسمكأعلى قيمة ،  (0.478 )  كأدنى قيمة  و(  0.297 )تراوحت مابين

 .8-14-22العبارات التالية : 

 على مقياس جودة الحياة 2-2

أن    النتائج  الكلية    البنود  ارتباطت  معامال   أظهرت  ما  حيث  ،    (0.01  )داللة مستوى  عند  إحصائيا  دالة  بالدرجة  تراوحت 

 . إحصائيةكأعلى قيمة، و هي كلها معامالت ارتباط ذات داللة  (  0.412 ) كأدنى قيمة و (0.284)بين
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 معامل ثبات ألفا لكرونباخ  -3

ت الناتجة عن تجزئة املقياس بطرق مختلفة ، حيث جاءت نتائج هذا  أن قيمة معامل ألفا لكرونباخ عبارة عن متوسط املعامال 

 الثبات كتالي :  

 

 للمقياسين معامل ثبات ألفا لكرونباخ  ( 3)  الجدول 

 

 

 

 

 (SpssV.22امج ) من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برناملصدر:

لجدول أعاله نالحظ أن  قيمة معامل الثبات ألفا لكرونباخ مقبولة جدا ما يدل على أن  معامل الثبات يدل فعال و منه و من ا

 . املقاسيينعلى تجانس داخلي مرتفع لعبارات 

 النتائج و مناقشتها   -3

السيك  التأكد من خصائصه  تم  أن  القياس  مترية    و بعد  املقياس بصيغته  وبهدف تحألدوات  الحالي طبق  البحث  أهداف  قيق 

محمد بوضياف باملسيلة قصد اختبار الفرضيات ، و جاءت  ( طالب وطالبة من طلبة جامعة 180عددها ) بلغالنهائية على عينة 

 نتائج كتالي :  

  األولينتائج الفرضية   -1

 : للجنسين اإلحساس بجودة الحياةو تنص هذه الفرضية على: ما مستوى 

على هذا التساؤل تم حساب املتوسط الحسابي و االنحراف املعياري للدرجات التي حصل عليها الطالب على مقياس    لإلجابة  و

  :وبعد املعالجة اإلحصائية تم التوصل إلى النتيجة التالية جودة الحياة

 مستوى جودة الحياة للطالب الجامعي للجنسين  ( 4)  الجدول 

 اإلحساس بجودة الحياةمستوى   ملعياري االنحراف ا  املتوسط  الجنس  املتغير 

 نوعا ما  مرتفع 1.74 12.28 ذكور  جودة الحياة 

 منخفض  0.18 09.48 إناث

 (SpssV.22من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج )  املصدر:      

 قيمة معامل الثبات ألفا لكرونباخ املقاييس 

 0.54 الفضول املعرفي 

 0.67 جودة الحياة 
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  أما   (1.74)و بانحراف معياري    (12.28  )عند الذكور بلغ  لجودة الحياةمتوسط الدرجة الكلية    أن   أعالهيتبين من الجدول   

لجودة  مستوى الكلي    أنمما يعني    ( ،  0.18  ) و بانحراف معياري   (09.48  )لديهن  جودة الحياة متوسط    أن فتبين    لإلناث للنسبة  

 نفس مستوى اإلحساس بجودة الحياة .  لديهم   الطالب و الطالبات  أن، و هذا يدل على   لدى الجنسين مقارب تقريبا الحياة 

ذلك يعود   و منه يمكن تفسير هذه النتائج و التي تتمثل في عدم وجود فروق في مستوى جودة اإلحساس بجودة الحياة الن 

أن  وهي  أال  أساسية  لكال    إلى فرضية  واحد  هي  االمتيازات  و جل  املعاشية  و  االجتماعية  و  املادية  اإلمكانيات  و  الخدمات  جل 

بالتالي فان اإلحساس بجودة الحياة هو نتاج اإلمكانيات و ما توفره من إحساس بالرضا عن  ، و    الجنسين في الجامعة الجزائرية  

الطالب ، فجوانب الشخصية   أو غيابها يتأثر بشخصية  الطمأنينة ، كما أن اإلحساس بتوفر اإلمكانيات  الحياة و السعادة و 

في   شخصيته حساس الفرد بالتحسن املستمر لجوانب  اإل   هي درجة  جودة الحياة  لألفراد تتأثر بجوانب املوضوعية و البيئية ، ف

املزاجي   املناخ  تهيئة  مع  بينهما،  والتنسيق  والجسمية  والشخصية  والرياضية  والثقافية  واإلبداعية  واملرضية  النفسية  النواحي 

املناسبين   املشلواالنفعالي  تعلم حل  وكذلك  واالتجاهات،  واملهارات  بالعادات  املتصل  والتعلم  التوافق  إلنجاز  وأساليب  كالت 

والتكيف وتبني منظور التحسن املستمر لألداء كأسلوب حياة وتلبية الفرد الحتياجاته ورغباته بالقدر املتوازن واالستمرارية في  

  ، 2009توليد األفكار واالهتمام باإلبداع واالبتكار والتعلم التعاوني بما ينمي مهاراته النفسية االجتماعية وهو ما أكده حسانين )

 ( أن جودة الحياة هي شعور األفراد بالرضا والسعادة في جوانب حياتهم في املجاالت الصحية واالنفعالية واالجتماعية. 227ص

  الثانيةنتائج الفرضية  -2

  ذات داللة إحصائية بين الفضول املعرفي و جودة الحياة لدى التي مفادها: توجد عالقة     الثانية  وللتحقق من صحة الفرضية   

  :وبعد املعالجة اإلحصائية تم التوصل إلى النتيجة التاليةالطالب الجامعي ، 

 الحياةو جودة    الفضول املعرفي العالقة بين درجات أفراد عينة البحث ملقياس يوضح  ( 5)  الجدول 

 الداللة  مستوى الداللة  االرتباط  العينة  املتغيرين 

 فضول املعرفي 
 دالة 0.01 0.448 180

 جودة الحياة 

 (SpssV.22املصدر:من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج ) 

  ( وهو موجب، 0.44بلغ )  فضول املعرفي و جودة الحياة  من خالل الجدول أعاله نالحظ أن معامل االرتباط بيرسون بين درجات  

اد عينة البحث هو ارتباط طردي، أي أن  ( لدى أفر جودة الحياة  ( ودرجات )فضول املعرفيويعني هذا أن االرتباط بين درجات )

كانت   الحياة  كلما  في  مقياس)هناك جودة  في  درجاتهم  في  زيادة  تقابله  املعرفي،  هذا  فضول  نتيجة  أن  كما  والعكس صحيح،   )

ة  فضول املعرفي و جود (، ومنه يمكن القول أنه توجد عالقة بين  0.01االرتباط جاءت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا )

الدراسة  عينة  لدى  الفرضية    الحياة  تحققت  وعلية  ايجابية    الثانية .  عالقة  توجد  مفادها:  جودة التي  و  املعرفي  فضول  بين 

 الحياة لدى الطالب الجامعي . 

الجامعيين و حب       املعرفي لدى الطالب  الفضول  الحياة عامال محفزا إلثارة  في كون  جودة  النتائج  و منه يمكن تفسير هذه 

ستطالع و الفهم و املعرفة و الرغبة في االكتشاف و معرفة حقائق األمور ، فبوجود جودة الحياة من..... تنشا لذة التعلم فهي  اال 
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شرط النطالق الدوافع الداخلية ، إذ أن توفر اإلمكانيات من الجانب املادي و االجتماعي و املعاش ي  و أمور أخرى كثيرة هي من  

عادة و الطمأنينة ، و شرط النطالق الدافع و الفضول نحو معرفة و استكشاف أشياء جديدة ،إذ أن  أهم العوامل الجالبة للس

إشباع   و  لنموه  املعنوية  و  املادية  اإلمكانيات  و  املالئم  الجو  توفير  خالل  من  إال  يتأتي  ال  الطالب  لدى  املعرفي  الفضول  إثارة 

س تشكيل  في  وثيقة  جد  عالقة  لها  الحياة  فجودة  الحياة  حاجاته،  في  املدى  بعيد  دورا  يلعب  فهو   ، أفعاله  ردود  و  الفرد  لوك 

 ، للطالب  السلوكية  و  دودسون النفسية  يؤكد  تعكس)      (Dodson ,1994حيث  الحياة  جودة  بالكفاءة  على    أن  الفرد  شعور 

التحديات مع  التعامل  وإجادة  تايلور    ،الذاتية  يضيف   جف   (Tayler, 2005)و  كون  إلي  املنطلق  نفس  مسهم ي  الحياة    ودة 

ينعكس إيجابا  ، وشعور بالرضا والسعادة  في نجاح الحياة ككل    ، فهي مساهم  إلى درجة الكفاءة والجودة في التعليم    للوصول 

  بحصول على مخرجات ذات كفاءة عالية  ر عنها  ، التي يعب  على فضوله املعرفي و البحث و التطلع إلي أشياء جديدة تشبع رغباته  

 .نتيجة تفاعل مع بيئة تعليمية جيدة يشعر فيها باألمن النفس ي وإمكانية النجاح وإدارة جيدة ،   جودة في الحياة بال متميزة  

  الثالثةنتائج الفرضية   -3

 على مقياس جودة الحياة  تعزي ملتغير الجنس :   إحصائيةو تنص هذه الفرضية على أنه هناك فروق ذات داللة  

الفروق بين متوسطات درجات الجنسين على مقياس   t-testتخدام اختبار ت )من هذا الفرض تم اس   لتأكدو   ( للتعرف على 

 يلي نتائج الفرض :  جودة الحياة  و فيما 

 جودة الحياة تعزي ملتغير الجنس بين درجات أفراد عينة البحث ملقياس  يوضح الفروق ( 6)  الجدول 

 ة الدال قيمة ت  االنحراف املعياري  املتوسط  الجنس  املتغير 

 0.01 15.24 1.74 23.28 ذكور  جودة الحياة   

 0.18 22.48 إناث

 (.SpssV.22املصدر:من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج )      

      عند مستوى الدالة   إحصائياوجود فروق دالة  عدم  تحقق الفرض ، ويظهر ذلك من خالل    إلي عدم    أعالهيشير الجدول   

 سطات درجات جودة الحياة  و الدرجة الكلية . بين متو  )0.01 (

، و هذا كون الجامعة   لهم نفس مستوى جودة الحياة الطلبة الجامعيين من كال الجنسين ويمكن  تفسير هذه النتيجة بأن    

ومات جودة  توفر لهم نفس اإلمكانيات املادية و االجتماعية  و املعاشية ، حيث أن توفير جودة الحياة للطالب الجامعي من مق

الحياة حسب ، فجودة  )  املخرجات  السيد ومحمد حسين سعيد  البيئة    (2006أحمد  في  املادية  بالظروف  االستمتاع  تتضمن 

الفرد لقوى ومتضمنات حياته، وشعوره   الحياة، وإدراك  الحاجات، والرضا عن  الحال وإشباع  الخارجية، واإلحساس بحسن 

و وجوده في حياة          ،    اغمة متوافقة بين جوهر اإلنسان والقيم املساندة في املجتمعبالسعادة، وصوال إلى العيش في حياة متن

   في تحسين العملية التعليمية ككل  . ةللطالب من العوامل املساهم

 نتائج الفرضية الرابعة  -4

الفرضية   من صحة  مفادها:    الرابعةوللتحقق  للطالبالتي  املعرفي  الفضول  على  الحياة  جودة  املعالجة  الجامعي،    تأثر  وبعد 

 اإلحصائية تم التوصل إلى النتيجة التالية: 
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 لدى عينة الدراسة جودة الحياة و الفضول املعرفي االنحدار البسيط بين   ( يوضح7)  الجدول 

 الداللة  F) قيمة )  ( Bقيمة اإلحصائية )  R ( R2التباين ) 

0.313 0.559 0.804 79.704 0.01 

 (SpssV.22باالعتماد على مخرجات برنامج ) من إعداد الباحثة  املصدر:

البسيط االنحدار  تحليل  أن  أعاله نالحظ  الجدول  نتائج  الطالب  ألثر   من خالل  لدى   املعرفي  الفضول  الحياة على  جودة 

و      ان جودة الحياة تأثر على فضول املعرفي  مما يعني    R2)  =  0.313)  قيمتهقد أظهرت وجود هذا األثر، حيث بلغت  الجامعي  

، كما يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول    الفضول املعرفيمن التباين في     0.313ما مقداره  ذلك إحصائيا بفسر  ي

 الفضول املعرفي سيؤدي إلى التغير في    جودة الحياة  ، أي أن التغير بوحدة واحدة  في  0.804التي بلغت    Bنفسه ومن خالل قيمة  

وحجم التأثير بالنسبة   (،( 0.01وبدرجة معنوية عند مستوى داللة  79.704املحسوبة والبالغة    Fوأكدت قيمة    0.559بقيمة  

( املستقل  الحياة للمتغير  )جودة  التابع  املتغير  على  املعرفي(  بلغ  الفضول  أنه  نالحظ  أن  31(  يعني  هذا،  من  كانت     ه %  كلما 

ايجابية    الحياة  االتجاهات  نسبة    جودة  في  ارتفاع  فان  31بـ    ضول الف يالزمها  وبالتالي  الحياة%   بنسبة  ت  الجودة  في 31ؤثر   %

  لجودة الحياة (، ومنه يمكن القول أن هناك أثر  0.01، كما أن النتيجة جاءت دالة عند مستوى الداللة ألفا )الفضول املعرفي

املعرفيعلى   الفضول  الفرضيةجودة  تقبل  النتيجة  هذه  على  وبناء  التي   .  ي  الرابعة  أنه  على  اثر  تنص  على  وجد  الحياة  لجودة 

 الفضول املعرفي للطالب الجامعي.

الحالة   و  الحياة  عن  كرضا  الذاتية  العوامل  من  بمجموعة  ترتبط  الحياة  جودة  كون  في  النتائج  هذه  تفسير  يمكن  منه  و 

الحا و  املتاحة  املادية  اإلمكانيات  مثل  موضوعية  عوامل  و   ، العمل  عن  الرضا  و   ، السعادة  و  الصحية االجتماعية                     لة 

 &Countenyكونتيني ووشيفن ودوجن    ومستوى التعليم و غير ذالك من العوامل التي تؤثر في الفرد ، و هذا ما ذكره كل من  

Steplen& Duggan ,2003)   الذاتية واملكونات املوضوعية التي تعكس الرضا عن    ( في كون الحياة تعتمد على املكونات  جودة 

ما  الحياة،   و  املعاش ي  و  االجتماعي  و  املادي  فسياق  بالتالي  و   ، األفراد  اداءات  على  تؤثر  املوضوعية  و  الذاتية   العوامل  هذه 

يضمنه  الطالب هو لنفسه  خاصة إحساس بالرضا الذاتي عن حالته الصحية و فعاليته في أداء األدوار االجتماعية ، يعتبر من  

و هذا اإلدراك ينعكس    جودة الحياة عبارة عن اإلدراك الذاتي لنوعية الحياة عرفي للطالب ،فبين أهم العوامل املثيرة للفضول امل

على شخصية الطالب و يحفز لديه الشعور بالفضول نحو موضوعات جديدة و الغامضة يحاول من خاللها اكتساب معارف  

تواجهه   قد  التي  مشكالت  حل  و  )جديدة  الهادي  عبد  محمد  يشير  كما  دائما    (37ص  ،2003؛  تستلزم  الحياة  جودة  أن  إلى 

الفرد هذا  فيها  يعيش  التي  الجيدة  البيئة  وثانيهما  أولهما هو وجود فرد مالئم،  عنهما:  ال غنى  بين عنصرين  ، فتحفيز    االرتباط 

، فهذه  الفضول املعرفي و الدافعية نحو املعرفة املجهول و املستقبل ال يمكن لها أن تتأسس بدون وجود عوامل محفزة لذلك   

الحياة  تتطلب  العملية   العوامل املتفاعلة فيما بينها تتمحور حول جودة  العناصر املكنونة لجود    مجموعة من  و فعالية هذه 

 الحياة تأثر على فضول املعرفي للطالب.

 الخالصة -4

منه باملثيرات  فان  و  وغنية  ومتنوعة  واسعة  بيئة  الجامعية  املعن  البيئة  و  املادية  بجوانب  إثارة  مرتبطة  في  تسهم  التي  وية 

 ما تتصف    تنبيهات
ً
 عن قدرتها الفائقة علىبحسية إدراكية والتي غالبا

ً
إثارة فضول املعرفي     التنوع في شتى مجاالت الحياة فضال
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ينعكس إيجابا على فضوله املعرفي و شعور بالرضا والسعادة  ف ،  في نجاح الحياة ككل    لدى الطالب الجامعيين ،فهي مساهم  

بالجودة في    متميزة    بحصول على مخرجات ذات كفاءة عالية  ر عنها  ، التي يعب  و التطلع إلي أشياء جديدة تشبع رغباته    البحث 

 .نتيجة تفاعل مع بيئة تعليمية جيدة يشعر فيها باألمن النفس ي وإمكانية النجاح وإدارة جيدة ،  الحياة 

 

   املالحق  -        

 ي : مقياس الفضول املعرف 01ملحق 

 مع درجة اتفاقك أو عدم اتفاقك مع العبارة بوضع عالمة
ً
يتناسب جدا (  √)   رجاءا اقرأ العبارات املدرجة أدناه وتحقق من البديل الذي 

 انه ال توجد إجابة صحيحة و أخرى خاطئة.أجابتك لن يطلع  
ً
تحت البديل املناسب ) ال أوافق بشدة، ال أوافق، أوافق، أوافق بشدة( علما

 سوى الباحثة وستكون إلغراض البحث العلمي فقط. عليها احد

ال  الفقرات ت

افق  او

 بشدة 

ال 

افق  او

افق افق  او او

 بشدة 

     استمتع بزيارة معارض ومتاحف الفن. 1

  إذا 2
ً
 غير مألوف من املحتمل  أورأيت قماشا

ً
     املسه. أن نسيجا

     منوعات من املوسيقى.  إلى االستماع  أحب 3

     مجلة لم أراها سابقا على قراءة عنوان مألوف.  قراءة أفضل 4

     موضوع غير مألوف لي.  إلىال أستمتع باالستماع  5

     حزورة فأني أقض ي ساعات محاوال حلها. أوصادفتني أحجية  إذا 6

     عندما يكون لدي وقت فراغ أحب أن أستكشف محيطي.  7

بالضجر   8 أشعر  تلفزيونية  أشاهد عندما  والعلوم    إعالمية   برامج  الثقافة  عن 

 والتاريخ. 

    

     أستمتع بمشاهدة طائرة خالل عرض بهلواني في الجو.   9

     سابقا. إليهالم اذهب  أماكن  إلىأحب الذهاب  10

 في اوقات فراغي ال ستطلع   11
ً
واملفاهيم واملواضيع    األفكاراستخدام االنترنت كثيرا

 الجديدة. 

    

  أتساءل 12
ً
     املعقدة.  واآلالت عن كيفية عمل االلكترونيات دائما

 غير مألوف أذهب ألرى من  إذا 13
ً
     يأتي هذا الصوت.   أينسمعت صوتا

أقوم    إذا 14 قد  فأني  الطبخ  مكونات  من  مكونين  خلط  عدم  صديق  مني  طلب 

 بخلطها فقط ملعرفة ما سيحدث.

    

في 15  
ً
وقتا أقض ي  الحيوانات  حديقة  أزور  الجديدة    عندما  الحيوانات  مشاهدة 

 من الحيوانات املألوفة. أكثر
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     مألوفة.  أشياءقضاء وقت فراغي بتعلم ش يء جديد بدال من عمل  أفضل 16

     لدي رغبة كبيرة في جمع اكبر قدر ممكن من املعلومات عن العالم املحيط بي.  17

     ة. الجديد  واألصواتأستطيع االنشغال بسهولة باملناظر  18

     .سأقرئه األغلب أقترح لي كتاب حول موضوع أهتم به فأني على  إذا 19

     الروتين.  ألغير مطاعم مختلفة  إلى أذهب  20

     ليس لدي رغبة في املعرفة عن ثقافات تختلف عن ثقافتي.  21

     معرض للفن.  أواقض ي وقت فراغي في متحف  22

     .أكثرمعلومات  ألجداملكتبة  إلىب عندما يصادفني موضوع جديد اذه  23

     الزهور حتى في حال معرفتي رائحتها.  أشم 24

معلومات   25 اشعر    إضافيةابحث عن  عندما  معين  موضوع  اعرف    إنني حول  ال 

 الكثير عنه. 

    

     تبهرني تصميمات هندسية مختلفة. 26

 ملشاهدة قنوات معلوماتية مثل القنوات ال  27
ً
     علمية والتعليمية. احدد وقتا

     تأثيراته الذهنية والنفسية.  ألعرفالتدخين  أجرب 28

     بلمسها وشمها. أقومفي محل تجاري  مألوفةخضروات غير  أو رأيت فاكهة  إذا 29

     .واآلثارأنظم جدول رحالت للمواقع التاريخية  30

     هناك قيمة كبيرة في التعلم من اجل التعلم. أن اعتقد  31

     في هذا العالم يسحرني.  األشياءالتنوع الكبيرة في  32

     البسيطة عن سؤال سألته. باإلجابةال اقتنع   أنا 33

     اشعر بامللل من تناول الطعام نفسه طول الوقت.  34

     أحجية.  أوحل ألي لغز  إيجاد  أحاول  35

     . أخرى  أقليات أطعمةمختلفة من  أنواع  أجرب أن أحب 36

     . إخبارصحة ما أسمعة من  ألثبت للمعلومات  إضافيةابحث عن مصادر  37

     السحرية بخدعهم.  األلعاب أصحابأهتم في اكتشاف كيف يقوم  38

     مختلفة من الصور املتحركة. أنواعمشاهدة  أحب 39

 مقياس جودة الحياة  :02ملحق 

ة املناسبة لوجهة نظرك و شعورك نحو العبارات املقياس ، ال توجد إجابة صحيحة أو إجابة  ( على اإلجاب    Xالرجاء التكرم بوضع عالمة )

خاطئة ، واإلجابة الصحيحة هي رأيك الخاص ، وال يوجد وقت محدد لإلجابة ، ولكن حاول أن تجيب بسرعة وبأول استجابة تخطر على  

 بالك.

  قليل  ابدا لعبارات   
 
 كثيرا حدا كثيرا  أحيانا

      اتي مليئة باألشياء املبهجة  حي  01

      بحياة هادئة   أتمتع  02
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      اقدر قيمة األشياء التي امتلكها   03

      اشعر بالبهجة و السرور عند قيامي بش يء أحبه  04

      شخص ذا قيمة    أنياشعر  05

      للحب معاني كثيرة عندي  06

      املك الوقت لترويح عن نفس ي   07

      بيومه   اكل يوم عيش أ 08

      ينتابني الفضول نحو مستقبلي   09

        أتمني مما  أكثر أعطتني الحياة  10

      انجازاتي التي أحققها ترضيني   11

      أنا شخص سعيد   12

      امتلك القدرة على اتخاذ القرار املناسب في الوقت املناسب   13

      و حزم  أواجه مصاعب الحياة بكل قوة 14

      أسرتي دعمي في الحياة   15

      أثق بأسرتي كثيرا  16

      أنا راض ي عن حياتي االجتماعية   17

      املك مجموعة من األصدقاء املميزين   18

      أشارك أصدقائي في كل نشاطاتهم   19

      أتمتع بحياة أسرية سعيدة   20

      ية  التزم بحضور املناسبة األسر  21

      اشعر باني محبوب من طرف أسرتي   22

      احصل على الدعم من طرف أصدقائي   23

      اشعر بطاقة ايجابية نحو الحياة   24

      في اهتماماتي كل فترة   أجدد 25

      مع كل الظروف التي تصادفني في حياتي   أتأقلم 26

      استغل كل الفرص املتاحة لي   27

      في حياتي   إشباعاانجازا و  أكثر  أنا 28

      في الحياة   أهدافيابحث عن تحقيق  29

      في الحياة   أهدافي اخطط لتحقيق  30

      شخص يعرف ما يريد   أنا 31

      ال أخاف من املستقبل   32

      أشارك في األنشطة الجامعية   33

      حياتي  أدرك أن دراستي الجامعية ش يء مهم في  34
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      دراستي الجامعية مفتاح طموحي املنهي  35

      تخصص ي الجامعي يناسبني   36

      أساتذتي ملمون بمناهج التدريس   37
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 ملخص 

للتقو  ممارسته  تؤطر  نظرية  مرجعية  باعتبارها  املدرس  عند  التقويمية  الثقافة  رصد  إلى  الدراسة  هذه  يم.  هدفت 

مدرسا ومدرسة للتعليم االبتدائي باملديرية اإلقليمية القنيطرة التابعة لجهة    60الدراسة على عينة مكونة من    أجريت

أهمها  -سال-الرباط األدوات  من  مجموعة  على  اعتمدنا  أسئلتها،  عن  واإلجابة  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  القنيطرة. 

النتائج   أظهرت  وقد  املضمون.  وتحليل  الكفااالستمارة  ووجود  ضعف  املدرسين  لدى  بالتقويم  املتعلقة  النظرية  يات 

األساس   التكوين  بتعميق  نوص ي  النتائج،  عنه  أسفرت  ما  ضوء  وفي  التقويمية.  ممارساتهم  في  تعترضهم  صعوبات 

 واملستمر في مجال التقويم وتوعية املدرسين بأهميته في تجويد وتطوير العملية التعليمية التعلمية.

 التكوين.  الثقافة التقويمية، املدرس، ممارسة التقويم، العملية التعليمية التعلمية، :يةملفتاحالكلمات ا

Abstract 

This study  aimed to monitor the teacher's orthodontic culture as a theoretical reference for 
his  practice. The study was carried out on a sample of 60 teachers and primary education 
schools in the kenitra regional directorates of the Rabat-Sale and kenitra regions. To 
achieve its goals of study and answering questions, we have relied on a range of tools, the 
most important of which is form and content analysis. The results of the study showed that 
teachers had poor theoretical competence in evaluation and difficulties in their corrective 
practices. In view of the results, we recommend that basic and continuous training in the 
field of assessment be strengthened and that teachers be made aware of its importance in 
improving and developing the teaching and learning process. 

Keywords: orthodontic culture, the teacher, evaluation practice, the teaching-learning 
process, formation. 

 
ي التعليم، الرباط  1

 دكتورة ومفتشة متدربة بمركز تكوين مفتش 
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 السياق العام لإلشكالية 

متقو لايحتل   التعليمية  يم  العملية  الساهر على حسن سير  املنظم  باعتباره  التربوي  املسار  كانة جوهرية وحساسة ضمن 

وتصحيح مسارها  والكشف عن فاعليتها من جهة واألداة الفعلية والفعالة إلضفاء الشرعية واملصداقية على قدرات املتعلمين  

ووفق علمية  أسس  على  يبنى  أنه  كما  أخرى.  ذلك،  املرجعيا  من جهة  على  أحكام سليمة. عالوة  تؤهله إلصدار  التي  املؤطرة  ت 

فالتقويم ليس عملية ختامية تقتصر فقط على التقويم الجزائي الذي ينتهي بمنح التلميذ نقطة عددية تعبر عن مدى تحكمه  

برمتها التعلمية  التعليمية  العملية  وتختم  وتتخلل  تسبق  سيرورة  بل  املحددة،  الكفايات  خالل  ،في  واستثمار  إذ  تحليل  يتم  ها 

أساليب  مراجعة  التعلمات،  دعم  تنظيم حصص  من  الضرورية،  التصحيحية  اإلجراءات  اتخاذ  قصد  بها  املتعلقة  املعطيات 

 وطرائق التدريس وكذا تقييم مدى مالءمة البرنامج الدراس ي ملستوى املتعلمين. 

أ أن  الحظنا  امليداني،  التدريب  فترة  وأثناء  أنه،  التقكشإال  الثالثة، ال  بأبعاده  االعتبارالتقويم  بعين  تأخذ  ال  املتداولة  ويم 

أو   لحصة  األخيرة  املرحلة  في  يحصره  من  ومنهم  تعليمي،  نشاط  كل  تسبق  التي  التشخيص  مرحلة  في  يختزله  املدرسين  فبعض 

 مرحلة دراسية، وآخرون يرتبط لديهم بالوظيفة الجزائية ذات الطابع اإلداري. 

إ ف  ىلباإلضافة  املتعلقة  ذلك،  املدرسين  مقترحات  على  املصادقة  وكذا  املستمرة  املراقبة  فروض  إجراء  تتبع  خالل  من 

، الحظنا أنها ال تحترم املعايير  2022باالمتحانات املوحدة املحلية للسنة السادسة لنيل شهادة الدروس االبتدائية، دورة فبراير  

وات التقويم كالصدق، الثبات، الشمولية، املوضوعية والتغطية…، وال  ا في أدهر العلمية والشروط واملواصفات التي ينبغي توف

 تحترم األهداف املسطرة، باإلضافة إلى عدم  استثمار نتائجها في إعداد خطة الدعم. 

ملسات   أو  إضافات  أدنى  دون  جاهزة  تقويم  أدوات  الستنساخ  اإلنترنت  إلى  يلجؤون  املدرسين  بعض  أن  الحظنا  كذلك، 

القيم التي تدرس في املدرسة والتي يفترض أن يكون  ى أن منت حخاصة،   هم من يكررها بأخطائها وهفواتها، وهو ما يتناقض مع 

اإلطار   اإلستراتيجية والقانون  الرؤية  الذي تحاول  الفرص  تكافؤ  األولى واألساسية، كما يتضارب مع مبدأ  القدوة  املدرس فيها 

 يع الذي تنص عليه املذكرات الوزارية املؤطرة لعملية التقويم.املواض   ةيترسيخه، ويتباين أيضا مع شرط سر  51-17

" التالميذ  لتقييم  الدولي  للبرنامج  الوطني  التقرير  للتربية PISA 2018ومن جهة أخرى، أظهر  الذي صدره املجلس األعلى   ،"

سنة في الكفايات    15األقل من  تالميذ  لاوالتكوين والبحث العلمي، بتعاون مع الوكالة األمريكية لتحدي األلفية، ضعف نتائج  

داخل   التقويمية  املمارسات  بين  هوة  وجود  على  يدل  ،مما  والعلوم  والرياضيات  املكتوبة  النصوص  فهم  في  واملتمثلة  األساس 

 الفصول الدراسية والتقويمات الدولية.

التعليم االبتدائي باعتبارها    د مدرس ي نع في ظل هذه الوضعية، ارتأينا أن تنصب هذه الدراسة على رصد الثقافة التقويمية  

 خلفية نظرية مؤطرة ملمارساتهم التقويمية. 
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 على ضوء ذلك، تم تحديد األسئلة التالية: و 

 هل املدرس واع بأهمية التقويم كمكون أساس ي من مكونات العملية التعليمية التعلمية؟  .1

 منهجي؟  يم بشكل و قهل يمتلك املدرس الكفايات النظرية الالزمة ملمارسة الت .2

 ما مدى احترام أدوات التقويم التي يعتمدها املدرس للمعايير املوجهة لبناء االختبارات؟  .3

 أهمية الدراسة . 2

 تتجلى أهمية هذا البحث في عدة جوانب أهمها :  

لذي يلعبه  الدور ا  ىأنه يتناول التقويم الذي يشغل مساحة واسعة ويحتل مكانة بارزة في املنهاج الدراس ي، باإلضافة إل •

 في تجويد العملية التعليمية التعلمية؛

 معرفة جوانب القوة والضعف في ممارسات املدرسين التقويمية.  •

 أهداف الدراسة. 3

 يهدف هذا البحث إلى:

 الكشف عن مدى وعي املدرس بأهمية التقويم؛  •

 رصد الثقافة التقويمية لدى املدرسين؛  •

 تقويمية لديهم. ارسة المتسليط الضوء على واقع امل •

 فرضيات الدراسة  .4

 ولى : نرجح أن املدرس غير واعي بأهمية التقويم كمكون أساس ي من مكونات العملية التعليمية التعلمية؛ الفرضية األ  •

 الفرضية الثانية: يبدو أن  املدرس ال يمتلك الكفايات النظرية الالزمة ملمارسة التقويم بشكل منهجي؛  •

 نرجح أن أدوات التقويم التي يعتمدها املدرس ال تحترم املعايير املوجهة لبناء االختبارات.  :الثالثة  الفرضية  •

 املنهجية املعتمدة   .5

 يتكون من أساتذة التعليم االبتدائي التابعين ملديرية إقليم القنيطرة، جهة الرباط سال القنيطرة.  مجتمع البحث: •

 لك التعليم االبتدائي تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة. سة من سر دمدرسا وم 60شملت  عينة البحث: •

 أدوات البحث: اعتمدنا في جمع املعطيات الضرورية على مجموعة من األدوات أهمها : •

سؤاال موزعا    21االستمارة: للتحقق من الفرضيتين األولى والثانية اعتمدنا استمارة كأداة لجمع املعطيات تضمنت  ➢

 .1سية، نذكرها بالتفصيل في الجدول رقم اور رئي حمعلى أربعة  

 عدد األسئلة التي يتضمنها  موضوع المحور  رقم المحور 
 5 معلومات شخصية ومهنية  1

 6 وعي المدرس بأهمية التقويم  2

 8 الكفايات النظرية للمدرس المتعلقة بالتقويم  3
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 7 واقع الممارسات التقويمية عند المدرس  4

املضمون:ت ➢ م  حليل  املستمرة وكذا  للتحقق  املراقبة  لفروض  والكيفي  الكمي  التحليل  اعتمدنا  الثالثة  الفرضية  ن 

فبراير   االبتدائية دورة  الدروس  لنيل شهادة  املحلي  املوحد  االمتحان  بها من طرف  2022مقترحات  التي توصلنا   ،

اقتصرنا على عينة املضمون، حيث  باعتماد شبكة تحليل  السادس  املستوى  تم   40ا  بلغ عدده  مدرس ي  نموذجا 

 اختيارهم بطريقة عشوائية 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة  .1

يعتبر تحديد املفاهيم النظرية واإلجرائية، باإلضافة إلى املرجعيات األدبية والعلمية التي تناولت املوضوع محطة أساسية في  

 موضوع وأبعاده بطريقة سليمة وموضوعية. مثل للأل ا كل بحث تربوي باعتبارها تشكل إطارا تصوريا يساعد على الفهم  

 مفاهيم الدراسة . 1.1

 التقويم   .1.1.1

 تعددت تعاريف التقويم وسنقتصر على ذكر البعض منها :  

يعرف دوكيتيل التقويم  على أنه:"جمع معلومات تتسم بالصدق و الثبات و الفعالية، و تحليل درجة مالءمة هذه املعلومات  

 ألهداف املحددة في البداية بهدف اتخاذ قرار" . خاصة با رملجموعة معايي 

إلى تقدير املردودية الدراسية وصعوبات التعلم عند   ويعرفه الدليل البيداغوجي للتعليم االبتدائي على أنه "سيرورة تهدف 

امل املمكنة  القرارات  أفضل  اتخاذ  أجل  من  الخاصة؛ وذلك  األهداف  إلى  بالنظر  بكيفية موضوعية،  بتتشخص،  خطيط  علقة 

 مساره املستقبلي . 

على   وموضوعية  بدقة  الحكم  إصدار  بهدف  علمية  على أسس  تقوم  منهجيه  بأنه سيرورة  إجرائيا  التقويم  تعريف  ويمكن 

مدخالت وعمليات ومخرجات أي نظام تعليمي مع تحديد مواطن القوة والضعف واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لعالج 

 وإصالح القصور. 

 ييم   التق. 2.1.1

لقد أثارت مسألة التمييز بين التقويم والتقييم لغطا كبيرا في امليدان التربوي، فالبرغم من وجود تقارب كبير بين املفهومين  

لكونهما ينحدران من نفس الجذر اللغوي "قوم"، إال أنهما  يختلفان من حيث الوظيفة، فإذ كان التقييم يدل على إعطاء قيمة  

ق بعد  ومقاايللش يء  عملية  سه  والتقييم،  القياس  إلى  باإلضافة  يشمل  التقويم  فإن  املعايير،  من  مجموعة  أو  بمعيار  رنته 

وكيفية   القوة  نقاط  تعزيز  آليات  عن  البحث  بغرض  أسبابها،  وتشخيص  التربوي  الفعل  في  والضعف  القوة  نقاط  تشخيص 

 التعديل والتحسين، أو عالج نقاط الضعف.  
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من العملية الشاملة املتمثلة في التقويم، فهو ال يقتصر فقط على اختبارات الورقة والقلم،  يتجزأ    الهكذا، فالتقييم جزء  

 وإنما يستند إلى بعض األحكام فيما يتعلق بجودة التقدم الذي يحدث للطالب أو للمدرس وهذا يتضمن أيضا التقويم".  

 لثقافة التقويمية   . ا3.1.1

ويمية على أنها الخلفية النظرية التي ينطلق منها املدرسون واملفاهيم التي تؤطر  فة التقاق( الث2020يعرف الصغير وآخرون )

 ممارساتهم التقويمية . 

 املمارسة التقويمية   . 4.1.1

املذكرات   مضمون  املدرسون  خاللها  من  يطبق  التي  واملمارسات  اإلجراءات  مختلف  أنها  على  التقويمية  املمارسات  تعرف 

 الثقافية"  ثقافتهم  التربوية على ضوء

كما تعرف على أنها "مجموعة اإلجراءات التي يقوم بها املدرس قبل بداية العملية التعلمية، وأثنائها، وفي نهايتها، بغية تقويم   

منزلية،   واجبات  وكتابية،  شفوية  أسئلة  واإلنجاز،  األداء  )مالحظة  األدوات  من  مجموعة  استخدام  خالل  من  الطلبة  أداء 

توفر له بيانات كمية وكيفية التي يحتاجها تساعده في إصدار الحكم على درجة تحقيق الكفاءة املستهدفة،  ، التي  (خبحوث...ال

 واتخاذ القرارات  املناسبة " .  

ويمكن تعريف املمارسات التقويمية إجرائيا على أنها مجموع اإلجراءات التي يمارسها أساتذة التعليم االبتدائي لتقويم أداء  

 الل اعتماد أدوات مختلفة توفر لهم معلومات كمية وكيفية تمكنهم من الحكم على أداء املتعلمين وقياسه. ين من خملاملتع

 مرجعياته، أهمية، وظائفه، أنواعه، شروطه  التقويم : . 2.1

 املرجعيات املؤطرة للتقويم  .1.2.1

 املرجعية أهمها : واألطر   تتؤطر عملية التقويم باملدرسة االبتدائية مجموعة من املذكرا       

رقم   • الوزاري  بتاريخ     2383.06القرار  الدروس    2006أكتوبر  16الصادر  شهادة  نيل  امتحانات  تنظيم  شأن  في 

 االبتدائية؛ 

بتاريخ    175املذكرة   • التعليم    2010نونبر    19الصادرة  بسلك  املستمرة   املراقبة  فروض  إجراء  وتتبع  تأطير  شأن  في 

 املدرس ي؛ 

في شأن األطر املرجعية ملواد االمتحان اإلقليمي لنيل شهادة الدروس    2010مارس    29بتاريخ    63ية رقم  ار الوز   ةر املذك •

 االبتدائية؛ 

 في شأن التقويم واإلشهاد بالتعليم االبتدائي األصيل؛  2014يوليوز 10الصادرة بتاريخ  063/14املذكرة الوزارية رقم  •

 أهمية التقويم   .2.2.1

 تقويم في مايلي :أهمية ال يمكن إجمال 

 الكشف عن مواطن القوة والضعف لـدى املتعلمين ومعرفة مدى استعداداتهم لتعلم الخبرات التعليمية  الجديدة؛  •
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 تقدير مدى فعالية املحتوى وطرق التدريس والوسائل واألنشطة في تحقيق األهداف التعليمية؛  •

 تها؛ جلتشخيص الصعوبات التي يصادفها املتعلم ومعا •

 ترسيخ مجموعة من القيم أهمها : •

o العدل )النزاهة واملوضوعية واملصداقية والحد من األحكام املسبقة( ؛ 

o  املساواة )تكافؤ الفرص وعدم التمييز في جميع تجلياته( ؛ 

o  اإلنصاف )استحضار الفوارق الفردية، وجعل التقويم مناسبا للمستوى الحقيقي للمتعلمات واملتعلمين ( ؛ 

o توى التالميذ وانتقالهم  مستوى دراس ي آلخر أومن مرحله تعليمية ألخرى؛ على مس م كالح 

o  .حث املتعلمين على الجد واالجتهاد واملثابرة في التعلم 

 وظائف التقويم    .3.2.1

 للتقويم ثالث وظائف رئيسية :     

ية التي  تقدم للمتعلم قبل أي  التمهيد ةوظيفة التوجيه  :توجيه املتعلم نحو أنشطة تعليمية معينة تتم خالل األنشط •

تعلم لتقويم الكفايات التي اكتسبها سابقا، بغية تشخيص وضبط ومعالجة الصعوبات املحتمل مواجهتها مما سيمكنه من  

 إرساء الكفايات الجديدة؛

الق • مجموعة  في  الحاصل  التطور  وفق  الدراسية  السنة  أثناء  التعلمات  مسار  :تصحيح  التعديل    ويتمثل   مس وظيفة 

 الهدف من هذه العملية في تشخيص أخطاء املتعلمين واستثمارها في وضع خطة للعالج؛

في حل وضعية • للتعلمات األساسية وقدرته على إدماجها  املتعلم  امتالك  :املصادقة على  مشكلة،    -وظيفة املصادقة  

ا اعتبار  دون  فقط  )النجاحات(  الصحيحة  باإلنجازات  االهتمام  ذلك  وتأل ويقتض ي  املتعلم  خطاء  اكتساب  مدى  حديد 

 الكفايات األساسية لينتقل إلى املستوى الالحق. 

 أبعاد التقويم وأنواعه   .4.2.1 

 يرتبط التقويم ببعد جزائي وأبعاد تكوينية غير جزائية :        

 التقويم غير الجزائي : وينقسم إلى ثالثة أنواع:  ➢

التقو  • أيضا  عليه  :يطلق  التشخيص ي  خصائص    القبلي   مي التقويم  تعرف  إلى  ويهدف  االستكشافي.  أو  التمهيدي  أو 

أو   الدرس  أو  الوحدة  أو  األسدوس  بداية  أو  الدراسية  السنة  بداية  في  .يكون  التعليمية  العملية  في  الشروع  قبل  املتعلمين 

تحص  في  الخلل  مواطن  عن  والكشف  السابقة،  املكتسبات  معرفة  في  يفيد  تقويم  وهو  الدراسية،  مات  املتعل  ليالحصة 

 واملتعلمين؛ 

التقويم التكويني :يطلق عليه أيضا التقويم الجزئي أو املرحلي، ويتم في غضون السنة أو الفترات الدراسية، أو يتخلل   •

مراحل الدرس أو الحصة، وهو مجموعة من اإلجراءات العملية التي تتخلل عملية التدريس بهدف توجيه تحصيل املتعلمين  

يد جوانب القوة لتعزيزها، ومواطن الضعف ملعالجتها، وإلطالع املتعلمات واملتعلمين على نتائج  ح، وتحديحفي االتجاه الص

 تعلمهم، وإثارة دافعيتهم وحفزهم على االستمرار في عملية التحصيل؛
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الن • هذا  يهدف  أو حصة.  درس  أو  فترة،  أو  أسدس  أو  دراسية  سنة  أو  سلك  نهاية  في  يكون  اإلجمالي:  من    ع و التقويم 

 قويم إلى تحديد النتائج الفعلية للتعلم ومقارنتها بالكفايات واألهداف املتوخاة.  الت

التقويم الجزائي: وهو تقويم إجمالي يهدف إلى تقويم املتعلم ملنحه نقطة تقرر بموجبها النجاح أو الرسوب، ومن   ➢

متحان املوحد على صعيد املؤسسة  رة واال م تحوامل هذا النوع من التقويم في املدرسة االبتدائية نجد املراقبة املس

 التعليمية واالمتحان اإلقليمي املوحد الخاص باملستوى السادس االبتدائي.

 خصائص وشروط التقويم. 5.2.1

ليؤدي التقويم دوره على النحو األمثل ويتيح اتخاذ قرارات سليمة وصائبة، البد أن يقدم معلومات وافية وصحيحة حول  

الخاص أو  ت  ة يالسمة  شروط  التي  وتوافر  التامة،  بالدقة  تتميز  أدوات  استخدام  ضرورة  يحتم  القياس.وهذا  موضع  وضع 

في   تتوافر  أن  البد  التي  الشروط  أهم هذه  متنوعة.ومن  اختبارات ومقاييس  من  األدوات،  في هذه  والعملية  العلمية  الصالحية 

 األداة التقويمية وهي : 

 قياس، ومالءمة األسئلة لألهداف. موضوع ال الصــــدق :يعني توافق الوسيلة مع •

 الثبات: يعني أن التقويم يجب أن يفرز نتائج منسجمة، وتضمن اتفاق املصححين على التقدير؛  •

 الشمولية: وتعني تمثيل األسئلة ملعظم املضامين التي تم تلقينها للمتعلمين من معارف ومهارات ومواقف...         •

:تع • التمييزية  ال  ينالقدرة  قياسه.  هذه  نريد  ما  درجات  مختلف  بين  يميز  دقيقا  حساسا  االختبار  يكون  أن  خاصية 

 فاالختبار الذي يحصل فيه جميع املتعلمين أو أغلبهم على النقطة نفسها أو على نقط متقاربة جدا يعتبر اختبارا غير مميز. 

وله في الفصل وأوضح أهميته. ويجب أن  ما تنا  ى لالعدل: يكون أسلوب التقويم الذي يستعمله املدرس عادال إذا ركز ع •

 يتيح أسلوب التقويم املطبق فرصة متكافئة لكل متعلم،ليظهر ما اكتسبه من معارف ومهارات من املادة الدراسية. 

 الدراسات السابقة    .3.1

 من الدراسات التي تناولت هذا املوضوع

هدفت إلى استكشاف واقع املمارسات التقويمية عند  ( التي  2020دراسة عبد الحق الصغير، محمد لطفي، أكريكر شفيق  )

كأداة لجمع البيانات،  Google formsاملدرسين. ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدم الباحثون استمارة إلكترونية عبر منصة   

ة التقويمية،  واملمارس  مدرسا. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها وجود شرخ بين الثقافة التقويمية  58وتكونت العينة من  

 وكذا اقتصار التقويم على الوظيفة الجزائية ، باإلضافة إلى عدم تالؤم أساليب التقويم الحالية لتقويم الكفايات. 

البدو  )دراسة  قياداتهم  (  2016ر  نظر  وجهة  من  للمدرسين  الصفية  التقويمية  املمارسات  واقع  معرفة  إلى  هدفت  التي 

فردا من     36الوصفي املسحي، ووظف االستمارة كأداة لجمع البيانات.تكونت العينة مناملنهج    ث حيث استخدم الباح   التربوية،

مدير مدرسة. خلصت الدراسة إلى أن واقع املمارسات التقويمية الصفية كان   22مشرفا تربويا، و  27القيادات التربوية، منهم  

التقويمية الصفية للمعلمين تعزى إلى طبيعة عمل    مارساتملامرتفعا. كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في  

 القيادات التربوية ولصالح مدراء املدارس. 
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التقويمية  (  2016)  دراسة معرف  إلى الكشف عن مدى تنفيذ طريقة التدريس باملقاربة بالكفاءات، واملمارسات  التي هدفت 

ي، من طـرف أساتذة مادة الرياضيات وأساتذة مادة اللغة تكنولوج لاالتي تناسبها ميدانيا في مؤسسات التعليم الثانوي العام و 

أستاذا.   20العربية، حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، ووظف االستمارة كأداة لجمع البيانات، وتكونت العينة من 

بما يتالءم ومتطلبات املقاربة    تقويمية لاأظهرت النتائج أن أساتذة التعليم الثانوي لم يتمكنوا من تغييـر ممارساتهم التعليمية و 

 بالكفايات إال نسبيا ومن خالل اجتهاداتهم الشخصية .  

( تيغزة   في ضوء  2015دراسة  املتوسط  التعليم  بمرحلة  العلوم  ملعلمي  التقويمية  املمارسات  عن  الكشف  إلى  هدفت  التي   )

ا ستمارة كأداة لجمع البيانات، وتكونت العينة  صفي واال و لتصنيف األداء. ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدم الباحث املنهج 

التقويمية    350من   املمارسات  على  تؤثر  الفاعلة  التثمينية  التقويمية  املمارسات  متغيرات  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  معلما. 

 الفعلية ملعلمي العلوم في مدارس مرحلة التعليم املتوسط. 

ال الدراسات  الدراسة الحالية مع  التقويمية عند املدرس،  بقة في  اسوتتشابه  التقويم والثقافة  أمور عدة منها تناول موضوع 

املستمرة   املراقبة  فروض  أوراق  تحليل  على  االستمارة،  إلى  باإلضافة  اعتمدنا،  حيث  البحث،  أدوات  في  عنها  تختلف  ولكنها 

شه لنيل  السادسة  للسنة  املحلي  املوحد  باالمتحان  املتعلقة  املدرسين  الدرو داومقترحات  فبراير  ة  دورة  االبتدائية،  . 2022س 

 وساعدتنا الدراسات السابقة في بناء وتدعيم اإلطار النظري وكذا صياغة اإلشكالية والفرضيات، وبناء أدوات البحث. 

 تائج الدراسة امليدانية ن. 2

ستمارة وشبكة تحليل  ائج اال تنبعد عرض اإلطار النظري والذي ييهئ األرضية ملشكلة الدراسة، سنحاول في هذا املحور عرض  

 املضمون لإلجابة على تساؤالت البحث واملتمثلة أساسا في : 

 هل املدرس واع بأهمية التقويم كمكون أساس ي من مكونات العملية التعليمية التعلمية؟  .1

 هل يمتلك املدرس الكفايات النظرية الكفيلة بممارسة التقويم بشكل منهجي ؟  .2

 مدها املدرس للمعايير املوجهة لبناء االختبارات؟ التقويم التي يعت  تمدى احترام أدوا .3
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 عرض نتائج االستمارة . 1.2

 خصائص العينة . 1.1.2

 

 :  املواصفات الشخصية واملهنية للعينة   1مبيان رقم 

 نستننج أن :  1انطالقا من الجدول رقم 

 %؛38حين أن املدرسات يمثلن  % في 62املدرسين الذكور يمثلون  •

سنة،  50و    40% من نفس العينة يتراوح سنها بين  31سنة،    40و  30% من املدرسين تتراوح أعمارهم بين  35,7نسبة   •

 سنة؛  30فقط من املدرسين يقل سنهم عن  4.7سنة بينما %  50% منها تتجاوز 28,6

 بالوسط الحضري؛  %48% من املدرسين يشتغلون بالوسط القروي مقابل 52نسبة  •

بين  47,7نسبة   • العامة  أقدميتهم  تتراوح  املدرسين  من  أقدميتهم  29,9سنة،     20و  %10  تتراوح  العينة  نفس  من   %

فقط من املدرسين تقل أقدميتهم عن    6,9سنة بينما %  30% من املدرسين تتجاوز أقدميتهم  15,9سنة،  30و    20العامة بين  

 سنوات؛ 10

املدر   50,4نسبة • من  و%   اإلجازة،  على شهادة  بشهادة  28,8سين حاصلون  التدريس  مهنة  ولجوا  العينة  نفس  من   %

 فقط حاصلون على الدكتوراه؛ 1,7% منهم حاصلون على شهادة املاستر بينما % 19,1البكالوريا، و
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 وعي املدرس بأهمية التقويم . 2.1.2

 : األطراف املعنية بالتقويم   3مبيان رقم                                      : مكانة التقويم  ضمن العملية التعليمية 2مبيان رقم   

 

 نستنتج ما يلي:  3و 2من خالل الرسمين البيانين رقم  

التقويم،   ➢ مكانة  حول  املدرسين  لرأي  سير  40بالنسبة  حسن  يضمن  أساس ي  مكون  أنه  صرحوا  منهم  فقط   %

بينما   التعلمية  التعليمية  من  60العملية  آراءهم  %  تتوزع  حيث  التقويم،  تجاه  سلبية  نظرة  لهم  العينة  نفس 

  : %  منهم أكدوا أنه عرقلة لسير العملية التعليمية   10% يعتبرونه حمال إضافيا على املدرس،40بالترتيب كالتالي 

 %  صرحوا أنه مكون ثانوي؛ 10و

يرون أن التلميذ وحده هو املعني بهذه  % منهم  90أما فيما يخص رأي املدرسين حول األطراف املعنية بالتقويم،   ➢

 العملية.

 : أهمية التقويم  4مبيان رقم 
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رقم   املبيان  معطيات  خالل  أن    4من  نستنتج  التقويم  أهمية  من  85حول  يمكن  التقويم  أن  يعتبرون  املدرسين  من   %

املتعلمين،   لـدى  والضعف  القوة  مواطن  عن  املت60الكشف  يزود  التقويم  أن  يعتبرون  منهم  مدى  %  عن  بمعلومات  علمين 

بينما   تعلموه  فيما  واإلنصاف  20تقدمهم  والعدل  كالنزاهة  القيم  من  مجموعة  يرسخ  التقويم   أن  يرون  العينة  نفس  من   %

بينما   الفرص  التدريس  08وتكافؤ  طرق  فعالية  مدى  تعرف  من  املدرس  يمكن  التقويم  أن  يعتبرون  املدرسين   من  فقط   %

م يرون أنه يزود املدرس واملتعلم بتغذية راجعة لتحسين عمليتي التعليم والتعلم، وهذا يتماش ى  % منه04والوسائل واألنشطة و

 مع نظرتهم لألطراف املعنية بالتقويم  والتي ارتبطت حصريا بالتلميذ.  

  

 : موضوع التقويم      6مبيان رقم                                    : االستفادة من التكوين في التقويم      5مبيان رقم              

 

 

 : طبيعة التكوين   7مبيان رقم 

  نستنتج أن :  7و  6و 5من خالل الرسوم البيانية رقم   

 من املدرسين صرحوا أنهم لم يستفيدوا من تكوين في مجال التقويم؛   70% ➢

% منهم صرحوا  80نة،  % من مجموع أفراد العي30بالنسبة للذين استفادوا من التكوين والذين يمثلون فقط    ➢

املوحدة،   لالمتحانات  املرجعية  األطر  تمحور حول  التكوين  موضوع  انصب  15أن  التقويم  أن  ذكروا  منهم   %
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بينما%    بالتقويم  الخاصة  النظرية  املفاهيم  أدوات    5حول  بناء  استهدف  التقويم  موضوع  أن  فقط صرحوا 

 التقويم؛

التكوين،   ➢ طبيعة  بخصوص  صر 75أما  املدرسين  من  إطار  %  في  يندرج  منه  استفادوا  الذي  التكوين  أن  حوا 

 % صرحوا أنه تكوين ذاتي. 10% منهم أكدوا أنه تكوين أساس بينما 15التكوين املستمر، 

 الكفايات النظرية للمدرس املتعلقة بالتقويم . 3.1.2

     

 : وجود اختالف بين التقويم والتقييم     9مبيان رقم                     : تعريف التقويم              8مبيان رقم                                    

 نستنتج مايلي :  9و 8من خالل الرسمين البيانين رقم  

% من نفس العينة  30% منهم يعتبرونه قياسا للنتائج املحققة،  50بالنسبة لرأي املدرسين حول تعريف التقويم،   ➢

الوقوف على صعوبات ا % يعتبرونه عملية تمكن من جمع املعلومات وتنظيمها  20لتعلم،  يرونه مكونا يمكن من 

بينما   العلمية  التعليمية  للعملية  عرقلة  تحليلها  بين  10بهدف  الفرق  قياس  نتيجة  يعتبرونه  يرونه  منهم  فقط   %

 األهداف املسطرة والنتائج املحققة؛

والتقيي  ➢ التقويم  بين  اختالف  وجود  مدى  حول  املدرسين  رأي  يخص  فيما  اليوجد  70م،  أما  أنه  أكدوا  منهم   %

 اختالف بين التقويم والتقييم. 



 2022، 4، العدد 1املجلد 

235 
 

ISSN: 2701-9233 

  
 

 

 : أوجه االختالف بين التقويم والتقييم     10مبيان رقم 

%   70نستنتج أنه بالنسبة للمدرسين الذين يرون أنه يوجد اختالف بين التقويم والتقييم،  10من خالل الرسم البياني رقم  

باملر  التقويم مرتبط  أن  التعليمية،  منهم صرحوا  العملية  التقييم يتخلل كل  بينما  املستمرة  التقويم  50اقبة  أن  أكدوا  % منهم 

% فقط من املدرسين  30يهتم يهتم بالعملية التعليمية وبالوسائل واألدوات املستخدمة في حين يركز التقييم على النتائج، بينما  

أما التعلمات  وجودة  األداء  تحسين  إلي  يهدف  التقويم  أن  وأدلة    صرحوا  معايير  على  بناء  الحكم  إصدار  عملية  فهو  التقييم 

العملية  10محددة،   مراحل  تتخلل مختلف  التقويم عملية مستمرة  بينما  التعلمات  نهاية  في  تأتي  التقييم عملية  أن  أكدوا   %

 % من نفس العينة صرحوا أن التقويم أعم وأشمل من التقييم,  9التعليمية التعلمية في حين أن 
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 : أوجه اختالف بين التقويم والقياس  12مبيان رقم                           والقياس  : وجود اختالف بين التقويم 11مبيان رقم 

 نستنتج أن :  12و 11من خالل الرسمين البيانين رقم  

 من املدرسين صرحوا أنه ال يوجد اختالف بين التقويم والقياس؛  70% ➢

ي ➢ أنه  يرون  للذين  والقياس،  بالنسبة  التقويم  بين  اختالف  للتقويم  60وجد  سابق  القياس  أن  منهم صرحوا   %

% ذكروا أن القياس يهتم بوصف السلوك  40% يعتبرون أن التقويم أعم وأشمل من القياس،  50وأساس له،  

  % صرحوا أن القياس محدود ببعض املعلومات عن املوضوع أما 20وصفا كميا بينما التقويم يحكم على قيمته،  

بينما   واحد  أن  في  وعالجية  تشخيصية  فهوعملية  هذه  12التقويم  بمجموع  صرحوا  املدرسين  من  فقط   %

 االقتراحات. 

 

 : وظائف التقويم 13مبيان رقم 
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البياني رقم   % من املدرسين يعتبرون أن وظيفة التقويم هي املصادقة على مكتسبات  60نستنتج أن    13من خالل الرسم 

أ 20املتعلمين،   يرون  والتوجيه،  %  التشخيص  هي  بينما  15ن وظيفته  والتصحيح  التعديل  هي  التقويم  أن وظيفة  يعتبرون   %

 % فقط من أفراد العينة صرحوا أن وظيفة التقويم تتمثل في التوجيه و التعديل واملصادقة.10

  

 : وقت التقويم  14مبيان رقم 

رقم    البياني  الرسم  خالل  أن   14من  صر 80يتضح  املدرسين  من  السنة  %  بداية  في  يأتي  التشخيص ي  التقويم  أنهم  حوا 

%  أكدوا أن التقويم اإلجمالي يأتي في نهاية السنة أو األسدوس أو الدرس أو  80أواألسدوس أو الوحدة أو الدرس أو الحصة،  

 % أكدوا أن التقويم التكويني يتخلل عملية التعلم. 60الحصة في حين أن  

 

 : مراحل التقويم  15مبيان رقم 

املتبعة،   التقويم  مراحل  يخص  القياس،  2فيما  في  تتمثل  والتي  السليمة  التقويم  بمراحل  املدرسين صرحوا  من  فقط   %

 تأويل النتائج وإصدار األحكام، اتخاذ القرار، أجرأة القرار وتنفيذه.
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اقع املمارسات التقويمية عند املدرس   .4.1.2  و

         

 تدبير حصص التقويم  17مبيان رقم:                               ذة خالل حصص التقويم: إعداد الجذا 16مبيان رقم      

 نستنتج أن :  17و 16من خالل الرسوم البيانية رقم 

 % من املدرسين صرحوا أنهم ال يقومون بإعداد الجذاذة خالل حصص وأسبوع التقويم؛40 •

التقويم،   • وأنشطة  حصص  تدبير  يخص  فيما  أكدوا  80أما  الكتب  %  في  املوجودة  األنشطة  على  يعتمدون  أنهم 

بينما   و12املدرسية،  لألهداف  مالئمة  أنشطة  بصياغة  يقومون  أنهم  صرحوا  فقط  الحصص  %8  يكيفون  منهم   %

 األسبوعية. 

     

 داد أدوات التقويم مصادر إع   19مبيان رقم:                 : األشكال التقويمية املعتمدة                 18مبيان              

 نستنتج أن :  19و 18من خالل الرسوم البيانية رقم 

التقويمية،   ➢ املمارسات  في  املعتمدة  األشكال  االختبارات  70بخصوص  يستعملون  بأنهم  صرحوا  املدرسين  من   %

ة في  % فقط يعتمدون األعمال التطبيقية والعملي10% منهم يلجؤون لالختبارات الشفوية في حين أن  40الكتابية،  

 التقويم؛
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% منهم صرحوا بأنهم يعتمدون  60أما فيما يخص املصادر التي يعتمد عليها املدرسون في إعداد أدوات التقويم،   ➢

% يعتمدون على األطر  20% منهم أكدوا أنهم يلجؤون لالختبارات املحملة على االنترنيت،  40على الكتاب املدرس ي،  

 سين صرحوا أنهم يعتمدون على أنفسهم في إعداد أدوات التقويم. % فقط من املدر 10املرجعية للتقويم بينما 

  

 الخطوات املتبعة في استثمار نتائج  21مبيان  :                : استثمار نتائج التقويم                    20مبيان                  

بأنهم يستثمرون نتائج التقويم في بناء خطة    % من املدرسين صرحوا 70نستنتج أن    21و20من خالل الرسوم البيانية رقم    

 الدعم، باتباع الخطوات التالية : إجراء التقويم، تصحيحه، تفريغ النتائج وتفييء املتعلمين ثم التخطيط ألنشطة الدعم. 

  

 قويم الصعوبات التي تحول دون التدبير الجيد لعملية الت: 22مبيان                                            

% من املدرسين أكدوا أنه ثمة مجموعة من الصعوبات مجتمعة  80، نستنتج أن  22من خالل معطيات الرسم البياني رقم  

والبرامج   املقررات  طول  الزمني،  الضيق  التقويم،  مجال  في  التكوين  ضعف  وهي:  التقويم  لعملية  الجيد  تدبيرهم  دون  تحول 

 ة. الدراسية ثم االكتظاظ داخل الفصول الدراسي

 



 2022، 4، العدد 1املجلد 

240 
 

ISSN: 2701-9233 

  
 

 عرض نتائج تحليل املضمون  .2.2

 مؤشرات وهي: 7تضمنت شبكة تحليل أدوات التقويم   

 تغطية املجاالت املعرفية والوجدانية واملهارية ؛  •

 احترام صنافة بلوم عند صياغة األسئلة ؛  •

 تدرج األسئلة من السهل إلى الصعب ؛ •

 ويم ؛ تغطية مجاالت ومكونات املواد الدراسية املعنية بالتق •

 املالءمة ملستوى املتعلمين  •

 الصحة العلمية )الصدق، الثبات، املوضوعية.....( ؛  •

 احترام األهداف املسطرة؛  •

 أداة تقويم :  40 ، نستنتج أنه من بين 1انطالقا من معطيات الجدول رقم 

% فقط من أدوات التقويم تغطي 15% تغطيها نسبيا بينما  10ملهارية،  % ال تغطي املجاالت املعرفية والوجدانية وا75 •

 هذه املجاالت؛ 

في  55  • املخزونة  واملعلومات  املعارف  استرجاع   طابع  عليها  يغلب  حيث  األسئلة  صياغة  عند  بلوم  صنافة  التحترم   %

  ، أن  20الذاكرة  في حين  نسبيا  الصنافة  تحترم هذه  تحت%25  التقويم  أدوات  من  تستدعي  % فقط  بلوم حيث  رم صنافة 

 املهارات والقدرات العقلية املتمثلة في الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب والتقويم؛ 

 المؤشرات  التقديرات 

 

 المعيار

 يتوافق يتوافق نسبيا  اليتوافق  المجموع 

 التردد % التردد % التردد %

والوجدانية  تغطية المجاالت المعرفية  6 15% 4 10% 30 75% 40

 والمهارية 

 

 

طبيعة  

أدوات 

 التقويم 

 احترام صنافة بلوم عند صياغة األسئلة  10 25% 8 20% 22 55% 40

 تدرج األسئلة من السهل إلى الصعب  14 35% 10 25% 16% 50% 40

تغطية مجاالت ومكونات المواد الدراسية   20 50% 2 5% 18 45% 40

 المعنية بالتقويم 

 المالءمة لمستوى المتعلمين  24 60% 12 30% 4 10% 40

 ( ...الصحة العلمية )الصدق، الموضوعية 12 30% 6 15% 22 55% 40

 احترام األهداف المسطرة  8 20% 4 10% 28 70% 40
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% تحترم  25% تحترم هذا املبدأ مبدأ بينما  35تحترم مبدأ التدرج من السهل إلى الصعب عند صياغة األسئلة،  % ال50 •

 نسبيا مبدأ التدرج؛ 

% ال تغطي مختلف املجاالت واملكونات في  45مكونات املواد الدراسية املعنية بالتقويم،  % تغطي مختلف مجاالت و 50 •

 % من أدوات التقويم تغطيها نسبيا؛ 5حين أن 

 %  فقط من أدوات التقويم التالءم مستوى املتعلمين؛ 10% تالءم نسبيا مستواهم 30% تالءم مستوى املتعلمين، 60 •

 % تحترمها نسبيا؛15% تحترمها بينما 30الصدق، املوضوعية...(، %ال تحترم الصحة العلمية ) 55  •

املسطرة،  70 • األهداف  تحترم  ال  بينما  %20  املسطرة  األهداف  تحترم  التقويم  أدوات  من  نسبيا  %10  تحترم  منها   %

 األهداف املسطرة. 

 مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات. 3.2

 الفرضية األولى . 1.3.2

املح النتائج  تبين  من خالل   ، االستمارة  من  انطالقا  عليها  أساسيا  40صل  مكونا  التقويم  يعتبرون  املدرسين  من  فقط   %

بينما   التعلمية  التعليمية  العملية  سير  حسن  إليه  60يضمن  بالنظر  إما  التقويم  تجاه  سلبية  نظرة  لهم  العينة  نفس  من   %

 ن ثانوي.  كعرقلة لسير العملية التعليمية أو كحمل إضافي على املدرس أو كمكو 

املعنية بالتقويم،   املعني به باعتباره عملية تمكن من  90أما فيما يخص رأيهم حول األطراف  التلميذ هو  % منهم يرون أن 

% فقط من املدرسين صرحوا أن التقويم  يزود املدرس واملتعلم  04الكشف عن مواطن القوة والضعف لـدى املتعلمين، بينما  

عمليتي   لتحسين  راجعة  بالتكوين،  بتغذية  يتعلق  ما  وفي  والتعلم.  من  70التعليم  يستفيدوا  لم  أنهم  املدرسين صرحوا  من   %

 تكوين في مجال التقويم.  

وبناًء على هذه النتائج، تتحقق الفرضية األولى والتي تنص على أن": املدرسين غير واعين بأهمية التقويم  كمكون أساس ي من  

 مكونات العملية التعليمية التعلمية". 

 الفرضية الثانية. 2.3.2

 من خالل النتائج املحصل عليها انطالقا من االستمارة اتضح أن :  

 % من املدرسين ال يميزون بين التقويم والتقييم؛70 •

 من املدرسين يعتبرون أن وظيفة التقويم هي املصادقة على مكتسبات املتعلمين؛  %60  •

ا2 • التقويم  بمراحل  املدرسين صرحوا  من  فقط  األحكام،  %  وإصدار  النتائج  تأويل  القياس،  في  تتمثل  والتي  لسليمة 

 اتخاذ القرار، أجرأة القرار وتنفيذه؛

 % فقط من املدرسين صرحوا أنهم يعتمدون على أنفسهم في إعداد أدوات التقويم؛10 •

ف • التكوين  ضعف   : أهمها  لعل  التقويم  لعملية  الجيد  التدبير  دون  تحول  الصعوبات  من  التقويم،  العديد  مجال  ي 

 الضيق الزمني، طول املقررات والبرامج الدراسية ثم االكتظاظ داخل الفصول الدراسية. 
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بشكل   التقويم  ملمارسة  النظرية  الكفايات  تنقصهم  املدرسين   ": أن  على  تنص  التي  الثانية  الفرضية  تتحقق  عليه،  وبناًء 

 منهجي".

 الفرضية الثالثة . 3.3.2

 عليها انطالقا من تحليل املضمون تبين أن :   من خالل النتائج املحصل

 % من أدوات التقويم الخاصة بفروض املراقبة املستمرة ومقترحات االمتحان املوحد؛75 •

 املحلي للمستوى السادس ال تغطي املجاالت املعرفية والوجدانية واملهارية؛   

ث يغلب عليها طابع استرجاع املعارف واملعلومات  % من هذه األدوات التحترم صنافة بلوم عند صياغة األسئلة حي55  •

 املخزونة في الذاكرة ؛ 

 % من أدوات التقويم التحترم مبدأ التدرج من السهل إلى الصعب عند صياغة األسئلة؛ 50 •

 % من أدوات التقويم ال تغطي مختلف مجاالت ومكونات املواد الدراسية املعنية بالتقويم؛ 45 •

 صحة العلمية )الصدق، املوضوعية...( ؛ %منها ال تحترم ال55  •

 % من أدوات التقويم ال تحترم األهداف املسطرة؛60 •

وبناًء على هذه النتائج، تتحقق الفرضية الثالثة والتي تنص على أن": أدوات التقويم التي يعتمدها املدرس ال تحترم املعايير  

 املوجهة لبناء االختبارات". 

 خالصة 

توصلنا إليها، يتضح أن املدرسين غير واعين بأهمية التقويم باعتباره أحد األركان األساسية للعملية  من خالل النتائج التي  

التربوية، و حجر الزاوية إلجراء أي تطوير أو تجديد تربوي يهدف إلى تحسين عملية التعليم والتعلم، كما أن كفاياتهم النظرية  

واالغ  التطوير  من  مزيد  إلى  تحتاج  املجال  هذا  الشخصية  في  الحاجات  مع  لتدخالتهم  املستمر  التكييف  من  يتمكنوا  حتى  ناء 

 للتالميذ وبالتالي تحسين ممارساتهم التقويمية.  

 وبناء على ما سبق نوص ي بما يلي: 

 تعميق التكوين األساس واملستمر في مجال التقويم؛ •

 ةتوعية املدرسين بأهمية التقويم في تجويد العملية التعليمية التعلمي •

 إعادة النظر في نظام التقويم التربوي وأساليبه السائدة باعتماد التجديد واالبتكار؛  •

 تشجيع الدراسات واألبحاث التربوية الجادة واملجددة  في مجال التقويم؛ •

آفاقها  حدود الدراسة و

 عة ملديرية إقلیم القنيطرة؛ التاب 07بالنسبة لتحليل املضمون  :اقتصر على املدارس املتواجدة بمنطقة التفتيش رقم  •

في   • أساسا  تتجلى  الوسيلة محدوديتها  لهذه  أن  إال  القنيطرة،  إقليم  توزيعها غطى  أن  من  بالرغم   : بالنسبة لالستمارة 

%( صرحوا خالل إجابتهم أنهم يستثمرون نتائج التقويم في بناء خطة الدعم والحال  70كون أن نسبة كبيرة من املدرسين )
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خال  الحظنا  نتائج  أنه  يستثمرون  ال  منهم  العديد  أن  والدعم،  التقويم  أسبوع  مع  تزامنت  التي  امليداني  التدريب  فترة  ل 

( التقويم  تجاه  سلبية  نظرة  يحملون  ملدرسين  يمكن  كيف  أخرى،  جهة  ومن  لسير  30التقويم.  عرقلة  يعتبرونه  منهم   %

  ، التعليمية  و 20العملية  املدرس  على  إضافيا  حمال  يرونه  يع%10  تفييء  %  في  نتائجه  يستثمروا  أن  ثانويا(  مكونا  تبرونه 

 املتعلمين وإعداد خطة الدعم. 

 لذا، نوجه من سيتناول نفس املوضوع الحقا إلى ما يلي : 

 من حيث التخطيط : تحليل جذاذات املدرسين املعتمدة خالل فترة التقويم؛ •

 ملدرسين لنتائج التقويم؛  من حيث الدعم: تحليل أنشطة الدعم للوقوف على مدى استثمار ا •

 قائمة املصادر واملراجع 

 املصادر واملراجع العربّية:   -

 

، واقع ممارسات التقويم الصفية للمعلمين من وجهة نظر قياداتهم التربوية باململكة العربية  2016البدور أحمد،   −

 960، .919(، 4) 9السعودية. مجلة العلوم التربوية والنفسية ، 

إمحمد،   − األداء  2015تيغزة  تصنيف  ضوء  في  املتوسط  التعليم  بمرحلة  العلوم  ملعلمي  التقويمية  املمارسات   ،

 (. 1)  9حسب االختبارات الدولية. مجلة الدراسات التربوية والنفسية، 

شفيق، − أكريكر  لطفي،  محمد  الصغير،  الحق  أية  2020  عبد  للتقويم،  الصفية  واملمارسة  التقويمية  الثقافة   ،

است دراسة  التربوي   عالقة،  والبحث  للتقييم  املغربي  املركز  التربوي،  والبحث  لتقييم  املغربية  املجلة  كشافية، 

(CEMERD،)  153،  ص  161 - 151،  3،العدد  3املجلد 

، املمارسات التقويمية في ظل منهجية املقاربة بالكفاءات ومعوقاتها، مجلة الباحث في العلوم  2016مراد معرف،   −

 .  03، ص 11-01، 26، العدد  8ة، جامعة ورقلة )الجزائر(، املجلد اإلنسانية واالجتماعي

الوطنية،   − التربية  رقم  2006وزارة  الوزاري  القرار  الدروس    2383.06،  شهادة  نيل  امتحانات  تنظيم  شأن  في 

 االبتدائية. 

الوطنية،   − التربية  املذكرة  2010وزارة  املراقبة املستم   175،  إجراء فروض  تأطير وتتبع  التعليم  في شأن  رة  بسلك 

 املدرس ي. 

في شأن األطر املرجعية ملواد االمتحان اإلقليمي لنيل شهادة    63، املذكرة الوزارية رقم  2010وزارة التربية الوطنية،   −

 الدروس االبتدائية. 
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 59– 55 ، الدليل البيداغوجي للتعليم االبتدائي، ص2014وزارة التربية الوطنية،  −

 في شأن التقويم واإلشهاد بالتعليم االبتدائي األصيل.  063/14، املذكرة الوزارية رقم 2014وزارة التربية الوطنية،  −

 . 6، دليل التقويم التربوي، ص: 1995وزارة التربية الوطنية، −

 املصادر واملراجع األجنبّية:   -

− De Ketele,J-M.,1985, Docimologie : introduction aux concepts et aux pratiques. 

Editeur/Publisher Louvain-la-Neuve, Cabay . 

− L’instance nationale d’évaluation auprès du conseil supérieur de l'éducation, de la formation et 

de la recherche scientifique, 2022, Rapport national PISA 2018, Rapport thématique avec le 

soutien de l’agence MCA-Morocco et l’OCD . 
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 امللحقات 

 ا ستمار 
 

 : مدر    ي ي  ممار ت    د ا  قا   التق ي  حول "دراسةتندرج ه   االستمارة ف  إطار إنجا  
 منكم ا جابة عن أسئلتها بكل موضوعية وصراحة، و  ل  بوض  نلتم ل ا، ي رفنا أن  ."درا   ميدا ي 

  .الم تارة )         ( ( أمام ا جابة✖عالمة )
نحيطكم علما أن إجابتكم ستح ى بطاب  السرية ولن تست دم إال ألغرا    كركم على تعاونكم،نوإ  

  ه ا البح .
  

 

 

 

      كر           أن ى              ال    :

 سنة50سنة        أك ر من 50 إلى 40 سنة             من 40 إلى 30 سنة             من 30أ ل من العمر  ال   ات :  

 بكالوريا            إجا ة                ماستر                    دكتورا   ر ش اد  م      ي ا: :  

 سنة 30  أك ر من        سنة 30 إلى 20      من   سنة  20 إلى 10من       سنوات    10أ ل من  :ا  دمي     التدري  

  ر            ر  :ال    

 

 

.1  

 :     ر      التق ي   1.
 مكون أساس  يضمن حسن سير العملية التعليمية

مكون  انو   
حمل إضاف  على المدر  

عر لة لسير العملية التعليمية التعلمية 
 …………………………………………………………………………  ر 

  م     ا  را  المع ي   التق ي  التر   2.

التلمي  
األستا  

التلمي  واألستا  
   ما     مي  التق ي  3.

 الك   ع  موا   القو  وال ع  ل د  المتعلمي   

     ويد المتعلمي  بمعلومات ع  مد   قدمهم  يما  علمو 
  مكي  المدرس م   عر  مد   عالية  ر  التدري  والوسا   وا    ة 

 لت  ي  عمليتي التعليم والتعلم بت  ية را عة    ويد المدرس والمتعلم
  رسي  م موعة م  القيم  الن اهة والعد  وا  صا  و كا   الفر  

  م  ي    مع  مات ش  ي :الم  ر ا    

     المدر     مي  التق ي   :الم  ر ال ا   
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             ا ت دت م  ت  ي     م ا  التق ي  4

 عم     

      

     ا  ا  ال  ا   ع   ما   م       ا الت  ي 5.

   ا  ر المر عية ل مت ا ات المو د 

 بنا    وات التقويم 

 المفاهيم النظرية الخا ة بالتقويم 

 …………………………………………………………………………   ر 

  ما     يع    ا الت  ي     ا  ا  ال  ا   ع  6.

  كوي   ساس   

  كوي  م تمر 

  كوي   ا ي 

 …………………………………………………………………………   ر 

 

 
 

       ر   التق ي  يع   7.

   قياس النتا   الم ققة
  الوقو  عل   عوبات التعلم 

   مع المعلومات و نظيمها بهد    ليلها 

   تي ة قياس الفر  بي  ا هدا  الم  ر  والنتا   الم ققة 
 

        ا   ر   ي  التق ي   التقيي  8.

    عم
    

    ا  ا  ال  ا   ع    ي  يت    ال ر   ي  التق ي   التقيي   9.
 التقويم  عم و شم  م  التقييم   
     التقويم  يهتم بالعملية التعليمية وبالوسا   وا  وات الم تخدمة بينما ير   التقييم عل  النتا    

التقويم مر    بالمراق ة الم تمر  بينما التقييم يتخل     العملية التعليمية    

 التقييم عملية  ها ية  أ ي  ي  هاية التعلمات  بينما التقويم عملية م تمر   تخل  مختل  مرا   العملية  

 التعليمية
 هو عملية   دار ال كم بنا   عل  معايير  التقييم  يهد   ل     ي  ا  ا  و و   التعلمات  ما   التقويم

 .و  لة م د  
 

        ا   ر   ي  التق ي   القيا 10.

    عم
    

 

    ا  ا  ال  ا   ع    ي  يت    ال ر   ي  التق ي   القيا   11. 

    القياس ساب  للتقويم و ساس ل 
  التقويم  عم و شم  م  القياس 

  القياس يهتم بو   ال لو  و فا  ميا بينما التقويم ي كم عل  قيمت   

  ال  ايات ال  ري  ل مدر  المتع ق   التق ي  :الم  ر ال ال  
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القياس م دو  ب ع  المعلومات ع  المو و   ما التقويم  هوعملية   خيصية وع  ية  ي    

وا د 

     ميع ا قترا ات
 

   ما     ا   التق ي 12.

    الت خي  والتو ي 
  التعدي  والتص ي  

  المصا قة 

  التو ي  و التعدي  والمصا قة 
 

   دد  ق      وع م    واع الت ويم  13.

   :الت ويم الت    ي ❖
ال صة   بداية ال نة  و ا سدوس  و الو د   و الدرس  و    ي

       عملية التعلم

    ي  هاية ال نة  و ا سدوس  و الدرس  و ال صة 

 :الت ويم الت ويني ❖
 ال صة  بداية ال نة  وا سدوس  و الو د   و الدرس  و    ي

        عملية التعلم

    ي  هاية ال نة  و ا سدوس  و الدرس  و ال صة 

 : الت ويم ا  مالي ❖
ال صة   بداية ال نة  وا سدوس  و الو د   و الدرس  و    ي

       عملية التعلم

    ي  هاية ال نة  و ا سدوس  و الدرس  و ال صة 
 

   ما  ي م ا   الت ويم14.

  ا خا  القرار/  أوي  النتا   و  دار ا  كا /  القياس 
    ا  ت ار /  أوي  النتا   / القياس

    ر   القرار و نفي  / ا خا  القرار/  أوي  النتا   و  دار ا  كا /   القياس

    معال ة النتا   / القياس /  أوي  النتا   / ا خا  القرار 

 

 

 
 
 

       و    عداد ال  ا             س وع الت ويم 15.
    عم 

     
 

        د          س وع الت ويم16.

   اعتما  ا    ة المو و    ي الكتا  المدرسي 
     يا ة     ة م  مة ل هدا 

     عا    كيي  ال ص  ا س وعية

  …………………………………………………………………………    ر 
 

 ما  ي األ  ا   التي   تمد ا  ي ممارسا   الت ويم ة  17.

 لد  المدر    ا   الممار ات التق يمي  :الم  ر الرا   

 

 



 2022، 4، العدد 1املجلد 

248 
 

ISSN: 2701-9233 

  
 

    ا ت ارات  تابية
   ا ت ارات شفهية 

    عما     يقية وعملية 

 …………………………………………………………………………    ر 
 

عل  ما ا   تمد  ي  عداد  د ا  الت ويم  18.

    ا  ر المر عية للتقويم

   الكتا  المدرسي 

   ا ت ارات م ملة م  ا  تر ي  

    ا تها ات شخصية 

 …………………………………………………........…………………..    ر 
 

     ت م   تا   الت ويم  ي  نا    ة الدعم  19.

     عم
      

 

     ا  ا  ال وا    م  ما ي ال  وا  التي  ت  ها 20.

 التخ ي      ة الدعم/ فري  النتا   و في  المتعلمي /  ص ي  /     را  التقويم
  لتخ ي      ة الدعم/  ص ي  /     را  التقويم

  فري  النتا   و في  المتعلمي /  ص ي  /     را  التقويم

 …………………………………………………………………………     ر  
 
 

ما ي ال  و ا  التي   ت ض    نا  الت ويم   21.

    ال ي  ال مني

    ا  تظا   ا   الفصو  الدراسية

     و  المقررات وال رام  الدراسية

     ع  التكوي   ي م ا  التقويم

 ميع ا قترا ات     

 ………………………………………………………………………      ر 
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 ملخص 

ادة األكاديميين في الجامعات  هدفت الدراسة التعرف إلى سبل تفعيل وتحسين درجة توافر التمكين الوظيفي لدى الق

( مع  مقابالت  بإجراء  الباحثة  وقامت  النوعي،  املنهج  الدراسة  واعتمدت   ، الجامعات  15األردنية  من  أكاديمي  قائد   )

لدى   الوظيفي  التمكين  وتحسين  لتفعيل  مقترحات  سبعة  قدموا  القادة  أن  املقابالت  هذه  نتائج  وأظهرت  االردنية. 

تفعيل االتصال اإلداري كرابط بين اإلدارة الجامعية مع اإلدارة التعليمية, تعريف القادة    القادة األكاديميين شملت:

رغبات   مع  يتفق  شكل  في  املعلومات  تقديم  تطبيقها,  على  وتدريبهم  واالنظمة  القوانين  على  الجامعة  في  األكاديميين 

في   الحديثة  الوسائل  تفعيل  احتياجاتهم ورغباتهم, ضرورة  تفعيل  األفراد ومعرفة  منها,  الوظيفي واإلستفادة  التمكين 

لدى   اإليجابي  الشعور  تعزيز   , القرارات  واتخاذ  بصنع  اإلدارة  ذاتية  العمل  فريق  خالل  من  الذاتية  اإلدارة  ممارسة 

تجربة   بتقييم  القيام  تتطلب  والتي  الراجعة  التغذية  تفعيل  واملنهي,  الشخص ي  بالتوازن  اإلحساس  لزيادة  العاملين 

 نقل جوانب القصور إلى العاملين، والثناء على نجاحهم. التمكين و 

 التمكين الوظيفي، القادة، الجامعات األردنية. :يةالكلمات املفتاح

Abstract 

The study aimed to identify ways to activate and improve the degree of job empowerment 
among academic leaders in Jordanian universities, and the study adopted a qualitative 
approach, and the researcher conducted interviews with (15) academic career leaders 
among academic leaders, which included: activating administrative communication as a 
link between university administration and educational administration, consistent with the 
desires of individuals and knowing their needs and desires, the need to activate modern 
means in career empowerment And benefiting from it, activating the practice of self-
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management through the self-management work team by making and taking decisions, 
enhancing the positive feeling among workers to increase the sense of personal and 
professional balance, activating the feedback that requires from Jordanian universities. The 
results of these interviews showed that the leaders made seven proposals to activate and 
improve empowerment Introducing the academic leaders at the university to the laws and 
regulations and training them to apply them, providing information in the form of Evaluate 
the empowerment experience and convey deficiencies to employees, and praise their 
success. 

Keywords: career empowerment, leaders, Jordanian universities. 

 

  مقدمة

شهدت األلفية الجديدة الكثير من التحديات املعرفية، والتغييرات املتسارعة؛ وبات تحقيق امليزة التنافسية للمؤسسات في  

 ذات قيمة عالية؛ ما أّدى إلى ظهور الكثير من األساليب اإلدارية الحديثة، والتي تسعى الى الوصول  عصر ال
ً
عوملة واالنفتاح هدفا

للتميز الوظيفي وتحقيق امليزة التنافسية بين املؤسسسات التربوية؛ وتكون قادرة على استيعاب التحديات عن طريق استثمار  

املال البشري بشكل فعال، وت الالزمة لتسيير أمور  رأس  العاملين باالعتماد على مهاراتهم وقدراتهم، ومنحهم الصالحيات  مكين 

 العمل بأسرع وقت وأقل تكلفة ,من أجل تحقيق األهداف التربوية في ظل التطورات املعاصرة. 

كو   العصور,  مر  على  والتعليم  التربية  مجال  في  الفعالة  التعليمية  املؤسسات  من  الجامعات  تحسين  وتعتبر  على  تعمل  نها 

وتطوير األساليب القيادية واإلدارية والعمل على إدخال التغييرات املالئمة والجديدة ,وإشراك العاملين في إحداث ذلك التغيير  

تعاوني)الزبارقة,  جماعي  للتصدي  2020وبشكل  املنافسة  روح  خلق  مع  املستمر  والتطوير  التحديث  إجراء  يكفل  بحيث   ,)

وا العصر  والعمل  لتحديات  وحاجاتهم  ومهاراتهم  وقدراتهم  يتناسب  بما  وإعدادهم  العاملين  تأهيل  وبالتالي  املتالحقة  لتطورات 

على نموهم بشكل متكامل ومن جميع الجوانب العقلية والجسمية والنفسية واالجتماعي , بحيث نضمن ترسيخ مبدأ التعاون في 

 (.2020جات سوق العمل)الدجاني,عمل الجامعات, وذلك ملقابلة متطلبات املجتمع وسد حا

     
ً
وأصبح العالم ُيدير مؤسساته املختلفة، ويحقق أهدافه في مختلف املجاالت، اإلقتصادية والتربوية واالجتماعية، معتمدا

حافظ فيه  
ُ
على املخزون املعرفي ملا لها من مميزات تعمل على تحقيق أفضل النتائج وتبقي املؤسسات في وضع تنافس ي متقدم ت

وتقدمها، وتطورها)  ا على ديمومتها،  التكنولوجي  Zaim, 2008ملؤسسة  التطور  من  العلمي ومستفيدة  التقدم  على   
ً
معتمدة  ،  )

أجل    من 
ً
ُمتقنا  

ً
أفرادها إعدادا عد 

ُ
وت اإلدارية  في مؤسساتها وهياكلها  الوظيفي  التمكين  التربوية ان تدخل  ,وتحرص املؤسسات 

 (. 2020اص,الوصول إلى النتائج املطلوبة )رص

وُيعد التمكين الوظيفي من ابرز العوامل التي تساهم في فعالية الجامعات، باإلضافة إلى عوامل أخرى مثل الروح املعنوية و 

تقوية العالقات الشخصية بين العاملين و االرتقاء بمستوى الكفاية اإلنتاجية؛ لذلك يجب على القادة أن يتعلم كيف يتصل  

, وذلك من خالل العمل على تنمية مهاراته االتصالية من أجل تحقيق اتصال فعال و ايجابي بينه و  (Ralph, 2008بموظفيه )

 (.2008بين العاملين معه مما يزيد من تمكين املعلمين)البشابشة,
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ء للعاملين  ويؤدي التمكين الوظيفي  في الجامعات دورا كبيرا وهاما في دعم العمليات اإلدارية التطويرية الالزمة لتحسين األدا

للتمكين   الكافي  االهتمام  القيادات  من  كثير  منح  عدم  في ضوء  تذبذبها  أو  التحسين  معدالت  انخفاض  في  يتأثر  ذلك  أن  إال   ،

في مؤسساتهم)الزهراني, بيئة عملهم،  2020الوظيفي  في   السائدة  املهارات  على  يؤثر  وتمكينهم  بالقادة  االهتمام  فإن  وبالتالي   ،)

القاد مشاركة  يعطيهم  فيجب  مما  القرار  صنع  في  ومساهمتهم  التعليمية،  بالعملية  املتعلقة  املشكالت  حل  في  الخبرات  ذوو  ة 

 (. Greasley, 2005شعورا باملكانة والتأثير على االخرين ، واالهتمام بالنمو املنهي للقادة يساعد على االتصال زيادة االنتاجية)

لوحظ االردنية  الجامعات  واقع  مالحظة  خالل  أن    ومن  والشك   ، اإلدارة  مجال  في  تربوية  مفاهيم  وتبني  حديثة  اتجاهات 

التمكين الوظيفي من أهم املفاهيم اإلدارية التي من خاللها يمكن حل معظم املعضالت اإلدارية التي يواجها القادة األكاديميين  

ا التمكين  توافر  على  الضوء  لتسليط  الحالية  الدراسة  هذه  جاءت  لذلك   , الجامعات  في  في  األكاديميين  القادة  لدى  لوظيفي 

 الجامعات األردنية من وجهة نظرهم. 

 الخلفية النظرية والدراسات السابقة

( التمكين الوظيفي بأنه: "البيئة التي يتوفر فيها للعاملين القدرة والقابلية على تحمل املسؤولية  177,  2010وُيعرف حمود )

لتحقيق الفعاليات األساسية  تطوير وتحسين  املعالم لغرض    في  ونتائج واضحة  املستهلكين من خالل عالقات  إشباع حاجات 

 تحقيق منفعة وأهداف املنظمة". 

  ( والهيتي  الحراحشة  الداخلي  240,  2006وُيعرف  العمل  دافع  زيادة  بواسطتها  تتم  التي  "الطريقة  بأنه:  الوظيفي  التمكين   )

تمارس  بأعمالهم وهي عملية  انخراطهم   على طبيعة عمل  للعاملين من خالل 
ً
ايجابا تؤثر  التي  املبادرات  بأخذ  وتتمثل  اإلدارة  ها 

 األفراد ودافعيتهم".  

املتعلقة بالعمل، والتي تكون ذات صلة   إتخاذ القرارات  التمكين الوظيفي هو منح املوظفين صالحية  الباحثة أن  وتستنتج 

وي وفعاليتها  القرارات  جودة  على  ذلك  ينعكس  بحيث  بأعمالهم  يتم مباشرة  كما  بالتنظيم,  وارتباطهم  املوظفين  ثقة  من  عزز 

 اعطاؤهم ُسلطات في حل املشاكل وتنفيذ الحلول التي يقررونها دون الرجوع إلى أعلى. 

 ( إلى أن أساليب التمكين اإلداري املعاصرة تتمثل في النقاط التالية: 2008يرى الضمور)          

 تفويض الصالحيات أو الُسلطات من أعلى إلى أسفل.  أسلوب القيادة: ويركز هذا األسلوب على .1

 أسلوب تمكين األفراد: ويتمحور هذا األسلوب حول الفرد بما ُيسمى تمكين الذات.  .2

ا   .3 ملم الفريق  أو  املجموعة  وتمكين  الجماعي  بالعمل  يهتم  كونُه  من  األسلوب  هذا  أهمية  وتكُمن  الفريق:  تمكين  أسلوب 

 مل الفردي.لذلك من فوائد تتجاوز الع

املنظمة   .4 أبعاد  كل  في  والتدريجي  املتواصل  التحسين  عملية  على  األسلوب  هذا  ويقوم  الشاملة:  الجودة  إدارة  أسلوب 

 ومجاالتها بما في ذلك التمكين بمختلف املستويات.
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 أسلوب األبعاد املتعددة في التمكين: ويقوم هذا األسلوب على الجمع بين األساليب السابقة.   .5

( الى أن أنواع التمكين تتمثل  بالتمكين من خالل املشاركة ,التمكين من خالل اإلندماج ,التمكين من  2009يشير املاض ي )     

 خالل اإللتزام ,التمكين من خالل تقليل املستويات اإلدارية, ويتم وفق خطوات متعددة تندرج كاالتي:

 مع قدراتهم بما يمكنهم من النجاح.  .قياس قدرات اآلخرين وذلك من اجل جعل مهامهم تتناسب1

لهم  2 املسؤوليات، و تقدم  بهذه  املنوطة  املهام  تأدية  النموذج توضيح كيفية  العملي حيث يتم من خالل  النموذج  .تقديم 

 يساعدهم على سرعة ونجاح تمكين العاملين. 
ً
 عمليا

ً
 مثاال

اآلخ3 بقدرات  الكامل  اإليمان  خالل  من  األمل  وصناعة  النجاح  أن  .توقع  كما  لهم،  النجاح  توقعات  من  يزيد  الذي  رين 

مهاراتهم   من  ويطور  العاملين  تمكين  فعالية  من  يزيد  سوف  األهداف،  إلى  الوصول  في  واملساعدة  التوقعات  عن  اإلفصاح 

 وقدراتهم.

ف4 بمهامه  القيام  للقائد  املعاونين  احد  استطاع  اذا  العكسية  التغذية  واستخدام  املهام  مع  السلطات  أن  .تفويض  علية 

يفوضه بالوظيفة مع السلطات الالزمة وذلك هو الطريق إلعداد القادة ,االستقاللية حيث أن الهدف النهائي من التمكين يجب  

 أن يكون االستقاللية في القرار  . 

املؤسسة    ( الى أهمية التمكين الوظيفي املتمثلة بتحسين نوعية الخدمة وجودتها ,ضمان فعالية2008يشير العدوان)         

,زيادة   املقدمة  الخدمة  التوجيهات وآرائهم حول مستوى جودة  العاملين من خالل اإلستفادة من  بين  املباشر والثقة  ,اإلنفتاح 

فعالية االتصاالت وإيجاد العالقة املتينة واملستدامة بين املؤسسة وباقي املؤسسات االخرى, السرعة في إنجاز املهام واإلجابة عن  

يجة غياب البيروقراطية ,تحسين دافعية والتزام العاملين فيما يتعلق بتنفيذ األعمال, تحقيق املشاركة املجتمعية  التساؤالت نت

السنوي   التقرير  وكتابه  والتحسين  التطوير  أنشطة  الوظيفي بشكل فعال، ودعم  التمكين  تطوير  أنشطة  وتنفيذ  في تخطيط 

 ؤسسة باستمرار, واتخاذ القرارات املهمة . للمؤسسة، واملشاركة في أنشطة التقويم الذاتي للم

 (عدة أهداف للتمكين الوظيفي نذكر منها:Gibson,2006وقد رصد )

تزويد القادة األكاديميين باملعلومات واملهارات املتعلقة بمهامهم الوظيفية، واالرتقاء بمستوى أدائهم، وإنجاز األعمال   (1

 في أقل وقت وبأقل جهد وأقل تكلفة متاحة.

األداء   (2 مستوى  وتحسين  وفاعلية،  بكفاءة  اإلداري  املهام  إلنجاز  واملهارات  واالتجاهات  واملفاهيم  السلوكيات  تغيير 

 اإلداري والوظيفي للقائد. 

 تحسين جودة املخرجات التعليمية من خالل تطوير مستوى األداء اإلداري والتمكين الوظيفي للقائد االكاديمي. (3
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 لدى القائد األكاديمي، ليكون لديهم القدرة على تحقيق رؤية ورسالة املؤسسة التربوية بكل  تطوير مهارات األدا    (4
ً
ء إداريا

 عدالة ونزاهة. 

توافر العالقات التنظيمية الجيدة بين العناصر البشرية داخل املؤسسات، واإلشراف على تنفيذ املشروعات التعليمية       (5

 الحالية واملستقبلية. 

األنشطة،    تحسين مستويات (6 في  املشاركة  أو  املهارات  اكتساب  أو  الضعف  اكتشاف جوانب  من خالل  القادة  إنجاز 

 والعمل على تحسينها باستمرار من خالل عمليات التغذية املرتدة.

 أن أسس نجاح التمكين الوظيفي في مؤسسات التعليم العالي كالتالي: (2008) يرى الضمور          

الجامعي    وضوح هدف املؤسسة: حيث  • العمل  العالي من أولويات  التعليم  أن تحديد األهداف وتوضيحها بمؤسسات 

 بالنسبة للقائد، حتى يتمكن من إعداد خطته ورسم أسلوب التنفيذ واقتراح الحلول أو البدائل املناسبة.  

حو  • والدراسات  البحوث  وإجراء  واملعلومات  البيانات  جمع  ضرورة  يتضمن  وهذا  العلمي:  املراد  األسلوب  املوضوع  ل 

التمكين   عملية  لسالمة  ضمان  هذه  ففي  العالي،  التعليم  مؤسسات  داخل  له  الوظيفي  باملهام  التمكين  وممارسه  التخطيط 

 الوظيفي. 

على   • واالعتماد  في مشروعات مشابهة  السابقة  وتجاربهم  اآلخرين  من خبرات  االستفادة  ويعني ذلك  السابقة:  الخبرات 

 جح داخل مؤسسات التعليم العالي.نتائج تتمكين سابق نا 

قدراته   • حسب  نشاطاته  في  يسهم  لكي  العمل  بيئة  داخل  شخص  لكل  الفرص  إتاحة  طريق  عن  وذلك  التعاون: 

 وإمكاناته، وكذلك في التقويم واملتابعة، وهذا األساس يضمن تضافر الجهود والتعاون البناء في تحقيق األهداف. 

التغ • يمليها  ضرورة  وهو  املؤشرات  التنبؤ:  ضوء  في  املستقبل  في  التفكير  إلى  يدعو  التغير  وهذا  العالم،  في  السريع  ير 

 السائدة فيه حتى يستطيع القائد أن يرسم صورة ذهنية ملجتمع الغد.

التمكين عملية مستمرة، وال يكاد اإلنسان ينتهي من مهامه الوظيفية ويحقق أهدافها حتى يبدأ في خطة   • االستمرار: 

 جديدة. 

من   • مالئمة  أكثر  أخرى  وسائل  ظهور  أو  املستخدمة  الوسائل  بعض  عجز  التنفيذ  أثناء  يالحظ  قد  حيث  التطور: 

 ويجب إعادة النظر لألخذ باألفضل طاملا كان ذلك يؤدي إلى نجاح عملية التمكين الوظيفي. 
ً
 املستخدم حاليا

مؤس • داخل  التربوية  الخطط  وضع  في  تراعي  أن  البد  التنفيذ:  بالنظر  إمكانية  التنفيذ  إمكانية  العالي  التعليم  سات 

للواقع، وما يتوافر من إمكانات، ألن الخطط الطموحة في مجتمع محدود اإلمكانيات ال يمكن أن تحقق له شيًئا، بل ربما كانت  

 آثارها العكسية سيئة بالنسبة له ,وبالتالي سوء التخطيط يؤثر على مدى توافر التمكين الوظيفي.
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 ( أن أهم املعوقات للتمكين الوظيفي هي: ,2006Bognerيشير )

 بسبب الفروقات 
ً
 عكسيا

ً
_ املعوقات الشخصية : وهذه تعود إلى الشخص نفسه سواء كان املرسل أو املستقبل وتحدث أثرا

ه املعوقات  هذه  وأهم  التمكين  لعملية  فهمهم  وبالتالي  األشياء  على  أحكامهم  في  يختلفون  األفراد  يجعل  مما  تباين الفردية  ي: 

إلى   الذي يؤدي  إلى اختالفاتهم الفردية والبيئية األمر  إدراكهم للمواقف املختلفة يعود  التباين بين األفراد في  اإلدراك حيث إن 

اختالف املعاني التي يعطونها لألشياء، باإلضافة الى االتجاهات السلبية حيث تتضمن اتجاهات املرسل السلبية تجاه نفسه أو  

 او تجاه املستقبل وتتمثل بآراء سلبية تجاهها.   تجاه املوضوع 

 : _ املعوقات التنظيمية 

واملسئولية. وخطوط    السلطة  وانسياب  املختلفة  الوظائف  بين  القائمة  العالقات  للمنشأة  التنظيمي  الهيكل  يوضح 

العمل وط املتوفرة وطبيعة  والتخصصات  القرارات  اتخاذ  مراكز  تبين  فيها  العاملين  بين  فإن وجود  االتصال  لذا  تقسيمه،  رق 

هيكل   وجود  :عدم  املعوقات  هذه  وأهم  الوظيفي.  التمكين  في   
ً
كبيرا  

ً
عائقا يسبب   

ً
بتاتا عدم وجوده  أو  تنظيمي ضعيف  هيكل 

املستويات   حيث  من  التنظيمي  الهيكل  كفاءة  ,عدم  واملسؤوليات  والسلطات  االختصاصات  وضوح  عدم  إلى  يؤدي  تنظيمي 

بها   تمر  التي  التمكين  اإلدارية  كفاءة  عدم  وبالتالي  للمعلومات  الترشيح  أو  التشويه  من  الكثير  إلى  يؤدي  االتصاالت  عملية 

التنفيذ   بين  التداخل  اإلدارة,  نوايا  عن  تعبر  واضحة  سياسة  وجود  لعدم  وذلك  االتصال  نظام  سياسة  قصور  الوظيفي, 

 واالستشارة وهو سبب رئيس ي في العداء األزلي بينهما. 

 لبيئية : _ املعوقات ا

تنجم هذه املعوقات عن املجتمع الذي يعيش فيه الفرد سواء داخل العمل أو خارجه وتتمثل هذه املعوقات: اللغة ومشكلة  

األلفاظ ومدلوالتها, إن اللغة ليست الكلمات نفسها وإنما هي مدلوالت تلك الكلمات. فاملعاني هي من املمتلكات الخاصة بالفرد  

بين مراكز  فهو يستخرجها في ضوء خب أن املسافة  املوقع الجغرافي,  التي يعيش فيها,  البيئة  في  املتواجدة  راته وعاداته وتقاليده 

 اتخاذ القرارات ومراكز التنفيذ تؤدي إلى صعوبة االتصال بينهما في الوقت املناسب. 

 بكل ما في البيئة املحيطة  
ً
 وثيقا

ً
، وال بد للقيادات من امتالك القدرة  وتستنتج الباحثة أن القيادات التربوية تتصل اتصاال

القدرة   التربوية، وكذلك   في املؤسسات  الصحيح  بالشكل  املتعددة وممارستها  بأشكالها  القرارات  املعلومات واتخاذ  على تقديم 

وجيه  على توجيه الجهود وتفسير األهداف وتحقيق الغايات املرجوة ، ولذلك يحتاج القادة إلى أدوات فعالة يستخدمونها في ت

أعمال املؤسسات التي يديرونها، وأحد هذه األدوات هو التمكين الوظيفي، فبعد أن يتم تحديد األهداف وصياغة السياسات  

وتعيين الواجبات، فال بد من نقل وتفسير األهداف والسياسات وإصدار األوامر وتوجيه اإلرشادات إلى املرؤوسين في مواقعهم  

للقاد ,فالتمكين يوفر  لديهم متنوعة وتفصيلية عن  املختلفة  أثناء عملهم معلومات  ومهارات وسلطات ممنوحة  في  التربويين  ة 

املشاكل التي تعترض تقدم العمل، وعن مدى االلتزام بالخطط والبرامج املوضوعة، ومن خالل حرص القائد  التربوي على وجود  

جميع   يدرك  أن  يستطيع  ديمقراطي،  أساس  على  يقوم  لالتصال  جيد  التربوية،  نظام  املؤسسات  داخل  تتم  التي  األعمال 

ويستطيع التدخل في الوقت املناسب التخاذ القرار املناسب لحل املشكالت وإزالة العقبات التي تعترض العمل التربوي, وبالتالي  

واملؤس  العامة  املصلحة  تخدم  التي  املتوازنة  واالنتاجية  الكفاءة  على  قائم  وظيفي  تمكين  القائد  لدى  ولكي  يتوفر  التربوية,  سة 
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يمكن   املستهدف  لألداء  محددة  معايير  ينبغي وجود  األكاديميين  للقادة  الوظيفي  التمكين  ممارسة  من  املرجوة  النتائج  تتحقق 

ممارسة   تتصل  وأن  املؤسسات  داخل  العمل  على  القائمين  لجميع  ومحدد  واضح  بشكل  املعايير  تلك  وضع  يتم  وأن  تحقيقها 

املوض باألهداف  وضرورة  التمكين  األهداف  تلك  تحقيق  في  التعثر  أو  التقدم  مدى  قياس  يكون  وبهذا  بها،  وترتبط  سلًفا  وعة 

تحقيق  في  التأخر  أو  التقدم  مدى  املعايير  تحدد  حيث  لألداء،  كمراقبة  االكاديميين  للقادة  مساعدة  كأداة  باملعايير  االلتزام 

 األهداف التي يسعى القائد لتحقيقها. 

الدر  من  العديد  إلى  هناك  األقدم  من  الزمني  التسلسل  حسب  ترتيبها  وتم  الوظيفي  التمكين  موضوع  تناولت  التي  اسات 

(  إلى معرفة أثر تمكين مدرس ي املدارس اإلبتدائية على الرضا الوظيفي في تايون  Hung, 2005األحدث :فقد هدفت دراسة هونغ) 

امل حجم  العلمي،  املؤهل  العمر،   ( الديموغرافية  املتغيرات  )وأثر  من  الدراسة  عينة  وتكونت  املدارس  450درسة(،  في   
ً
معلما  )

الحكومية في تايون، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية ما بين التمكين اإلداري والرضا الوظيفي، في حين  

ن اإلداري، وأشارت الدراسة إلى اشارت الدراسة إلى أنه ال يوجد عالقة ذات داللة احصائية ما بين أبعاد الرضا الوظيفي والتمكي 

 أنه ال يوجد اثر للمتغيرات الديموغرافية على التمكين اإلداري. 

( دراسة هدفة إلى التعرف على النمط القيادي السائد في املؤسسات العامة، ومعرفة مدى ادراك  2007وأجرى العتيبي )     

التعرف على   إلى  التمكين اإلداري، باإلضافة  اإلداري من وجهة نظر  املديرين ملفهوم  التمكين  التي تحول دون تطبيق  املعوقات 

ومساعديهم،   الدوائر،  ومديري  ومساعديهم،  ونوابهم  العاملين،  املديرين  جميع  من  الدراسة  عينة  وتكونت  اإلداريين،  القادة 

، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة ذات داللة إح491ورؤساء االقسام والبالغ عددهم )
ً
صائية بين األنماط القيادية  ( مديرا

 والتمكين اإلداري. 

        ( التمكين من وجهة نظر  2008وأجرى الجميلي  القيادية وعالقتها بمستويات  إلى التعرف على األنماط  ( دراسة هدفت 

 من مجتمع الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أنه هناك  173موظفي مجلس الشورى، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
عالقة ( موظفا

ذات داللة إحصائية بين األنماط القيادية اإلدارية ومستويات التمكين، كما تمثلت اهم املعيقات التي تواجه التمكين باملجلس  

في محدودية فاعلية نظم الحوافز املادية، ومحدودية تفويض املدراء لسلطاتهم، وعدم مساهمة بيئة العمل في حل املشكالت  

 م منح املدراء موظفيهم فرصة املشاركة في اتخاذ القرارات.    التي تواجه املوظفين، وعد

( دراسة هدفت إلى التعرف على أثر التمكين اإلداري في تعزيز اإلبداع التنظيمي لدى العاملين  2008وأجرى البشابشة )         

( من  الدراسة  عينة  وتكونت  الخاصة،  االقتصادية  العقبة  منطقة  الد385في  مجتمع  من   
ً
فردا  )( البالغ  ،  1022راسة 

ً
فردا  )

األفراد   تبني  وضرورة  التنظيمي،  اإلبداع  على  اإلداري  للتمكين  احصائية  داللة  وذا   
ً
مهما  

ً
أثرا هناك  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 

 املبدعين وتنمية ابداعاتهم، وتشجيع العاملين على تقبل التمكين. 

لقادة األكاديميين في الجامعات األردنية ملستويات التمكين  ( دراسة هدفت للتعرف على تقدير ا2009وأجرت القاض ي )     

( من  الدراسة  عينة  وتكونت  اإلداري،  التمكين  وأبعاد  التدريب  بين  العالقة  طبيعة  على  والتعرف  وأبعاده  قائدا  340اإلداري   )
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الدراسة كانت متوسطة في أكاديميا موزعين على ستة جامعات في إقليم الشمال، وتوصلت الدراسة إلى أن تمكين افراد عينة  

 جميع مجاالت التمكين اإلداري، وأشارت النتائج على وجود املركزية في العمل اإلداري.   

        ( املتروك  نظر  2010وأجرى  وجهة  من  اإلداري  التمكين  على  التنظيمية  العدالة  أثر  على  التعرف  إلى  هدفت  دراسة   )

والتنمية بدولة الكويت والتعرف على أثر املتغيرات الديموغرافية والوظيفية  موظفي األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط  

 من مجتمع الدراسة املكون  350على إدراك املوظفين للعدالة التنظيمية والتمكين اإلداري، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( فردا

، وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق التمكين اإلداري بدولة الكو 540من )
ً
يت جاء بدرجة متوسطة ألبعاد التمكين اإلداري  ( موظفا

عزى للمتغيرات الديموغرافية ) الجنس، عدد سنوات الخبرة، املؤهل العلمي، 
ُ
ككل، وكذلك وجود فروق ذات داللة احصائية ت

 املسمى الوظيفي(. 

تعرض لها املنظمة وبيان الفرق بين  ( دراسة هدفت إلى بيان دور التمكين في إدارة األزمات ألتي ت  2010وأجرى عريقات )           

بنك   من  الدراسة  عينة  وتكونت  لألزمات،  منهما  كل  إدارة  في  بالتمكين  تؤمن  ال  التي  واملنظمة  التمكين،  طبق 
ُ
ت التي  املنظمة 

إلى أن تبني املنظمة ل الدراسة  الدولية، وتوصلت  السنابل  التجاري  األردني، وشركة  عملية  االسكان للتجارة والتمويل، والبنك 

العاملين   وأن  وأساسية  فعالة  لتصبح  العاملين  مساهمة  رفع  إلى  يؤدي  والتأهيل  التدريب  خالل  من  لديها  العاملين  تمكين 

يقومون   فإنهم  االزمه  حدوث  وعند  لهم  مملوكة  املنظمة  وكأن  التصرف  على  قادرون  وهم  القرارات  نتائج  تحمل  يستطيعون 

 بتجهيز خطة طوارئ قبل حدوث االزمة. 

( دراسة هدفت إلى معرفة مستوى مشاركة أعضاء  Sarafidof & Chatziioanidis, 2013رى سارفيدوف وشتازيودنس )واج

( 143الهيئة التعليمية في تمكينهم من اتخاذ القرارات املدرسية، وتأثيرها في األداء األكاديمي للطلبة، وتكونت عينة الدراسة من )

في املدارس األساسية اليونانية، وتوصلت الدراسة إلى أن املشاركة الفاعلة للمعلمين  عضو هيئة تعليمية من مديريات التعليم  

  
ً
في اتخاذ القرارات املدرسية املتعلقة بالطلبة ترتبط بعالقة ايجابية مع أدائم الوظيفي وبدرجة مرتفعة والذي انعكس ايجايبا

 ارية.على األداء األكاديمي للطلبة، ومنخفض فيما يتعلق بالجوانب اإلد

 التعقيب على الدراسات السابقة  

بحدود علم الباحثة لم تتوفر أي دراسة تناولت موضوع التمكين الوظيفي لدى القادة األكاديميين في الجامعات االردنية      

مثل  بشكل مباشر، إال أن معظم الدراسات التي استطاعت الباحثة الحصول عليها تتشابه نوًعا ما مع موضوع الدراسة ضمنًيا  

القاض ي) عريقات)2009دراسة  ودراسة  للدراسة  2010(،  الرئيس  املتغير  ضمنًيا  تناولت  السابقة  الدراسات  أن  ويالحظ   ،  )

)التمكين الوظيفي(، إال أن أهدافها وعينتها ومجتمعها والبلدان التي أجريت بها الدراسة يختلف واقعها ومجتمعها وعينتها عن  

باإل  الحالية  الدارسة  وموقع  هونغ)  بلد  دراسة  مثل  أهدافها  إلى  )Hung, 2005ضافة  املتروك  ودراسة   ، تمت 2010(  وقد   ،)

الحالي واستخدم   البحث  بنتائج  نتائجها ومقارنتها  املعلومات، والتعرف على  أداة جمع  في تطوير  الدراسات  االستفادة من هذه 

باإلط املتعلقة  اآلراء  تدعيم بعض  املناسبة، وفي  اإلحصائية  الدراسات  املعالجات  الحالية عن  الدراسة  تتميز  لذلك  النظري  ار 

للعام    ، نظرهم  وجهة  من  االردنية  الجامعات  في  األكاديميين  القادة  لدى  الوظيفي  التمكين  بدراسة  قامت  أنها  السابقة 

 (. 2022/2021الدراس ي)
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 مشكلة الدراسة 

التعليمية والتربوية بصفة خاصة عل ى تطوير أداء منسوبيها من خالل برامج  حرصت املؤسسات بصفة عامة واملؤسسات 

مرنة   تمكينيه  ثقافة  إيجاد  على  جميعها  تركز  التي  اإلنسانية  العالقات  وبرامج  التنظيمي،  التطوير  وبرامج  اإلداري،  اإلصالح 

والفرصة  تشجع على اإلبداع واالبتكار من خالل االعتماد على مبادئ العالقات اإلنسانية وتفعيل مبادئ الشورى واملشاركة، ،  

قيم   بإدخال  باملرونة واملساندة وتسمح  تتسم  تنظيمية  ثقافة  بناء  بهدف  التعلم  التجربة مصدر من مصادر  باعتبار  للتجريب 

 (.2008تساعد على تفعيل األفكار الجديدة لتطوير األداء)العدوان,

كبير  تبين وجود عراقيل وتحديات  التعليمية  املؤسسات  لواقع  الباحثة  بجمود  من خالل مالحظة  تتمثل  الجامعات  أمام  ة 

القرارات وعدم توفر ميزانية كافية وقلة الوسائل التعليمية الحديثة ونبذ التطوير املقبول إلحداث التغيير في سير العمل، كما  

القاض ي) دراسة  ومنها:  االردنية،  الجامعات  في  الوظيفي  التمكين  درست  التي  الدراسات  من  العديد  (،ودراسة  2009أجمعت 

( على تباين توافر التمكين الوظيفي  للقادة االكاديميين في الجامعات. لذلك جاءت هذه الدراسة للكشف عن  2010ات)عريق

 توافر التمكين الوظيفي لدى القادة األكاديميين في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم. 

 أسئلة الدراسة 

 سعت الدراسة لإلجابة عن السؤال االتي: 

ي سبل تفعيل وتحسين درجة توافر التمكين الوظيفي لدى القادة األكاديميين في الجامعات األردنية من  السؤال األول: ما ه

 وجهة نظرهم ؟ 

 أهمية الدراسة  

 يتوقع أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة كل من:      

تحس  - على  يساعدهم  مما  الوظيفي  التمكين  توافر  عن  راجعة  بتغذية  ستزودهم  حيث  الجامعات  مستوى  رؤساء  ين 

 التوافر ومدى تطبيقه في الجامعات.

بتحقيق   - نتائجها وتوصياتها  لديهم دراسات حديثة يمكن االستفادة من  االكاديميين والتربويين  حيث سيكون  القادة 

 التمكين الوظيفي  من أجل تحقيق االهداف املطلوبة.

بدراس - للقيام  قيما  مرجعا  لديهم  سيتوفر  حيث  التربويين  اليه  الباحثين  الرجوع  يمكن  املوضوع  نفس  في  مشابهة  ات 

 وقت الحاجة بكل يسر وسهولة إلثراء دراساتهم. 

 أهداف الدراسة  

 سعت هذه الدراسة إلى التعرف على اآلتي:     

التعرف إلى سبل تفعيل وتحسين درجة توافر التمكين الوظيفي في الجامعات االردنية, وذلك للتأثير ايجابيا على رفع درجة    -

 توافره ,من أجل االرتقاء بمستوى التعليم في الجامعات االردنية ، باإلضافة إلى االهتمام العاملي بالتمكين الوظيفي.
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  مصطلحات الدراسة 

 تتحدد الدراسة في املصطلحات اآلتية:     

يتفهمها   أن  يمكن  بحيث  مناسبة   وسيلة  وهي  رسالة  صياغة  في  األفكار  ووضع  هو   " الوظيفي:  اآلخر،  التمكين  الطرف 

 (.71, 2006ويتصرف بالشكل املطلوب" )ماهر, 

الدراسة   - أداة  املستجيبون على  التي يسجلها  بالدرجة  الدراسة  في هذه  اجرائًيا  الوظيفي  التمكين  توافر  وتعرف درجة 

الجا  في  األكاديميين  القادة  لدى  الوظيفي  التمكين  توافر  وتحسين  تفعيل  لقياس سبل  الباحثة  أعدتها  من  التي  األردنية  معات 

 وجهة نظرهم. 

 حدود الدراسة ومحدداتها  - 

 تتحدد نتائج الدراسة في ضوء الحدود اآلتية:     

الحد املوضوعي: اقتصرت هذه الدراسة على التعرف على سبل تفعيل وتحسين توافر التمكين الوظيفي لدى القادة  

 األكاديميين في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم.

د البشري: اقتصرت هذه الدراسة على عينة من القادة األكاديميين في الجامعات االرنية في محافظة اربد وتشمل:  الح 

 جامعة اليرموك، العلوم والتكنولوجيا، اربد االهلية، وجامعة جدارا , وجامعة البلقاء التطبيقية. 

 حافظة اربد. الحد املكاني: تم تطبيق الدراسة في الجامعات الواقعة ضمن حدود م 

 م. 2022-2021الحد الزماني: تم اجراء هذه الدراسة خالل العام الدراس ي  

 محددات الدراسة 

 تحدد إمكانية تعميم نتائج هذه الدراسة بالخصائص السيكومترية ألدواتها )خصائص الصدق، والثبات(.   

 الطريقة واالجراءات 

للكشف عن س النوعي  املنهج  :تم استخدام  الدراسة  القادة  منهج  لدى  الوظيفي  التمكين  توافر  تفعيل وتحسين درجة  بل 

 األكاديميين في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم.

مجتمع الدراسة: تكون مجتمع الدراسة من جميع القادة األكاديميين في الجامعات االردنية الحكومية والخاصة وهم )عميد  

( 435والبالغ عددهم )  2021/  2022قسم( في محافظة اربد للعام الدراس ي  كلية، نائب عميد كلية، مساعد عميد كلية، ورئيس  

 م. 2021قائد أكاديمي حسب إحصائيات التعليم العالي للعام الدراس ي 

 عينة الدراسة 
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( قائد أكاديمي في الجامعات املوجودة في محافظة إربد إلجراء مقابالت معهم  15قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية من )

 بة عن سؤال الدراسة. لإلجا

تم وضع اسئلة إلجراء مقابالت مع عينة من القادة األكاديميين في الجامعات االردنية في محافظة اربد والبالغ   أداة الدراسة :

( قائد أكاديمي ، للكشف عن سبل تفعيل وتحسين درجة توافر التمكين الوظيفي في الجامعات األردنية من وجهة  15عددهم )

 نظرهم.  

 يرات الدراسة متغ

 اشتملت الدراسة على املتغيرات االتية:      

 سبل تفعيل وتحسين درجة توافر التمكين الوظيفي لدى القادة األكاديميين في الجامعات األردنية.  -

 االساليب واملعالجات االحصائية  -

و  - األكاديميين  القادة  مع  املقابالت  من  مجموعة  إجراء  تم  الدراسة  سؤال  عن  هذه  لإلجابة  مضمون  تحليل  ثم  من 

 املقابالت واستخراج التكرارات والنسب املئوية . 

 نتائج الدراسة ومناقشتها 

القادة   - لدى  الوظيفي  التمكين  توافر  درجة  وتحسين  تفعيل  سبل  "ما  على:  نص  الذي  الدراسة  سؤال  عن  لإلجابة 

 األكاديميين في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم"؟

( قائد أكاديمي من جامعات محافظة اربد، تم  15سؤال تم  تحليل مضمون املقابالت التي تم اجراؤها مع )لإلجابة عن هذا ال

اختيارهم بصورة قصدية بواقع ثالثة من كل جامعة لضمان تمثيل جميع الجامعات. وقد تم اعتماد مضمون الفقرة كوحدة  

الباحثة بمقترح التفعيل والتحسين لدرجة توافر التمكين الوظيفي  للتحليل وبعد ترميز االجابات وتجميعها، خرجت  ات سبل 

 على النحو االتي:

تفعيل التمكين الوظيفي كرابط بين اإلدارة الجامعية مع اإلدارة التعليمية، وكذلك تحسين العالقات املقترح االول:   .1

%(  93ائد من افراد عينة املقابلة أي بنسبة )( ق14واملهارات بين القادة األكاديميين والطلبة: وقد جاء هذا املقترح على لسان )

التمكين   مهارات  في  بضعف  األكاديميين  القادة  شعور  إلى  االولى  باملرتبة  املقترح  هذا  مجيء  الباحثة  وتعزو  العينة.  أفراد  من 

لة الدافعية  الوظيفي ,وغياب  االستمرار  بتواصل الرؤى او التصورات حول اهداف وتوجهات الجامعة وعوائدها املتوقعة, وق

 والتشجيع على العمل بسبب تركيز اتخاذ القرارات في يد السلطات العليا.

تعريف القادة األكاديميين في الجامعة على القوانين واالنظمة وتدريبهم على تطبيقها: وقد جاء هذا املقترح  .املقترح الثاني:  2

%( من أفراد العينة. حيث يرى هؤالء بأن كثير من جوانب  87)( من أفراد عينة املقابلة أي بنسبة 13بشكل أو بأخر على لسان )
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عدم تطبيق التمكين الوظيفي وتوافره وااللتزام به يعود الى عدم املعرفة بالقوانين واحياًنا سوء تفسيرها، أو التباين في تفسيرها  

التعليما مخالفة  من حاالت  كثير  أن  إلى  املقترح  هذا  يعزى  وقد  عامل آلخر.  او  موظف  الى جهل  من  يعود  تطبيقها  عدم  أو  ت 

الواقعية العتقاد   تقبلها بصورتها  ايضا وعدم  التعليمات  الصحيحة, ورفض  فهمها بصورتها  أو عدم  التعليمات  بهذه  العاملين 

, وفي بعض االحيان قد يشعر بانها تعليمات صارمة وظاملة ,وأنها   املوظف بان هذه التعليمات تتعارض مع احتياجاته وقدراته 

 خذ اتجاها لصالح اصحاب السلطة والنفوذ باستغالل املواقع واملناصب واحتكار اتخاذ القرارات .تأ

الثالث: 3 املقترح    .املقترح  هذا  جاء  وقد  ورغباتهم:  احتياجاتهم  ومعرفة  األفراد  رغبات  مع  يتفق  في شكل  املعلومات  تقديم 

( له  أشار  حيث   ، الثالثة  ب11باملرتبة  أي  مقابلتهم  تمت  ممن   )( وعدم  73نسبة  البطء  إلى  املقترح  هذا  مجيء  يعزى  وقد   ،)%

للتأويل,   والقابل  الهادف  غير  العمل  مناخ  وشوع   , العاملين  األفراد  لدى  والتمكين  واإلتصال  العمل  مهارات  بناء  في  االهتمام 

لوبة ,وغياب الشفافية  وضعف في إيجاد أدوات حل املشكالت، وعدم تشكيل فرق عمل مؤهلة وبقيادة فعالة تحقق الغاية املط

 ,وعدم االلتزام بقائمة اللوائح والتعليمات املندرجة من التعليم العالي. 

ابع:4 ضرورة تفعيل الوسائل الحديثة في التمكين الوظيفي واإلستفادة منها: وجاء هذا املقترح لتعزيز وتحسين    .املقترح الر

%( من أفراد العينة، وقد ُيعزى هذا  67راد عينة املقابلة أي بنسبة )( من أف10االلتزام باستخدام الوسائل الحديثة على لسان )

املقترح إلى عدم الرغبة في التغيير، وخوف العاملين من تحمل املسؤولية واملحافظة على الوضع الراهن والروتين العملي , كما أن  

نظ وُضعف  واإلبتكار،  املبادأة  على  شجع 
ُ
ت ال  التي  الصارمة  واإلجراءات  املعلومات  األنظمة  تبادل  في  ,والسرية  التحفيز  ام 

 واستخدام التحيز ، وُضعف التدريب والتطوير الذاتي.

تفعيل ممارسة اإلدارة الذاتية من خالل فريق العمل ذاتية اإلدارة بصنع واتخاذ القرارات , وجاء هذا    . املقترح الخامس:5

مجموع عينة املقابلة., وقد ُيعزى هذا املقترح الى عدم شعور القادة    %( من 53( من أفراد عينة املقابلة اي بنسبة )8املقترح من )

العالقات    في  بعملهم  يتصل  ألنه  الذاتي  باإلنضباط  االلتزام  على  العاملين  اجبار  يمكن  ال  حيث  الذاتي  االنضباط  بأهمية 

دات كلما طبقت االنضباط الذاتي اإلنسانية ,كاإلنصاف والصدق وغيرها من املمارسات الفردية لدى كل عامل, لذا فان القيا

التطور والرقي واالزدهار وترسيخ قيم   في  الهرم  الى اعلى قمة  للوصول  املحيطين وساهمت بدرجة كبيرة  ايجابيا على  اثرت  كلما 

 الديمقراطية. 

6: السادس  واملنهي. وجاء    .املقترح  الشخص ي  بالتوازن  اإلحساس  لزيادة  العاملين  لدى  اإليجابي  الشعور  املقترح  تعزيز  هذا 

%( من أفراد هذه العينة. وقد يعزى مجيء هذا املقترح  إلى أن الجامعات تفضل  47( من أفراد عينة املقابلة أي ما نسبته )7من)

وخوف   القرارات,  اتخاذ  ُسلطة  في  الشديدة  واملركزية  اإلدارية،  الثقة  عدم  إلى  يؤدي  مما  التقليدية،  اإلدارية  القيادة  اسلوب 

 على مراكزهم ومناصبهم الوظيفية , وبالتالي تشكيل اإلتجاهات السلبية والعكسية تجاه الذات والعمل.أصحاب السلطة 

تفعيل التغذية الراجعة والتي تتطلب القيام بتقييم تجربة التمكين ونقل جوانب القصور إلى العاملين،    .املقترح السابع :7

%(  ، حيث أفاد هؤالء بأنهم يالحظون  40فراد عينة املقابلة أي ما نسبته )( من أ6والثناء على نجاحهم.وقد جاء هذا املقترح من )

إلى اليهم في كثير من القرارات، وقد ُيعزى هذا املقترح الى عدم االطالع على كل ما هو جديد من قرارات، وتجاهل   عدم الرجوع 
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تخاذ قرارات غير مسؤولة وغير واقعية وشيوع  األخذ برأيهم للوقوف على أماكن القوة وتعزيزها وجوانب القصور وتقويمها، وا

 الفوض ى والفساد والترهل االداري.

القاض ي  كل  دراسة  نتائج  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  عريقات)2009)  وتتفق  ودراسة  واقع  2010(،  بدراسة  جاءت  والتي   )

 التمكين الوظيفي بأبعاده املختلفة.

لدى الوظيفي  التمكين  أهمية  بأن  الباحثة  وحيويا    وتستخلص  هاما  دورا  يؤدي  األردنية  الجامعات  في  األكاديميين  القادة 

بما   وإعالمهم  بينهم  فيما  والتعاون  التعليمية  املؤسسات  وسياسات  وواجبات  أهداف  فهم  على  العاملين  يساعد  حيث  وفعاال 

يتوقف الذي  السليم  القرار  اتخاذ  على  تساعد  وايجابية   قيادية  عملية  املؤسسة,  داخل  في  املعلومات    يحدث  كمية  على 

وتطورها   ونموها  املؤسسة  نجاح  تحقيق  في  يسهم  مما  السليمة  القرارات  اتخاذ  ممارسة  ومدى  وسالمتها   وتدفقها  والبيانات 

تلك   بحلول  االقتراحات  مع  التعليمية  الخطط  تنفيذ  في  ظهرت  التي  واملشكالت  يتم  بما  أو  تم  بما  التعليمية  اإلدارة  ,إعالم 

,ترتبط ,تكوين    املشكالت  التربوية  املؤسسة  التمكين داخل  إلى حد كبير بمدى قابلية عملية  الفردي  للعمل  اإلنتاجية  الكفاءة 

عالقات إنسانية سليمة بين الرؤساء واملرؤوسين وبين املرؤوسين بعضهم البعض, واطالع الرئيس على نشاط مرؤوسيه ، كما  

داخل املؤسسة, ويتبين أنه من الضروري قياس توافر التمكين الوظيفي    يستطيع التعرف أيضا على مدى تقبلهم آلرائه وأفكاره

بهدف اكتشاف نقاط الخلل والضعف، وكذلك التعرف على مكامن القوة التي تساعد القادة على النجاح، واعتماًدا على ذلك 

 
ً
 عن السعي لتحسين العملية  فإن أهمية فاعلية التمكين تتضح في تحقيقها ألهداف املؤسسات وغايات التعليم العالي، فضال

التعليمية التعلمية وتحقيق أعلى مردود تعليمي عن طريق توظيف اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة في املؤسسات األمر الذي  

الذي يلتحقون بالتعليم الجامعي مما يدعم ذلك توسع   التعليم املتمثلة في الطلبة  ينعكس بشكل كبير على تحسين مخرجات 

 بشكل كبير بالنسبة  مداركه 
ً
إليها، لذا فإن قياس التمكين الوظيفي يكون فعاال التي سوف ينتقلون  م وفهمهم لطبيعة املرحلة 

القياس   إن  للقادة، حيث  الكلي  األداء  على  تؤثر  على  تحديات من شأنها  أو  هناك عقبات  كانت  ما  إذا  القرار وخاصة  ملتخذي 

وت الصحيح  التوجه  على  يساعد  تقييم  للعملية  بمثابة  العليا  املصلحة  لتحقيق  والوظيفي  اإلداري  واالنحراف  االعوجاج  قويم 

 التعليمية املنتظرة من مؤسسات التعليم العالي.

 التوصيات

 بناًء على نتائج الدراسة توص ي الباحثة باآلتي:

 العاملين في الجامعات. االخذ بمقترحات أفراد عينة املقابالت لتحسين وتفعيل التمكين الوظيفي وتعزيزه لدى جميع   -1

 إجراء املزيد من الدراسات املتعلقة بالتمكين الوظيفي في الجامعات األردنية وربطها بمتغيرات أخرى. -2
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 قائمة املصادر واملراجع 

 املراجع العربيةاملصادر و  -

مها في األداء املؤسس ي: حاله  وإسها  ملين(. استراتيجية تمكين العا2008عبدهللا )  لعدوان، شاكر أحمد، والخوالدة، رياض −

 .  53 – 13(: 30)115دراسية في وزارة الصناعة والتجارة األردنية. مجلة اإلداري، 

− ( عبداملجيد  منطقة  2008البشابشه، سامر  في سلطة  العاملين  لدى  التنظيمي  اإلبداع  تعزيز  في  اإلداري  التمكين  "أثر   .)

 . 257 – 213(: 2)15دارية، العقبة االقتصادية"، املجلة العربية للعلوم اإل 

)  الجميلي، − التمكين من وجهة نظر موظفي مجلس  2008مطر بن عبد املحسن  القيادية وعالقتها بمستويات  (. "االنماط 

 الشورى". رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، السعودية.

التمكين اإلداري والدعم التنظيمي في السلوك اإلبداعي كما يراة  (. "أثر  2006الحراحشة، محمد، والهيتي، صالح الدين ) −

 . 258-240(: 2) 33العاملون في شركة االتصاالت األردنية: دراسة ميدانية". مجلة العلوم اإلدارية ،الجامعة االردنية،  

)  الدجاني − املعاصر 2020،ياسمين.  اإلدارية  اإلتجاهات  في ضوء  اإلداري  اإلبداع  ممارسة  درجة  املدارس  (.  مديري  لدى  ة 

العلوم  مجلة  نظرهم،  وجهة  من  للمعلمين  التنظيمي  بااللتزام  وعالقتها  عمان  العاصمة  محافظة  في  الخاصة  الثانوية 

 . 29-1(.14.)4التربوية والنفسية،

,أبو عاشور ,خليفة)  الزبارقة − بع من  ( .درجة ممارسة االبداع االداري لدى مديري املدارس في منطقة بئر الس2022,حاتم 

 وجهة نظر املعلمين ,رسالة دكتوراه غير منشورة ,إربد ,األردن. 

(. ممارسة قائدات مدارس محافظة قلوة للقيادة األخالقية وعالقتها بالرضا  2020سلوى، والشريف، الشريف. )  الزهراني، −

 . 723-673(،2ج185),29الوظيفي للمعلمات من وجهة نظرهن ")قلوة(.مجلة التربية)كلية األزهر(،

)  الضمور، − ابراهيم  املؤثرة على التمكين اإلداري: دراسة حالة، مراكز الوزارات االردنية". 2008صفاء يوسف  "العوامل   .)

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االردنية، عمان، االردن.  

)  العتيبي،  − جهاد  اتجاها 2007هال  دراسة  اإلداري:  والتمكين  القيادية  األنماط  بين  "العالقة  املؤسسات  (.  في  املديرين  ت 
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Abstract 

The purpose of this study is to show the competencies and skills developed for the 
undergraduates and postgraduates’ degrees in accounting education in the Lebanese 
universities. It emphasizes the role of the universities that is essential in developing 
the economic reforms. It seeks to address the job offers needed in the accounting 
departments for major employers in the public sector. The study focuses on the 
accounting education in the context of IPSAS adoption. The research adopted the 
qualitative methodology by using interviews with the Lebanese higher education 
senior officials in universities. 

Keywords: accounting education, IPSAS, public sector 
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1. INTRODUCTION  

         Good and proper accounting education contributes to the development of accounting 
system in countries. There is a very important relationship between the accounting 
education and the type of accounting systems locally and internationally (Booth, Luckett & 
Mladenovic, 1999). This study aids as a good guide towards understanding accounting 
education in the context of IPSAS in the public and private higher education in the 
universities in Lebanon.  

         Lebanon is considered as one of the developing countries in MENA. In fact, 
accounting profession in Lebanon has developed in many areas, however, accounting 
education has not followed the pace. Hence, there is a widening gap between accounting 
education and accounting practice in the light of the international accounting work (Siegel 
et al, 2010). It is very clear that we are troubled with limited accounting education that 
doesn’t meet the international environment (Parker, 2001). As a result, fresh graduated are 

not empowered with the skills and competencies required for the accounting job market. 
Studies show that many accountings educations schools lack to provide the graduates with 
the required issues starting from skill development, curriculum, pedagogy, course content, 
technology, etc. (Albrecht & Sack, 2000).   

         In this study, there is an investigation for the gap between accounting education and 
accounting practice in the context of IPSAS in Lebanon as a case study for a developing 
country that is integrated with the international market. This paper also investigates the job 
offers in the public sectors. In fact, the Lebanese Association of Certified Public 
Accountants (LACPA) is a member of the International Federation of Accountants (IFAC) 
so the Lebanese accounting profession is also interwoven with international bodies since. 
This issue set Lebanon in the center of the global market the thing that helps investigate 
the accounting education and profession in the context of IPSAS. Thus, the questions 
below are asked.  

1. Where does Lebanon stand in bridging the gap between the accounting higher 
education and accounting profession in the light of the international accounting 
standards?  

2. Could this gap be narrowed to meet the Lebanese Labor market locally and 
globally?  

3. Do the job role requirements of accounting meet the international standards? 

         This paper aims to show data from international academic literature and local 
interviews in order to highlight the skills and competencies in the accounting higher 
education in the private and public universities in Lebanon examining the international 
context, as well focusing on the job offers demands in the Lebanese market.  
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        The study is organized as follows a literature review on the higher education in the 
context of IPSAS learning and job offers in the public sector. Then there is a description of 
the research method and analysis. The last part of the study is the conclusion part.  

2. LITERATURE REVIEW  

          According to a study made by Albu and Albu (2009) in Romania, the accountant’s 

profession has changed over time within organizations, and this development is presented 
in different countries in literature. Scapens et al. (2003) documented the change in many 
domains from bookkeeping, organizational policeman or financial historian towards a 
business partner, having responsibilities in strategic decision making. In this study, there 
was an investigation on the evolution of the accounting profession (Tiron Tudor et al., 
2007). The researcher highlighted the impact of various economic and social phenomenon 
upon the accounting education and profession in addition to the limited analysis of 
competencies and training (Albu, et al., 2011). 

Albu el al. (2011) and Albu and Albu (2009) investigated the impact of these changes on 
the accounting profession specially in the light of the International Accounting Standards, 
International Financial Reporting Standards (IAS/ IFRS) and Enterprise Resource Planning 
(ERP) systems, as models relating to international organizations. In addition, Albu and 
Albu (2009) analyzed through conduction interviews the changes of the roles and 
competencies skillful accountants in business. This thing drives us to the gap between the 
accounting higher education skills and competencies and the job market required 
competencies in the context of the International Accounting Standards.  

        According to a study by Albu and Albu (2009), in order to get a general 
understanding of the accounting case in any country’s context, we need to analyze job 
offers announcements per Bollecker (2000) and Jarvenpaa (2007). Thus, there is a need to 
gain a good understanding of the job offers ads in the formal center for job application: 
The Civil Service Board (CSB). Data were collected by monitoring job advertisements on 
the most popular and representative job advertisements in national websites such as The 
Civil Service Board (CSB) There was a selection of advertisements that detailed the mains 
skills, competences, and knowledge for major employees. The advertisements must make 
either direct or indirect reference to the required competencies.  

        Another study cited by (Tiron Tudor & Rodica Blidisel 2007) analyzed the important 
role of the human resource centers. Thus, the initial role depends on the accounting 
departments of public higher education institutions that should develop the skills and 
competencies required for the job market locally and internationally.   
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3. METHODOLOGY 

         The purpose of this research methodology is to collect information that will help in 
answering the interview questions. The quantitative data was collected through an 
interview. The paper was made by interviewing three accounting professionals in three 
universities in Lebanon. Notes were taken during the interviews.  

         This is a case study attempting to describe and explain the competencies and skills in 
higher education in accounting in Lebanon. The interviews were decided in advance and 
some of the topics occurred during the discussions. The duration of the interview varied 
from a minimum of 40 minutes to a maximum of 60 minutes and took place at the 
workplace of the interviewees. Notes were taken while conducting the interviews. It was 
led in order to identify the main themes and observations that were discussed by the author 
and to eliminate possible misunderstandings. After that, analysis of the content was made. 
The was no use of qualitative data analysis software and the number of interviews was not 
voluminous.  

 

4. RESULTS 

Data analysis 

        The table below shows the job offer advertisements for the Civil Service Board in 
Lebanon. It gives details to a government entry position in accounting in the public sector 
in Lebanon.  It displays the entrance exam needed requirements for some jobs in the public 
sector.  

Table:  Job offers and descriptions in the public sector 

Job offers Certifica
te 

Major Required Subject 

Accountant- Tax 
Auditor -The Head of 

the Financial 
Management 

Graduate 
– BBA 

program 

Accounting 

Finance 

Audit 

General Accounting 

Cost Accounting 

Financial Analysis 

Review and Audit 
Accounting 

The head of the 
financial management 

and fund 

Graduate 
– BBA 

program 

Accounting 

Finance 

General accounting 

Financial Analysis 
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The Head of the 
Financial Management 

Graduate 
– BBA 

program 

Accounting 

Financial 
sciences 

Finance 

Audit 

General Accounting 

Financial Mathematics 

Accountant- The Head 
of the Financial 

Management 

Graduate 
– BBA 

program 

Accounting 

Finance 

Audit 

General Accounting 

Cost Accounting 

International Accounting 
Standards 

Financial Analysis 

Review and Audit 
Accounting 

Accountant in a 
Housing Public 
Organization 

Graduate 
– BBA 

program 

Accounting 

Audit 

Cost Accounting 

The Chief of 
Managerial 
Accounting 

graduate 
– BBA 

program 

Business 
administration 

Accounting 

Financial 
sciences 

General Accounting 

Financial Mathematics 

Chief Cashier Graduate 
– BBA 

program 

Accounting 

Audit 

General Accounting 

Financial Mathematics 

Accountant in all 
Organizations 

Graduate 
– BBA 

program 

Accounting Cost Accounting 

Technical Accounting 

Financial Mathematics 

The Chief of 
Accounting - Ministry 
of Energy and Water 

Graduate 
– BBA 

program 

Business 
administration 

Accounting 

General Accounting 

Cost Accounting 

International Accounting 



Vol: 1 / N°: 4 (2022) 

269 
 

ISSN: 2701-9233 

AMAR, S, A., & ZALZALI, Y. COMPETENCIES AND SKILLS 
 IN HIGHER EDUCATION 

IN ACCOUNTING IN LEBANON 

Financial 
sciences 

Standards 

Financial Analysis 

The chief of the 
Financial 

Management- Litani 
River Authority 

Graduate 
– BBA 

program 

Accounting 

Finance 

General Accounting 

Cost Accounting 

International Accounting 
Standards 

Financial Analysis 

 

Interview results 

         In this section, we describe the results of the study. It consists of a theoretical 
investigation of curriculum and its incorporation of IPSAS. It also highlights the 
qualitative analysis of the gap through interviews with university seniors in private and 
public higher education accounting departments. The third point consists of a quantitative 
study of the gap through the analysis of the job offer requirements in the public sector. 

       The findings of this paper explain the gap between the accounting education and 
global market.  

      To start with, there is a big similarity among the university mission concerning the 
accounting graduates in the Bachelor degree. It aims at educating students the broad 
concepts and principles governing accounting, taxation and auditing. The program is 
designed to provide students with both theoretical and practical accounting knowledge as 
well as strong analytical skills to prepare them for undertaking different positions in the 
dynamic world of accounting.  

        The majority of the interviewees have agreed on the importance of incorporating 
IPSAS and IFRS in the education curriculum in the public and private higher education. 
Modifying and developing the curriculum happens between 3 -5 years. According to some 
of them, they review the curriculum every year but without updating the content. Through 
the interviews with the private universities, we found out that they prepare their graduates 
for the CPA and CMA in the international context. They also agreed on helping the 
graduates to possess and develop the skills of leadership in addition to updating them with 
everything new in the international universities. What was distinguished in the Lebanese 
Public University is that they don’t modify the curriculum unless they take the counseling 
and guidance of LACPA and the need of the job market.  

         All universities incorporate IFRS in their bachelor and Master degrees. However, the 
only university that incorporate IPSAS is the Lebanese Public University in the Master 
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degree and it is presented briefly in the last year of graduation. It is introduced with not 
enough competencies about this topic. The study implies that accounting programs and 
curriculum want to consider incorporation international accounting standard.  

         In analyzing the job offers in the public sector, it seems that they don’t require the 
skills and competencies needed for the international accounting standards. So, the major 
employers and employees lack these skills in addition to information. According to the 
Lebanese University, the graduates are skillfully prepared for the local and for MENA 
work market. Hence, the don’t possess the international competencies. However, the 

private universities, prepare the graduates in a different way. They are able to work in the 
international context. It was also concluded that the Private higher education work more on 
the needs of the private sector.  

 

5. CONCLUSION 

      Briefly, our results indicate that the accounting education do not meet the international 
accounting standards with respect to required job competencies. We conclude that 
Lebanon needs to update too adjust the accounting program curricula. It is needed to be 
reviewed to ensure that the students are provided with the necessary skills for career 
advancement in today’s international accounting environment. Thus, the Lebanese 
accounting job market is in extreme need of updating the accounting curricula because 
fresh accounting graduates do not possess the required skills and competencies in the 
context of IPSAS.  

        A worth mentioned point is that the accounting students are equipped with a 
diversified set of skills related to communication skills, presentation, self- confidence, and 
decision making. In addition to a general business knowledge by training them for 
different topics such as marketing, management, finance etc. They give them a well deep 
training on accounting topics by obliging each accounting student to take 5 concentrating 
courses.    

Hence, in this paper, we set out to characterize the gap between accounting education and 
practice in Lebanon and generate insights to bridge it. 

 

6. RECOMMENDATIONS 

As such, the researcher has the following recommendations: 

- Spreading awareness on the importance of teaching IPSAS at all levels in 
undergraduates and postgraduates’ degrees. 
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- Accounting graduates must be enabled to speak a unified international accounting 
language. 

- Multiply awareness on the importance of the permanent updating of curriculum of 
higher education according to the international universities.    

- Trainings for implementing IPSAS for employees working in accounting in the 
public sector. 

- Working on the development of the curriculum in the universities concerning the 
part covering IPSAS. 
- Coordination between the demand of the international market and the 
education curriculum in the universities in Lebanon.  
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Abstract 

An integral part of terrorist groups’ recruitment strategies is dependent on the 

communicative isolation of individuals who are potentially fit to be terrorists. 
Terrorists-to-be receive training on how to proceed in society without revealing 
their terrorist intentions. This partially accounts for the feelings of shock, disbelief, 
and surprise with which the parents, relatives, and acquaintances of terrorists often 
react to the news that the people they think they know have conducted atrocious 
terrorist acts against innocent victims. Accordingly, the success of terrorist plans 
largely counts on uncommunicating the terrorist idea to the surrounding 
environment. Taking targeted individuals to this recruitment stage requires time, 
indoctrination, and expertise from terrorist recruiters. This proves why terrorist 
groups prefer to address young people and emerging adults who show signs of 
communication lack with their own families. This study attempts to verify the 
applicability of these findings to the Moroccan context. In this respect, a survey was 
administered to 400 respondents in two different social environments measuring 
Moroccan youths’ predisposition to be drawn by extremist narratives. The results 

demonstrate that Moroccan parents involuntarily create communicative and 
emotional gaps in children making them the most desirable profiles for terrorist 
groups.   

Keywords: Communication; Family; Radicalization; Terrorism. 
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Introduction  

9/11 terrorist acts caused so intense reactions in the United States and around the world 
that the condemning perspectives silenced, for a long while,  attempts to understand the 
‘what’, ‘why’, and ‘how’ aspects of terrorism (Schmid, 2013). Emotions of anger made 
people less receptive of accounts explaining why these individuals conducted those crimes 
against innocent people. Politicians adopted this view and produced discourses 
representing terrorism as a danger emanating from the outside of the West, particularly 
from Muslim countries. This attitude was supported by the foreign nationalities of the 
perpetrators of 9/11 incidents. Therefore, social scientists who tried to examine terrorism 
as any other social issue examining its factors and precipitants found it difficult to bring 
their studies to the center of attention (Schmid, 2013). Madrid bombings in 2004 and 
London 2005 that were carried out by home-grown terrorists formed the turning point in 
the western perception of terrorism: the discourse changed from considering terrorism as a 
danger coming from the outside to a danger being produce in and by the inside. This was 
particularly the case because the young people who conducted the two bombings were 
born and grew up in the West. Thus, many researchers were encouraged to find out why 
these individuals turned into terrorists, which resulted in setting up many governmental 
anti-radicalization programs charged with preventing and countering religious extremism 
in young people. 

      Morocco, the focus of this study, experienced relatively similar transitions in the way 
terrorism was and is locally approached: while Asni hotel terrorist act in 1994 in 
Marrakesh was regarded as a mere security problem as it was perpetrated by foreigners, 
2003 terrorist bombings in Casablanca that were carried out by Moroccan young people 
pushed the state and society to view terrorism both as a social problem and a security 
concern of high danger. Unfortunately, the two handling perspectives have not been given 
the same level of importance: while the Moroccan counter terrorism security policies are 
exceptionally successful, academic works about the problem are scarce and do not seem to 
produce original accounts of how religious extremism and terrorism unfolds as a process. 
Despite the fact that media-based debates about religious extremism and terrorism are 
abundant, three main observations can be made and are behind the interest in studying this 
topic: first, most discussions are affected by a condemning view, which affects objectivity 
and break the rule in social sciences that ‘hot issues are to be treated with cool tools’. 

Limiting discussions to criminalising terrorists may hinder in-depth investigation of the 
problem. Second, the concepts of ‘extremism’, ‘terrorism’, and ‘radicalisation’ are used 
interchangeably whereas the first two are often results of the third. Third, the majority of 
accounts discuss the factors being conducive to religious extremism and terrorism, but do 
not attempt to explain how the terrorist idea is formulated in the terrorist mind. Hence, the 
central piece concern of this paper is to examine the role of parents in making children 
vulnerable to extremist narratives.  



Vol: 1 / N°: 4 (2022) 

275 
 

ISSN: 2701-9233 

Issam EL BIRCH Religious Radicalization  
as a Communication Problem 

1- The definition obstacle 

     Attempts to define and delineate ‘radicalisation’, both as a concept and as a behavior, is 
an issue of disagreement among experts due to the great variety of definitions provided so 
far. Radicalisation experts contend that the term is poorly defined (e.g., Neumann 2012, 
Schmid 2013, Pisoui & Ahmed 2016, etc.). While it is true that available definitions do 
expand the scope of examination which, in turn, helps explore different angles and fine 
nuances of the phenomenon, pressure and demand of the “one definition” usually come 

from practitioners. In particular, policy-makers, law-enforcement agents, prison 
supervisors, educators, and parents request a check-list-like description of who is and who 
is not religiously radical (Pisoui & Ahmed, 2016). These actors argue that conceptual 
clarity (or the single meaning) would better position them to understand how radicalisation 
manifests in tangible behavioural forms. As such, policy-makers can tailor laws targeting 
the right individuals suspected of being religious radicals. Relatedly, police officers need 
clear-cut teachings about the signs of radicalisation to target the right individuals at the 
right time and place. Likewise, teachers are to be trained on how to detect the early signs 
of radicalisation to report cases of radical students in their classrooms.  Parents also want 
to be familiar with the early indicators of radicalisation in their children. Otherwise, lack 
of practical precision may be detrimental and prejudicial to innocent individuals, groups, 
ethnicities, religions, and liberties. In view of that, academic research about radicalisation 
is fluctuating between the will to provide in-depth accounts of the phenomenon, and the 
necessity to respond to the needs of the various practitioners on the field. 

     Politically-motivated definitions of ‘radicalisation’ further nurture the ambiguity of the 
concept. Most of these often lack scientific objectivity and precision, and are not evidence-
based definitions. Instead of enriching the radicalisation debate, politicians have turned it 
into a weapon against certain ethnicities and religions. Similarly, many researchers, who 
are usually affiliated to governments and Intelligence Agencies, take the easiest and the 
most available claim of associating radicalisation with embracing the “radical beliefs of 

Islam”. This mono-causal simplistic view often has perilous societal ramifications on 
Muslims worldwide, especially in the West. Many shallow aspects such as Islam-inspired 
clothing, beard growing, or hijab have been deemed as serious indicators that the person is 
on their path to be a terrorist. In this case, Muslims have been “imprisoned” in a 

continuous need to prove their innocence (Sedgwick, 2010). In the West, this is thought to 
have caused psychological problems for Muslim youths who do not accept to be 
questioned and doubted on the basis of their religion. Rather, they want to be judged on the 
values of citizenship. As a result, many home-grown terrorists may partially be the product 
of the cliché definitions of radicalisation.  

       The meaning given to radicalisation is often dependent on history and environment 
(Moghaddam, 2005).The two conditions seem to determine the relatively changing 
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attitudes towards radicalisation. That is, the religious manifestations held to be forms of 
radicalisation in the West may be fully normal in Muslim societies. In this respect, Schmid 
(2013) posits that radicalisation mean different things to different people. By the same 
token, as time and perspective change, the collective representation of certain phenomena 
may change as well. For instance, women’s European clothing style may have been 
considered as normal in the Morocco of the 1960s and 1970s, whereas at the present time 
may be subject to severe “religious” censure and social repudiation.  In this case, Should 

we consider this to be a collective radicalisation of the Moroccan society? Also, another 
striking example about the relativism of the concept lies in the historical fact that a good 
number of Moroccan mujahedeen (holy fighters) were officially encouraged to join the 
fight in Afghanistan upon the Soviet invasion of the country in 1979. And this is known to 
be motivated by the political interests of Morocco as an alley of the United States of 
America. Years later, the same Moroccan foreign fighters and their followers were labelled 
terrorists as the original political considerations dictating their participation in the Afghan 
war were no longer valid. 

       Mono-causal definitions of radicalisation tend to highlight one dimension of the 
phenomenon to the detriment of other dimensions. This type of definitions, when used as a 
referential background for de-radicalisation policies, usually prove to be unsuccessful in 
embracing all possible cases due to the multi-factorial structure of radicalisation (Schmid, 
2013). For instance, many studies tend to single out personal or individual aspects as the 
most significant push factors to religious radicalisation. One shortcoming of this trend is 
that, although it refers to radicalisation as a highly individualised experience, it formulates 
intervention tips to be applicable to all cases, which is contradictory. Overemphasis on 
personal traits has often resulted in “false positives” (Schmid, 2013). That is, many people 

are held “radicals” whereas, in fact, they are not. Accordingly, a professionally 

sophisticated approach may be needed so that the real indicators of religious radicalisation 
can be discerned from other personality features or behaviours. In short, the single-factor 
approaches have fallen short of accounting for all the intricacies of religious radicalisation.  

     Being under the pressure of the rising threat of terrorists, particularly home-grown ones, 
many governments and organisations in the West temporarily skip the dilemma of 
definitions by developing their own working definitions. These are basically intended to be 
the guiding frame for practitioners to deal with cases of radicalisation and de-radicalisation 
in a variety of contexts. Similarly, many researchers adopt or develop definitions that serve 
their examination aims. Following the same line of thought, the paper at hand offer one 
working definition that would comply with the Moroccan context and meet the objectives 
of this paper.  
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1.2- A Working Definition 

       In light of the above findings, this paper proposes the following definition of religious 
radicalisation in the Moroccan context:  

“Religious radicalisation is the process whereby individuals  

embrace radical religious beliefs, which can be conducive to  

extremism and terrorism, as a reaction to purely  

non-religious push factors” 

This guiding definition abides by the basic finding that radicalisation is a process, and is 
phrased as such to test the main hypothesis of this paper that Moroccan youths may 
radicalise as a reaction to parents’ multiple bringing-up deficiencies.   

2-  Push vs. Pull Factors 

       Hardships such as poverty, relative deprivation, frustrated aspirations, discrimination 
or exclusion, blocked political participation for the youth, widespread corruption, 
government failure to provide social services, security concerns, injustice, the search for 
personal or group identities, catalyst events in Palestine, Iraq, Syria, etc. are all reported to 
be push factors to individuals’ radicalisation (Schmid 2013). However, push factors 

represent only one side of the radicalisation process.  The other side is shaped by pull 
factors. Based on many narratives of ex-extremists and/or terrorists, religious 
radicalisation is the outcome of an interaction between push factors and pull factors 
(Hassan 2012). The latter are the positive features and benefits that individuals gain from 
terrorist group membership. For example, many studies confirm that individuals lacking 
certainty in their lives are more likely to join groups that are highly-structured with which 
they can identify (Hogg 2014). In this regard, this paper is basically meant to explore if 
Moroccan parents satisfy their children’s communicational and emotional needs as a way 

to protect them from extremist and terrorist groups.   

3-  Why Family?  

       Faced with the inefficiency of security-oriented approaches to disrupt the breeding 
ideologies and environments of terrorist networks and actions, experts progressively focus 
on family, school, media, religious institutions, and civil society as potential actors to 
prevent and counter violent extremism (Horgan and Braddock, 2010). Many radicalisation 
experts acknowledge family as an under-explored area where young individuals’ religious 

radicalisation may be stopped in infancy (e.g., Koehler, 2016). Training parents to identify 
early signs of religious radicalisation in their children, which are attested to be conducive 
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to extremism and/or terrorism, is considered to be more rewarding than fighting terrorists. 
An essential part of the training entails allowing parents to differentiate between signs of 
religious radicalisation and behaviours identified as normal transitional changes related to 
adolescence and early adulthood stages (Koehler, 2016). 

     Advocates of the family approach to curb religious radicalisation in early stages tend to 
support their view with many facts, chief of which are these: adolescents and emerging 
adults make the age group mostly attracted by terrorist groups. With the rise of ISIS in 
2014, the majority of individuals who travelled to Syria are either adolescents or young 
adults, making the average age of 15-24 (Gielen, 2015). Given the unquestionable 
influence that families can have on their adolescent children and young adults, it seems 
plausible to think of the role that families can play in deterring them from becoming 
radical. The focus on adolescents and emerging adults also stems from the fact that aging 
is often associated with maturity and peacefulness (Sampson et. al., 2006). The older 
individuals become, the more resilient they turn towards attempts of recruitment in violent 
extremism. In addition, mature individuals are often more experienced, which equips them 
with the analytical and critical skills necessary to deconstruct and counter the narratives 
used by groups to engage people in the terrorist cause. As pointed out earlier, the most 
suitable targets of terrorist recruiters are the young people with no cognitive and 
psychological backgrounds allowing them to examine the radical ideals marketed to them.  
Here comes the importance of family to empower youths with defence religious narratives 
should they be subject to radicalising attempts both offline and online.  

         Parents are evidently accountable for their children’s education. A critical part of 

parents’ educational commitment lies in the cognitive/ideological orientation of children to 
protect them from radical beliefs. In this respect, one major educational challenge is 
equipping children with religious narratives and perceptions refuting those often 
propagated by religious extremists and terrorists. Recruiters of terrorist groups find it 
easier to influence individuals with no solid religious background. Individuals with 
moderate religious insights would always have critical skills enabling them to recognise 
terrorist intentions often enveloped in religious messages. However, there seems to be 
many factors impeding parents to play their fullest role as influencers of their children’s 

religious orientation. The most paramount impediment is the ambiguity of religious 
radicalisation itself. As shown earlier, radicalisation specialists do not agree on one 
definition of radicalisation. The concept is extremely contextual and contested. The 
meaning of religious radicalisation changes from one cultural context to another, and from 
certain individuals to others. In other terms, what is considered to be religious 
radicalisation for certain people might be a good sign of maturity and righteousness for 
others. It follows then that parents may not take their children’s arising signs of religious 
radicalisation seriously. In line with this, parents of terrorists often express shock that their 
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children committed terrorist acts because they thought that their children had been good 
individuals. 

       Terrorism of individuals is often perceived as a single event standing apart from prior 
incidents in these individuals’ lives. In this respect, most experts of radicalisation state that 

extremism/terrorism are but phases preceded by many other developmental phases (e.g. 
Bouzar, 2018). The examination of many accounts of terrorists suggest that their adoption 
of fanatical perceptions often results from a long process of transitional events ranging 
from childhood to adulthood (Sieckelinck et al. 2017). These transitional events are the 
periods when adolescents are preoccupied with issues of identity seeking, autonomy 
desires, shaping religious worldviews, etc. (Arnett 2014). When parents are not there to 
emotionally support their children during critical phases and guarantee that they receive 
moderate answers to their enquiries, then there will surely be another part to do that 
(Arnett 2014). Other difficulties such as financial problems, cultural humiliation and 
feelings of uselessness may contribute to the radicalisation of adolescents and emerging 
adults (Sieckelink et al., 2017).  

       Adolescents and emerging adults with no solid moral formation are found to lack the 
value systems which serve as defence mechanisms when they are subject to radicalising 
attempts (Smith et al. 2011). As radicalisation usually involves individuals revolting 
against ethics and shared values in society, parents’ role to bring up their children 

respecting the moral bonds of their society is important. In this regard, religious extremists 
tend to criticise, reject, and preach that the way Moroccans practice Islam is incorrect and 
heretic. For example, extremists may not hesitate to publicly condemn certain religious 
rituals such as the way people behave in mosques, dress, and read the Qur’an. In this 

respect, many famous religious preachers in Morocco ridicule the collective recitation of 
Qur’an in mosques. Being aired on a heavily followed radio programme, one well-known 
Moroccan preacher referred to the tradition as the Qur’an being read by “crazy people”, 

and refused the tradition that women dress in white after the death of their husbands. When 
adolescents develop disrespect for certain constituents of the Moroccan culture, they may 
become easy to be radicalised because they already have the predisposition to believe in 
alternative narratives. Thus, parents are to guide their children to develop respectful and 
moderate views regarding many religious aspects of the Moroccan culture.  

        Parenting styles should fit the educational objectives of parents and prevent 
radicalisation in children. Hoffman (2000) argues that the most effective parenting style is 
the one combining between affectionate parent-child interaction and parental discipline. 
This is proved to have beneficial effects on children’s moral development. By contrast, 
when parents do not provide parental warmth, support, and supervision and opt for harsh 
parenting, this may result in children’s delinquency and in children not taking their parents 

as models to follow (Hoeve et al. 2008). Later in adolescence and early adulthood, children 
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need support from their parents, more than control and supervision (Johnson et al. 2011). 
Given the respondents of this study are adolescents and emerging adults (the age group 
mostly targeted by terrorist groups), the study partially aims at exploring the kind of 
relationship they have with their parents. 

        Parents not guiding their children when they are normal are unlikely to monitor them 
if they turn radical. In this respect, Hoeve et al. (2008) found that parents often disengage 
when their children show extremist behaviour. Instead of trying to de-radicalise their 
extremist children, parents tend to disengage and offer them autonomy. Parents explain 
their disengaging and passive reaction towards children’s extremism by being either 
intimidated by the child’s behaviour, or because they are emotionally excluded by children 

(Hoeve et al. 2008). Being under the influence of belonging to an extremist group, 
adolescents and emerging adults dare deride the symbolic position of their parents. Many 
even try to change the religious views and behaviours of their parents to fit what they 
believe to be the correct Islam. For instance, they may try to have their mothers, sisters, 
and female members of the family wear burqa, have the father and the male ones grow 
beard, forbidding males from shaking hands with women, no TV sets allowed in the house, 
curtains are to be closed all the time so that women cannot be exposed to foreign viewers, 
etc. That is, parents tend to lose their parental authority in favour of the extremist child 
who turns into the main actor in the house. In case parents refuse to be supervised by their 
child and resist being controlled and corrected all the time, they have to get into conflict 
with the extremist child. As mentioned earlier, there are recruits of terrorist groups who 
commit crimes against their own parents because terrorists are emotionally detached from 
their targets.  

         Sikkens et al. (2018) found that parents usually react to their children endorsing 
extremist ideals in four different forms: (1) the protected family, (2) the threatened family, 
(3) the settled family, and (4) the abandoned family. Parents in the protected family would 
discuss the extremist ideology with their child but never withdraw their support. In the 
threatened family, parents and their radical child discuss the ideology, but it is often the 
child who tries to influence parents with his ideals. Parents in a settled family agree with 
the ideology adopted by their child and would not try to intervene. However, these parents 
might try to reduce the intensity of the ideology on the child’s behaviour when it becomes 

too apparent. In the abandoned family, parents do not discuss the ideology and are 
indifferent to the child’s extremist behaviour.  

         Parents’ reactions and attitudes towards their children’s religious radicalisation 

change depending on the evolution and stage of radicalisation. Parents are often content 
with their children’s new interest in religion and the positive impact of that on their 
behaviour, but they begin to worry when signs of fanaticism start to appear in children 
(Sikkens et al. 2017). This is in line with the nature of parents’ reactions regarding the 
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terrorist acts conducted by their children: for example, parents of Cansablanca attacks 
(2003), decapitation of the two Scandinavian girls (Shamharouch, 2018), Paris attacks 
(2015), and Madrid bombings (2004) have all expressed shock, disbelief, and surprise that 
their children could commit those atrocious acts against innocent people. For the parents, 
their children were on the right path, practicing their religious rituals and behaving so well. 
What these parents may not have been aware of is that terrorist groups’ recruits were 
trained on how to conceal their terrorist identity. (RAN, 2017).  

        Parents of religiously radical children usually react in ways that show uncertainty, 
powerlessness and lack of expertise (Sikkens et al., 2018). Parents may not take their 
children’s extremist ideals seriously as they perceive it as a developmental stage in their 
children’s lives that would end. For many, radicalisation is not something to cause worry 

as it is a normal phase that would enable the individual to shape their personality. A 
second group of parents react powerlessly showing neither support nor control. These 
parents are emotionally excluded by their radical children and they no longer have the 
parental authority to influence/change their children’s views or behaviours. A third group 

of parents are aware that something dangerous would come out of their children’s religious 

extremism, but they lacked the tools to intervene.  

        Empirical studies reveal that parents’ late awareness of children’s religious 

radicalisation may drive them to react in ways contradicting with their usual parenting 
style (Van San et al., 2013). In this respect, parents who are not very religious may try to 
cope with their children’s radical views and practices in order not to break communication 

and connections with children. By the same token, parents who are religious may refuse 
their children’s radicalisation as they observe that they may turn into extremists or 

terrorists. In both cases, parents may not be able to de-radicalise or curb the radicalisation 
escalation as their reactions are affected by surprise, apprehension, and lack of planning. 
Parents of many youths who joined ISIS had been aware of their children’s extremist 

views but never thought that those ideals would turn into action (Sikkens et al., 2018).  

1.2- Family in P/CVE Programs 

The focus on the micro-level approaches are basically encouraged by the failure of the 
macro-level policies to account for the highly personal nature and fine nuances of every 
individual experience with religious radicalisation. Governments and experts are incapable 
of profiling the paths that the majority take to become terrorists. Accounts and experiences 
of extremists and terrorists demonstrate they do not radicalise the same way. As mentioned 
earlier, while some individuals radicalise under the influence an ideology, others radicalise 
and then look for an ideology to justify their radicalisation. Accordingly, experts do call 
governments to create tailored localised P/CVE (prevent/ counter violent extremism) 
programs whereby families and civil society play a vital role. 
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   Many governments around the world support the design of P/CVE programs in which 
families and civil society are vital actors. These include, but are not limited to, the 
following: the United Kingdom’s (UK) “Prevent Duty”, France’s “Stop djihadisme”, and 

“Community Awareness Training” programme in Australia, and Pakistan’s WORDE (The 

World Organization for Resource Development and Education) (Gielen, 2015). These 
programmes offer lists of warning signs of radicalisation in children for parents to take 
seriously. Still, these programmes did not achieve their assigned goals. Experts tend to 
identify three main reasons to be behind the failure of these programs: first, the programs 
skip the fact that parents may not be the only actors in shaping their children’s values and 

beliefs. Reality suggests that youths are greatly influenced by internet and friends. Second, 
parents are inaccurately deemed to be able to pinpoint signs of radicalisation in their 
children and act upon them. However, when adolescents or young adults diverge from the 
conventional norms of family, parents are unlikely to take that as an indicator of 
radicalisation to violent extremism. Third, parents may interpret signs of radicalisation in 
different ways: as noted earlier, while some parents associate the signs with religious 
extremism, others are pleased that their children are becoming devout and mature. 

Designers of P/CVE programs call for changing the view that countering extremism and 
terrorism are governments’ exclusive responsibility. Instead, they recommend engaging 

society in the prevention of religious radicalisation. Findings demonstrate that individuals 
may be vulnerable to terrorist appeal when social cohesion and community resilience are 
eroded (Hogg, 2014). That is, radicalisation to violent extremism is a social phenomenon 
whose solutions should come from society itself. In Morocco, parents, school, media, 
mosque, and ‘ulama councils are all to be fully involved in preventing and countering 
radical tendencies proven to be conducive to violent extremism. The balance between 
“whole of society” and “whole of governments” efforts prove more efficient in saving 

young people from the hands of terrorist groups (Hogg, 2014). 

1.3- Mothers as de-radicalisers   

There is evidence that mothers can be effective preventers of children’s radicalisation to 

violent extremism. P/CVE programs worldwide tend to identify positive outcomes on 
individuals’ de-radicalisation when women are involved as de-radicalisers (Gielen, 2015). 
Mothers’ inherent willingness to prevent unruly behaviour in their children is found useful 

in combatting radicalisation from within families. Building on the accounts of many ex-
extremists and ex-terrorists  that the emotional bonds they have with their mothers often 
served as a discouraging power for them to commit terrorist acts, experts devise P/CVE 
programs in which mothers are vital actors. In line with this, the “Syria Awareness 

Campaign” in the UK was heavily focused on the role that mothers could play to deter 
young people from travelling to join ISIS (Gielen, 2015).  
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  Terrorist groups have a tradition which involves allowing the terrorists on the last day 
before committing the terrorist act to leave a note to all Muslims and to his/her family. A 
remarkable feature of these notes is addressing the mother in emotional and poetic words 
pleading her to be patient when she receives the news of their death (Schmid, 2013). This 
may psychologically be interpreted as the mother being the only person who pulls 
terrorists back to life, and who renders sad their shift to death. Given the emotional bonds 
most terrorists have with their mothers, experts view mothers as potentially efficient actors 
in countering radicalisation to violent extremism. Studies demonstrate that terrorists are 
able to commit hideous crimes against their victims only because they are trained to be 
fully detached from any human connections with them (Gill, 2008). Surprisingly enough, 
their last messages show that their emotional attachment to their mothers could not be 
defeated by the terrorist recruiters’ trainings. This is driving many experts to investigate 

the capacity of women to solve the puzzle of radicalisation in youths. 

Chowdhury et al. (2016) studied 1000 mothers in different countries to examine the 
potential capability of women to counter violent extremism in children. The study 
confirms that women are better positioned to prevent and combat radicalisation in their 
children or other families’ children. The survey found that 94% of mothers of radical 
children expressed their preference to seek support from other women. This qualifies 
women to be the first recipients of the radicalisation news, more than anyone else. 
However, despite expressing their willingness to counter radicalisation to violent 
extremism in children, the women expressed lack of confidence and skill to perform this 
complex task. That is, they want to help but they do not know how. In addition, these 
women feel burdened and ashamed by idealising their role and responsibility to prevent, 
curb, or even stop radicalisation in children, whereas the multi-dimensional and multi-
layered mission of combatting radicalisation require the involvement of many actors. They 
are also afraid lest the privacy of their families should be broken by P/CVE programs 
(Chowdhury et al., 2016). 

2- Method and tools 

Religious radicalisation is a composite human behaviour resulting from the interplay 
between many religious and non-religious push and pull factors. That is, a given 
individual’s religious radicalisation is dependent on his/her psychological being, socio-
economic status, cultural background, group dynamics, kinship ties, political perceptions,  
catalyst events, and religious ideology, to name only a few. Therefore, the use of a single 
research paradigm, as offered by any research philosophy, would certainly fail to account 
for all the key elements motivating and triggering religious radicalisation in a certain 
context. Within this view, this study finds it important to diversify the interpretive angles 
of collected data, both from previous studies and fieldwork, by adopting different research 
paradigms. 
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2.1- Research Type 

This study applies a mixed methods methodology in that data is collected quantitatively 
and interpreted using both quantitative and qualitative analysis techniques. It is true that 
the multi-faceted nature of the research problem requires collecting data from both 
quantitative and qualitative perspectives. However, this paper uses only quantitative data 
collection method, the questionnaire, for these three reasons:  

a. The objective of this paper is not to study cases of ex/extremists and terrorists, 
which may require interviewing them to have a close view of how they religiously 
radicalised. Rather, the aim of the study is to measure the extent to which non-
radical Moroccan young people show signs often used by terrorist groups to recruit 
individuals. 

b. Interviewing non-radical young people about issues related to religious extremism 
and terrorism can be so intimidating to them, which is thought to be unnecessary in 
view of the essence of the research problem. 

c. The quantitative technique of the questionnaire allows greater representativeness as 
it is administered to a sample of 400 respondents.  

2.2- Sampling Strategy 

     One of the objectives of the study is to reach findings that are generalizable to and 
representative the population under examination. To this aim, the data is collected 
according to a probability sampling in that the respondents of the questionnaire are 
chosen as randomly as possible. To increase the representativeness of the findings and 
their implications, the study follows these two major guidelines: first, the respondents’ 

age ranges from 18 to 24, which covers the critical transition from adolescence to 
adulthood. Most individuals who joined ISIS are in this age range. This transition is 
mainly critical because individuals have to face adulthood obstacles with the cultural 
load they bring with them from childhood. Thus, a significant part of how they behave 
in this period might be influenced by how they were brought up. With a total number of 
400 respondents, this study partly aims to measure the extent to which Moroccan 
young people’s childhood influences their religious views as adolescents and emerging 
adults.  

       Second, the data is collected from two different areas in Salé city in Morocco: 
Oued Eddahab (locally known as ‘Lwad’) and Said Hajji, with 200 respondents from 
each. These data collection environments present two different socio-economic 
contexts which are thought to influence results. On the one hand, Oued Eddahab 
(Lwad) was basically chosen because it is the area in Salé where many people were 
arrested for terrorist charges after 2003 acts, and some of these individuals are still in 
prison. This is also the area where many non-government supervised mosques were 
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closed as were considered to serve as sites for recruiting potential terrorists among 
young people. Many young people who joined ISIS are from Lwad. Some of these are 
thought to have died in the fight as pictures of their dead bodies circulate among people 
in the area. 16 students are reported to have joined ISIS in 2015-2016 from one high 
school in the area. Lwad is an over-populated area where most neighbourhoods are not 
subject to urban structuring. The roads are very narrow and unstructured. Most 
inhabitants practice seasonal or low-paid permanent jobs. Hence, the study will attempt 
to investigate characteristics of Lwad that makes it, for many people, a breeding 
environment for religious extremism and terrorism.  

       On the other hand, Said Hajji is the second data collection context as it provides a 
socio-economically different environment from Lwad. Said Hajji is a relatively new 
established area in the city of Salé. Most inhabitants live in apartments, and most them 
are government officials (teachers, doctors, engineers, etc.). Unlike Lwad, Said Hajji is 
an area with no terrorist records. Basically, children are brought up and educated in a 
different way. The majority of students study in private schools. The ultimate aim of 
comparing two different environments is to verify the impact that social environments 
have on increasing/decreasing Moroccan young people’s vulnerability to religious 

radicalisation which is attested to be conducive to extremism and terrorism. 

2.3. Data Analysis Techniques 

        Despite the fact that the data is quantitatively collected, quantitative analysis 
techniques, alone, may not retrieve all the multi-layered meanings that data has to imply 
about the mechanics of religious radicalisation process among Moroccan young people. In 
this regard, this study finds it important that a mixed analysis approach should be adopted 
so that results can be described, explained, and interpreted from various perspectives. 
Therefore, the study will use quantitative descriptive and inferential statistical techniques, 
and thematic analysis from the qualitative approach. The latter will allow clustering the 
results of a number of questions in thematic sub-headings. The rationale for using a mixed 
analysis approach lies in the fact that results would be meaningful only when interpreted 
from the lens of Moroccan context and culture. The data was processed using SPSS 
software, version 21.  

 

4- Results and their discussion 

      This section presents the main findings of the survey as related to the extent to which 
parents fulfil their communicational and emotional commitments towards their children. In 
particular, the study will verify the impact of parents’ educational level on their flexibility 
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to receive their children’s different views and opinions. Besides, the survey examines 
whether parents provide emotional support to their children. Based on these two findings, 
we will examine whether children let their parents know about their ideas and online 
actions or not.  

Parent-child communication: 

Said Hajji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1.  Mother-child communication. Figure 1. Mother-child communication.  

 

Table 2: Father-child communication. Figure 2: Father-child communication. 
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Oued Eddahab (Lwad) 

 

 

 

 

 

   Given the psychological, educational, and moral needs adolescents have from parents, 
it seems plausible to investigate whether the parents of respondents provide those needs or 
not. In this respect, the findings demonstrate that most parents do not establish effective 
communication channels with their children: many of these adolescents and emerging 
adults cannot express different views and opinions without driving their parents angry.  
Being forbidden to address their fears, worries, concerns, and questions to their parents, 
this simply means that these parents (1) are not assuming their parental responsibility 
towards their children, (2) cannot know what their children embrace as thoughts and 
beliefs, (3) they cannot be counted on to prevent radicalisation in their children, and (4) 
contribute to preparing individuals who are vulnerable to extremist religious 
indoctrination.  

Table 3: Mother-child communication. Table 3: Mother-child communication. 

Table 4: Father-child communication. Table 4: Father-child communication. 
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   Given the importance of academic training in improving one’s analytical skills, the 

low percentage of parents who are university graduates (1.5% of mothers and 6.5% of 
fathers in Oued Eddahab) may render parents less capable of appropriately evaluating the 
extremity of their children’s ideas and beliefs. Likewise, the data reveal that university 

graduates are more open to receiving their children’s views and perceptions: in Said Hajji, 

many respondents whose parents have academic training confirm that they can freely 
express their views in the presence of their parents. It is worth noting, however, that 
although some parents are university graduates in Oued Eddahab, they do not allow their 
children the freedom of expression. This might be due to the socio-economic constraints 
posed on parents by the area where they live making them psychologically unprepared for 
dialogue, and are preoccupied with providing financially for their families.  

   On the other hand, the results show that the lower the educational level of parents the 
more oppressive they are towards their children’s views. Surprisingly, however, the results 

show that mothers’ open-mindedness and ability to receive children’s different ideas and 
views are not affected by their low educational level: 40 respondents in Oued Eddahab and 
20 in Said Hajji say that they can express their views and opinions, no matter how different 
they can be, to their illiterate mothers. Similarly, many mothers who dropped school at the 
primary stage also show intellectual flexibility to receive their children’s views. This 

supports the afore-mentioned assumption that mothers are communicatively able to spot 
early cognitive and behavioural changes in children.  

    Being aware that their parents do not listen to them, this shows that respondents have 
feelings and ideas to express but parents are not communicatively available for them. 
These adolescents and emerging adults would certainly seek other channels to express 
themselves. This is particularly the case because self-expression is essential to one’s 

personality building. When parents do not assume their educational responsibility to 
supervise the ideological formation of their children, other parts such as the school, 
friends, internet, books, etc. would do that. Each channel of these has benefits and 
shortcomings.  

   The importance of allowing adolescents and young adults to express their views lies in 
it being one of the most effective means to detect religious radicalisation in early stages. In 
this regard, many studies demonstrate that radicalisation can be reversed only through 
dialogue if discovered in early phases (e.g., Moghaddam, 2005). Once individuals are 
recruited by groups they receive a special training on how to conceal their terrorist 
intentions, which might explain why parents, siblings, relatives and acquaintances of 
terrorists express shock and disbelief that the people they know very well could commit 
atrocious crimes against innocents. Accordingly, by not accepting their children’s 

opinions, parents tend to miss precious information that might be key to protecting 
children from turning into extremists or even terrorists. After all, terrorism starts as an idea 



Vol: 1 / N°: 4 (2022) 

289 
 

ISSN: 2701-9233 

Issam EL BIRCH Religious Radicalization  
as a Communication Problem 

and ends as an action. If the different social actors do not handle that idea seriously, action 
is hard to expect and control. 

Parent-child emotional bond: 

Oued Eddahab (Lwad) 

 

 

Said Hajji: 

 

 

  Parents are supposed to be the primary source of love, affection, and care for the child. 
When parents deliberately or involuntarily fail to satisfy the emotional needs of their 
children, they tend to facilitate the task of foreign actors to draw children by filling their 
emotional gaps. These actors can unfortunately be terrorist recruiters. One of the main 
characteristics of the ‘no return’ stage for terrorist recruits is when they are fully prepared 

to reconsider the notion of family: complete loyalty to the terrorist group entails 
downplaying the importance of biological connections to family and considering members 
of the terrorist group, who self-sacrifice for their cause, to be the true members of family 
(Silber and Bhatt, 2007). This may partially explain why some terrorists are able to 

Table 5: Do you receive love and affection 
from your parents? 

Figure 5: Do you receive love and affection 
from your parents? 

 

Table 6: Do you receive love and affection 
from your parents? 

 

Figure 6: Do you receive love and affection 
from your parents? 
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commit terrorist crimes against their own parents. As pointed out earlier, however, 
recruits’ attachment to their mothers does not seem to be easily broken down by terrorist 

trainings as many terrorists, in their last note to the Ummah, tend to implore their mothers 
to be patient the moment they receive the news of their death. Being fully aware of their 
almost impossible mission to detach recruits from their mothers, terrorist recruiters 
convince terrorists-to-be that by carrying out the terrorist act they secure a place for their 
parents in Paradise. Hence, parents’ love, affection, and care for their children may block 

the groups to use emotional means to assure young people’s loyalty to their terrorist cause.  

     While the majority of respondents mention to be taken care of by their parents 
(79.5% in Oued Eddahab and 77.5% in Said Hajji), a considerable part of them (18% in 
Oued Eddahab and 20.5 % in Said Hajji)  state to be receiving insufficient love, affection, 
and care from their parents. In addition, a small minority of the respondents declare to be 
emotionally detached from their parents. The almost equal results between the two data 
collection environments demonstrate that financial differences between families do not 
determine their emotional attachment to their children. Compared to parents in Said Hajji, 
parents in Oued Eddahab are financially disadvantaged, but they prove to be slightly 
higher providers of love for their children. Bearing in mind that big numbers do not really 
count in terrorism as a single person can cause a devastating effect by an isolated terrorist 
act, these small statistics should be alarming to the following fact: some of the basic traits 
of the individuals most vulnerable to terrorist narratives are made by parents. As a push 
factor to extremism/ terrorism, ‘emotional poverty’ at home can be more painful to 

children than financial poverty. It provides terrorist recruiters with a wider room to 
manipulate young people emotionally.  

    By not providing love, affection and care for their children, parents implicitly 
introduce them to foreigners who can fill in the emotional gap. These foreigners can be 
terrorist groups. By declaring not to be receiving enough emotional support from their 
parents, the respondents show to be mindful that their parents are not emotionally present 
for them. As a result, they might seek to satisfy their emotional needs elsewhere.  
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Thoughts sharing with parents: 

Oued Eddahab (Lwad) 

 

 

 

Said Hajji  

   

 

    In their recruitment techniques, terrorist groups start initiating the potential recruit to 
their terrorist nature and plans only when assured that the individual will not reveal 
information to others (Moghaddam, 2005). This quality that takes a long time to establish 
in a recruit is already available in many respondents who do not share their thoughts with 
their parents (22.5 % in Said Hajji and 16.5 % in Oued Eddahab). From the point of view 
of terrorist recruiters, these respondents possess one of the qualities necessary for the 
success of their schemes: ‘they are not going to tell people about it’. This said, the majority 

of respondents refuse to share all their thoughts with parents (43.5 % in Said Hajji and 
54% in Oued Eddahab). It seems normal that these young people could have their own 
privacy, but they may hide some critical idea or information that would be so dangerous 

Table 7: Do you share your thoughts with 
your parents? 

Figure 7: Do you share your thoughts with 
your parents? 

 

Table 8: Do you share your thoughts with 
your parents? 

 

Figure 8: Do you share your thoughts 
with your parents? 
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such as believing in extremist thoughts or being contacted by terrorist groups. Parents may 
have no way to children’s thoughts if their children insist not to share their ideas. This 

even becomes more serious in the critical phase of adolescence and the transitional period 
to adulthood which is often full of challenges for the individual.  

   Based on the findings above, it may be safe to maintain that parents are partly 
responsible for discouraging their children not to share their ideas and concerns. When 
children know that their parents would not accept to listen to their different or uncommon 
views, this forces children to keep silent. When listening to children is dependent on 
parents’ mood, children are not ready to share all their ideas. One of the obvious results of 
this parent-child relationship is that children may hide problems, concerns, difficulties, or 
even attempts of extremist indoctrination from foreigners. Youths’ silent processing of 

their own thoughts may cause them to make inappropriate decisions as they do not have 
access to alternative views. This supports a previously stated assumption that parents, 
through their improper education, may prepare the breeding environment for religious 
extremism to find way to children. 

Children’s online actions and parents. 

Said Hajji 

 

 

 

 

 

 

Table 9: Do you allow your parents to see 
your activities on the internet? 

Figure 9: Do you allow your parents to see 
your activities on the internet? 
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Oued Eddahab (Lwad) 

 

 

    Young people’s virtual actions may determine whether they will become religious 

extremists or not. A great part of the radicalisation process is currently carried out online 
(Mirea et al., 2018). Many studies tend to foreground the role of real-life participants such 
as friends and kinship ties to precipitate an individual’s violent action. However, there are 

terrorists whose radicalisation process was wholly virtual, on which basis they perpetrated 
a terrorist act. This may apply more to home-grown terrorists, and also to any terrorists 
who find it difficult to join groups abroad (Gill et al., 2014). Online terrorist recruitment is 
a well-developed area both technically and ideologically. As detailed earlier, online 
recruitment is one of the most sophisticated methods that terrorist groups count on to draw 
new recruits.  

   It is alarmingly dangerous that the majority of respondents are not willing to reveal 
their online activities to their parents (43.5 in Oued Eddahab and 42 % in Said Hajji). This 
practically means that these young people may religiously radicalise and grow to be 
extremists or terrorists while parents have no knowledge of what is taking place within 
their own homes. From another perspective, the respondents’ unwillingness to share their 

online actions with parents can be considered as a predictable reaction to their parents’ 

suppression of their freedom of expression. It might fall within the right to privacy that a 
good number of respondents (39.5 % in Oued Eddahab and 39.5 % in Said Hajji) cannot 
share all their online activities with parents, but parents have to be alert lest children 
should choose to hide unsafe actions. Accordingly, it is no exaggeration that by not giving 
importance to children’s online actions, parents may open their houses to terrorist groups 

to spread their ideologies and recruit whoever is weak enough to fall within their grip.  

 

 

Table 10: Do you allow your parents to see 
your activities on the internet? 

 

Figure 10: Do you allow your parents to 
see your activities on the internet? 
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4- Conclusion 

The theories developed about the potential role of parents in the religious radicalisation 
process of young people seem to be mostly certified by the fieldwork findings. 
Respondents tend to report many dysfunctions of the Moroccan family regarding the 
education of children. The way parents bring up and treat their children tends to create 
many needs/gaps in children, which might be employed by terrorist groups to recruit 
young people. The fieldwork could identify, at least, three main gaps in the respondents 
that are caused by the parenting styles adopted. 

a. Communicational gap 

       A great part of the studied respondents (400 adolescents and emerging adults) 
reveal to be forbidden or unable to communicate everything to their parents. This 
communicational gap is manifest in the following:  

1) Parents do not allow these young people to express their different views and 
opinions, 

2) Children do not let their parents have an idea about their online actions, 

3) Parents’ illiteracy or low level of education hinder identifying the nature of 
extremist narratives that can potentially be embraced by children, and 

       A result, these young people are forced to establish their own world away from 
parental eyes and control. Some of children’s thoughts that parents refuse to receive can 
unfortunately serve as very precious information that they are radicalising or being 
targeted by a terrorist group. This way parents tend to miss important information about 
the development of their children’s belief systems should they continue to suppress their 
freedom of speech. It is no exaggeration that many Moroccan young people do not turn 
into extremists/terrorists just because they are lucky enough not to be targeted by terrorist 
groups. Terrorist recruiters never cease to search for individuals with gaps to turn them 
into terrorists. By creating communicational needs in children, parents tend to prepare 
individuals who may be seduced by foreign people who offer to listen to and pretend to 
understand them.  

b. Emotional gap 

      A great number of respondents disclose their feelings about not being emotionally 
satisfied by their parents. This emotional disconnection between parents and children is 
evident in the following findings:  

1) Many clearly reveal not to be receiving enough love, affection, and care from 
parents,  
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2) Many respondents are emotional attached to the mother and not to the father, which 
proves that these families are not built on balance and shared responsibilities among 
parents, and 

  Emotional deficiency is one of the main paths terrorist recruiters take to attract new 
members. In this respect, many individuals became terrorists because terrorist groups made 
them happier than they had been at home. Thus, when parents stop to be emotional 
providers for their children, they create gaps in them that must be filled in one way or 
another. Many adolescents fill in the gaps by using drugs, get involved in unsafe love 
affairs, or religiously radicalise. Terrorist groups are gap fillers par excellence.  
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Résumé 

La représentation de la région de Beni Mellal-Khénifra, par les deux groupes des 
migrants subsahariens qui y sont visibles, participe au processus de la production de 
leurs espaces vécus et à la différenciation des stratégies de cette production. Les 
migrants mancheurs produisent ces espaces à partir de leur conception de la région 
comme une nouvelle étape imprévue dans leurs parcours migratoires en adoptant 
une stratégie basée sur la déambulation et la mobilité. Tandis que le groupe des 
migrants commerçants recourent à la stratégie de la stabilité ou l’immobilité 

engendrée par sa représentation des espaces de la région de Beni Mellal-Khénifra 
comme espaces d’installation pérenne et d’investissement. Cette recherche est une 

approche qualitative de l’immigration subsaharienne en relation avec l’espace basée 

sur une ethnographie multi-située. Le travail ethnographique de terrain est fondé sur 
une observation participante qui s’appuie sur la description dense et l’entretien 

semi-directif comme outils de collecte de données et la multiplication des sites 
d’observation. 

Mots clés: stratégie ; représentation ; migrant subsaharien ; déambulation ; 
installation 

 
 
 

 
1  Doctorant, chercheur en migration international, Institut Universitaire des Études Africaines, Euro Méditerranéennes 
et Ibéro-Américaines, Université Mohamed V, Rabat, Maroc 

mailto:Brahim_elarabi@um5.ac.ma
https://orcid.org/0000-0002-5455-7782


Vol: 1 / N°: 4 (2022) 

299 
 

ISSN: 2701-9233 

Immigration subsaharienne et espace: 
représentation et stratégies de production 
(Cas de la région de Beni Mellal-Khénifra) 

ELARABI Brahim 

Abstract 

The representation of the Beni Mellal-Khenifra region, by the two groups of sub-
Saharan migrants who are visible there, participates in the process of the production 
of their lived spaces and in the differentiation of the strategies of this production. 
Migrant handlers produce these spaces from their conception of the region as a new 
unforeseen stage in their migratory journeys by adopting a strategy based on 
wandering and mobility. While the group of migrant traders resorts to the strategy 
of stability or immobility engendered by its representation of spaces in the Beni 
Mellal-Khenifra region as spaces for permanent settlement and investment. This 
research is a qualitative approach to sub-Saharan immigration in relation to space 
based on a multi-sited ethnography. The ethnographic field work is based on 
participant observation which relies on dense description and semi-structured 
interviews as data collection tools and the multiplication of observation sites. 

Keywords: strategy; representation ; sub-Saharan migrant; wandering; settlement 

 

1- Introduction 

L’immigration au Maroc devient de plus en plus le fait d’une importante mobilité surtout 

des pays subsahariens. En vingt et unième siècle, dans un contexte marqué par une migration 
transnationale éliminant toutes les sortes de frontières, motivée et intensifiée par la forte 
globalisation qui touche les différents pays du monde. Le Maroc ; pays connu jusqu’au début 

des années 2000 comme pays d’émigration ; se transforme petit à petit en un pays 
d’immigration. Il reçoit, chaque année, des flux des migrants subsahariens désirant atteindre 

la rive européenne par le biais des villes marocaines frontalières avec Ceuta et Melilla : deux 
portails marocains occupées par l’Espagne et ouvrant une voie vers l’Europe. Toutefois ; 
comme l’Europe a opté pour une stratégie de fermeture des frontières ; le séjour de ces 
migrants se prolonge au Maroc. Ainsi, une population importante de migrants y choisit 
l’installation et la vie puisqu’ils y trouvent une situation de vie plus favorable que celles de 
leurs pays d’origine ; tout en gardant toujours l’espoir de rejoindre l’Europe un jour. 

Partout où nous circulons ; nous les croisons ; nous remarquons leur présence dans la vie 
quotidienne de la société marocaine. Ils sont dans des carrefours et des ronds-points en train 
de circuler entre les véhicules à la demande de la charité en pratiquant la mendicité. Ils 
fréquentent aussi des marchés quotidiens, des souks hebdomadaires et des festivals où ils 
pratiquent des petits commerces. À travers leurs séjours ou bien leurs passages, Ces derniers 
déploient des stratégies d’appropriation des espaces qu’ils fréquentent : ceux sur lesquels ils 
pratiquent leurs vies quotidiennes d’une manière collective ou individuelle. Cette 

appropriation est visible aussi dans la région de Beni Mellal-Khénifra instaurée en 2015 par 
le nouveau découpage territorial. Même si le nombre des migrants qui y vivent reste faible 
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par rapport aux autres grandes villes du Maroc (Rabat, Casablanca, Tanger…). Le but 

essentiel de cette recherche est d’analyser et de comprendre les stratégies déployées par ces 
groupes de migrants subsahariens dans leurs processus d’appropriation de l’espace dans 

ladite région. Cette étude se base essentiellement sur l’observation et l’analyse de trois 

dimensions desdites stratégies : les choix, les pratiques et les interactions entre les 
subsahariens eux-mêmes et avec les autres groupes avec lesquels ils partagent leurs espaces 
de vie : les autochtones marocains et les réfugiées syriens. L’objectif de cette recherche est 

d’observer in situ ; sur un ensemble de sites ; ces dimensions puis de dégager les indices 
susceptibles de rendre compte de ce qu’elles révèlent des stratégies adoptées par ces 

migrants subsahariens dans leur processus d’appropriation de l’espace. 

Dans cet article, je m’intéresse particulièrement au processus de production des espaces 
vécus par les migrants subsahariens à la région de Beni Mellal-Khénifra. Cet intérêt se 
focalise essentiellement sur les divergences et les ambivalences, qui accompagnent ce 
processus, observées chez les deux groupes de migrants subsahariens qui fréquentent et 
exploitent les espaces de ladite région : les mancheurs et les commerçants. Celle-ci se 
manifeste sous forme de représentations et de stratégies de production des espaces 
minoritaires de migration.  

En premier lieu, j’exposerai le contexte de l’émergence de ce processus d’appropriation 

et la méthode et les outils exploités pour mener cette étude. Puis dans un deuxième lieu la 
divergence qui existe entre deux représentations ambivalentes de la même région : un groupe 
la conçoit tel qu’un espace de refoulement et de transit où son installation est temporaire et 

le deuxième la voit comme espace d’installation et d’investissement. En outre, je présenterai 
et j’analyserai les deux stratégies contradictoires auxquelles recourent les deux groupes pour 
assurer la production de ces espaces vécus : la mobilité/la déambulation et l’immobilité/la 

stabilité.  

1.1- Contexte d’émergence du processus d’appropriation des espaces par les 
migrants:  

À partir des années 1990, le Maroc faisait face à de nouvelles réalités migratoires. S’il 

était considéré comme pays d’émigration par excellence depuis le protectorat et après son 

indépendance (De Haas 2014), il s’est ensuite transformé en pays d’étape vers l’Europe et 

après il est devenu espace d’immigration plus visible et plus diversifié qui reçoit des 

étrangers européens, africains et arabes (Khrouz et Lanza 2015).  Les évènements de Ceuta 
et de Melilla en 2005 ont participé à mettre la lumière sur les migrants subsahariens 
considérée à l’époque comme transitant par le Maroc vers l’Europe. Cette migration 

occupait depuis une grande place dans les discours publics, médiatiques, politiques et 
scientifiques au royaume chérifien. C’est à partir de cette date que les conditions de vie de 
ces migrants et leur traitement ont été signalés et dénoncés. Cela a rendu cette catégorie de 
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migrants plus visible et a fait d’eux un point de préoccupation pour des organisations de la 

société civile et pour les institutions nationales et supranationales (Khrouz et Lanza 2015). 

La présence de ces migrants au Maroc est due d’abord à sa position géographique comme 

port de l’Europe près de plusieurs enclaves espagnoles (Ceuta, Melilla et les iles Canaries) 

et le détroit de Gibraltar ; ensuite à sa politique externe avec l’Union européen et les pays 

africains. En effet, les autorités marocaines ont développé une stratégie politique faite de 
fragiles compromis avec l’Union européen et l’Espagne (L Martinez 2009). Ces conventions 

et ces accords ont mis le Maroc sous une double pression exercée par l’UE d’une part et 

l’Espagne d’autre part. Le premier lui impose le renforcement du contrôle de ses frontières ; 
et le deuxième exige la responsabilité d’accepter la réadmission des citoyens marocains et 
des citoyens des pays tiers entrés illégalement sur le territoire espagnol selon l’accord signé 

en 1992. Le royaume est devenu ainsi, pour ses voisins du nord, le « gendarme » ou « le 
gardien de but » (Khrouz et Lanza 2015) qui participent avec les autres pays du Maghreb à 
la surveillance des frontières extérieures européennes à travers la régulation et le contrôle 
des flux migratoires des africains.   

Dans ce même cadre, le Maroc se présente comme « le grand frère » pour manifester son 
« africanité » à l’égard des pays africains surtout les francophones. Depuis 2000 le royaume 
chérifien a revalorisé ses relations politiques, diplomatiques, commerciales et sécuritaires 
avec les pays de l’Ouest africain francophone. L’instauration de différents programmes a 
permis un resserrement des liens entre ces États et le Maroc dans le cadre de la coopération 
bilatérale et internationale, visant notamment les étudiants, les entrepreneurs ou les 
religieux. Ce choix diplomatique venait pour consolider la position géostratégique du Maroc 
face à ses concurrents régionaux surtout l’Algérie en renforçant la politique africaine, à la 

fin 2014, par la signature de nombreux accords bilatéraux entre le Maroc et des États 
d’Afrique de l’Ouest (Zeino-Mahmalat 2015). Ces coopérations jouaient donc un rôle 
essentiel dans l’intensification des mobilités déjà marquées entre le Maroc et ces pays.  

Ce double rôle de « gendarme de frontière » pour les européens ; et de « grand frère » 
envers les africains impose au Maroc l’accueil des catégories différentes de migrants 
originaire de pays subsahariens sur son territoire (Alioua 2005) (Berriane et Aderghal 2009). 
Il reçoit des demandeurs d’asile, des étudiants et des pèlerins (Berriane 2012), ou encore des 

migrants travailleurs et des étudiants (Berriane 2007). Toutefois l’attitude du Maroc à 

l’égard de ces migrants subsahariens supposés transiter par son territoire pour rejoindre 

l’Europe, se dessinent assez vite les limites et défis de ce rôle du Maroc en tant que trait 

d’union entre l’Europe et l’Afrique (Zeino-Mahmalat 2015). Si pour certains migrants 
subsahariens le Maroc est effectivement perçu comme un pays de transit dans leur voyage 
vers l’Europe, pour d’autres il est aussi et surtout un pays d’installation depuis les années 
2000 (De Haas 2013). 
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Cette migration dite de « transit » concerne les migrants subsahariens qui essaient de 
rejoindre l’Europe en empruntant les différentes voies possibles offertes au Maroc : par des 
bateaux ou par les villes du nord Ceuta et Melilla. Toutefois, la crise économique mondiale 
en 2008 et les mesures restrictives de l’Union européen ont diminué les chances des passages 

irréguliers de ces migrants vers le territoire européen (De Haas 2013). C’est ainsi qu’un 

nombre croissant de ces migrants échouant préfère rester au Maroc comme option alternative 
au retour à leur pays d’origine plus instable et plus pauvre pour tenter leur chance dans un 

pays méditerranéen en attendant de rejoindre les rives européennes (Alioua 2015). Pour ces 
migrants vivre au Maroc dans l’attente de la réalisation de leur rêve prend une longue 

période, « ce qui vide de son sens la notion de transit » et « celle d’immigration reste 

insatisfaisante pour rendre compte de ce qui se passe dans cette région » (Alioua 2015, p.15). 
Dans ce contexte, la population migrante essaie de reconfigurer les formes, les temps et les 
espaces de sa migration en cherchant d’autres alternatives à leur objectif principal. Les 

migrants se retrouve ainsi dans l’obligation de chercher voire même d’inventer de nouvelles 

façons et techniques de contourner er de dépasser les contraintes imposées par les états-
nations. Alioua (2015) postule que « Ces populations espèrent subvenir à leurs besoins en 
utilisant la circulation et la dispersion dans l’espace, et tentent leur chance dans les pays 

d’Afrique méditerranéenne qui offrent parfois quelques opportunités économiques ou, 
comme le Maroc, permet aux réfugiés d’avoir un statut » (Alioua 2015, p18). Dans ce 
contexte, « il est probable que plusieurs dizaines de milliers de migrants se soient installés 
de façon quasi-permanente dans des villes comme Tanger, Casablanca, Fès, Rabat et 
Marrakech où ils trouvent de l’emploi informel dans le secteur des services du travail 

domestique, du petit commerce ou du bâtiment. D’autres, comme certains sénégalais, 

essaient de gagner leur pain avec le commerce ambulant » (De Haas 2013, p.79). 

Dans ce contexte, deux groupes de migrants subsahariens sont visibles sur les espaces 
publics de la région de Beni Mellal-Khénifra. Le premier est le groupe des commerçants 
ambulants qui s’installent dans les marchés, les souks hebdomadaires et devant les 

mosquées. Le deuxième est celui des mendiants qui s’installent dans les ronds-points, les 
carrefours et près des panneaux de signalisation. Cette installation est devenue quotidienne 
et la visibilité et l’ancrage de ces migrants s’intensifient à travers la fréquentation, l’usage, 

le contournement, le marquage et l’exploitation de ces espaces. Ces migrants, dont le séjour 
se prolonge à la région voire au Maroc, doivent se débrouiller pour survivre (Alioua 2013) 
(Gonzalez 2007).  

1.2- Immigration subsaharienne et espace: esquisse d’un cadre d’analyse 

   C’est au début des années quatre-vingt-dix qu’un nouveau courant émerge dans le 

champ des études sur la migration : le transnationalisme. Ce sont trois anthropologues 
américaines Nina Glick Schiller, Linda Basch et Cristina Blanc- Szanton qui ont introduit le 
concept en 1992 avec la publication de leur ouvrage « Toward a Transnational Perspective 
on Migration ». Les études de ces anthropologues ont permis de critiquer « le nationalisme 
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méthodologique » qui dominait les études et les analyses des sciences sociales jusqu’à cette 

époque. Elles ont aussi instauré une nouvelle conception de l’analyse des phénomènes 

migratoires basée sur l’étude des réseaux et des liens inspirés par l’analyse des réseaux et 

des théories du capital social (Portes, 2010). Cette conception se présente comme une 
alternative aux approches macrosociologiques et systémiques (Arango, 2004) et à l’emploi 

de la théorie du choix rationnel pour expliquer la migration et les phénomènes qu’elle 

engendre. Elle postule une agentivité collective prise au niveau familial ou communautaire. 

Cependant cette nouvelle conception marginalise l’espace dans ses études qui ne le 

considèrent que dans sa dimension « substratique ». Elle conçoit l’espace comme une simple 

surface sur laquelle se dessinent les actions et les interactions des individus : l’espace n’est 

qu’un support de l’action. Cette vision réductionniste est essentiellement constatée à partir 

de « l’absence de réflexions spécifiques sur l’espace dans ce champ thématique émergent » 
(Bastide, 2015). Dans ce même cadre Bastide a également constaté l’absence d’un chapitre 

consacré à la question spatiale dans l’ouvrage de Steven Verlovec consacré au champ des « 

transnational studies » publié en 2009. La question spatiale est aussi absente chez Faist où 
l’espace est absorbé par la théorie des liens sociaux et des réseaux (Faist, 2010) ; et elle est 
problématisée dans les termes de la « compression de l’espace-temps » chez Harvez (1990) 
dans une conception géographique.  

En anthropologie, des recherches se sont intéressées à l’espace dans sa relation avec le 

transnationalisme. Dans l’ouvrage collectif dirigé par Mark-antony Falzon en 2009, des 
anthropologues comme Arjun Appadurai, Ulf Hannerz, George Marcus et James Ferguson 
ont développé des études qui s’intéressent à la question de la spatialité. En effet, le 

transnationalisme a émergé en anthropologie à partir de trois questions essentielles : 
d’abord, quand l’anthropologie a entrepris de désenclaver ses terrains pour suivre leurs 

ramifications translocales. Ensuite, à partir de la question du transnationalisme à proprement 
parler et finalement en se confrontant à de nouveaux terrains surtout dans le contexte urbain 
(Hanerz, 1980). En essayant de se détacher de l’état-nation, les études transnationales 
préoccupées de chercher des nouvelles unités d’analyses à des échelles renouvelées en 

étroite relation avec la question migratoire ont poussé les chercheurs à s’intéresser à la 

réflexion sur l’aspect multi-situé des phénomènes sociaux et culturels. Cet intérêt a mené 
certains anthropologues à produire des réflexions centrées sur l’espace (Hannerz 1996, 

Gupta et Fergusson 1997, Amit 2000, Falzon 2009). 

En France, les rapports à l’espace et à la mobilité ont par exemple été repensés par Alain 

Tarrius à partir de la notion de « territoires circulatoires », faits de centralités multiples, et 
de la figure de « l’acteur migrant », créateur et reproducteur de liens sociaux au sein des 
diasporas. La notion de « territoire circulatoire » est le résultat de production de mémoires 
collectives et de pratiques d’échanges sans cesse plus amples (Tarrius, 1993). Cet intérêt 

porté à la question de la spatialité est aussi en étroite relation avec l’implication des 

géographes dans l’étude des migrations transnationales en analysant les espaces sociaux 
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sous forme de « champs migratoires en tension » (Simon, 2008).  Une désignation qui 
s’inspire des travaux de la démographie où le concept de « champ migratoire » a été 
développé afin de mesurer les flux des migrants. En 1970, l’un des célèbres démographes 
Corgeau s’est appuyé sur un nombre de variables pour comprendre la migration comme 

l’attraction et la répulsion d’un lieu. 

Au Maroc la question spatiale en relation avec la migration transnationale reste toujours 
un champ d’investigation sous-étudié. Les études qui traitent directement la relation entre 
l’espace et la migration sont rares. La plupart de ces études se focalisent essentiellement sur 

les aspects sociaux, économiques, politiques et les conditions de vie alors que les espaces 
urbains sont considérés, dans une perspective réductionniste, comme des « lieux de transit 
». En effet, Federica Infantino (2011) parle de l’émergence d’enclaves, ou de niches 

transnationales, discrètement intégrées dans la vie culturelle de Casablanca qu’elle désigne 

comme « lieux de l’Afrique ». Toutefois elle approche de manière marginale l’espace, en le 

désignant comme un des éléments de la dynamique des migrants. Dans une autre 
perspective, Johara Berriane (2007) parle d’« espaces de rencontres » que forment la rue, le 
quartier et l’université comme supports de perceptions et de rencontres des étudiants 

subsahariens avec les Marocains. Elle souligne aussi que les expériences d’exclusion dans 

la rue, dans le quartier ou à l’université poussent ces étudiant à renforcer leurs identités 
multiples « multi-layered identities » en tant qu'Africain, Noir, Musulman ou Chrétien, et 
les encouragent souvent à se retirer dans des communautés subsahariennes.  

Jean-Louis Edogue Ntang et Michel Peraldi (2011) quant à eux qualifient les quartiers 
d’installation de migrants subsahariens de « lieux invisibles » où ils sont contraints à des 

mobilités intra-urbaines entre les espaces périphériques de Rabat. Tandis que la chercheuse 
Khadija Karibi (2015) constate que les ressortissants subsahariens tendent à élargir leur 
« visibilité » dans les espaces publics de Rabat prudemment. Alors que dans les années 1990, 
la résidence et le choix des quartiers d’installation par ces ressortissants ont été dirigées par 

l’existence des réseaux sociaux et par la discrétion, ce qui les poussait à s’infiltrer dans des 

quartiers précaires et stigmatisés comme douar hajja et bouitat. La chercheuse a remarqué 
qu’au présent les subsahariens s’élargissent progressivement vers des quartiers moins 
précaires, tout en restant dans le cadre des quartiers populaires. De même que l’accès aux 

quartiers aisés est limité à une minorité de ressortissants subsahariens : travailleurs, 
étudiants et diplomates. 

À la région de Beni-Mellal Khénifra, l’intérêt porté à la question spatiale dans les études 
migratoires reste toujours absent à part quelques études géographique et anthropologique 
qui évoquent l’espace dans sa dimension « substratique ». En effet, à travers une étude 
géographique employant le concept de « filière migratoire » (Arab,2005) qui postule qu’une 

ville européenne polarise une commune du Maroc ; Chadia Arab fait une corrélation entre 
deux espaces : celui d’origine à Beni Ayat à la province d’Azilal et l’espace d’accueil à 

Angers en France. Dans cette même perspective, Noureddine Harrami et Mohamed Mahdi, 
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en adoptant une approche anthropologique, évoque « l’effet entraineur » des Bni Mskine à 
la province de Fqih Ben Salah qui a permis de construire et de réactiver certaines filières 
migratoires vers l’Italie dans les années 1990.  

Les différentes études citées au-dessus présentent des perspectives multiples dans la 
conception de la question spatiale dans son rapport avec la migration en général et la 
migration subsaharienne en particulier. Cependant l’aspect commun de ces études reste sans 

doute la conception « substratique » de l’espace comme une simple surface où se passent les 

actions des migrants. Cette conception réductionniste peut être enrichie et développée en 
cherchant d’autres perspectives de cette relation espace/migration. C’est dans cette ambition 
que l’espace va être traité comme condition, dimension et produit des pratiques des migrants 

subsahariens à la région de Beni Mellal Khénifra plutôt qu’un simple support de leurs 

actions. Cette vision parait essentielle dans la compréhension de la migration subsaharienne 
et de son ancrage spatial et social dans ladite région. Cette migration doit être étudiée, 
analysée et comprise comme expérience socio-spatiale ; c’est-à-dire comme mise en espace 
des pratiques et des expériences individuelles et collectifs. Il est nécessaire d’étudier cette 

relation espace/migration comme redéploiement spatial des processus de sociation (Bastide, 
2015). 

2- Méthode et outils: l’ethnographie multi-située comme stratégie de recherche 

Cette étude est une approche qualitative de l’immigration subsaharienne en relation avec 

l’espace basée sur une ethnographie multi-située. En effet, Les particularités et les 
contraintes de mon terrain de recherche exigent le recours à cette ethnographie. La 
population que j’envisage étudier ne se concentre pas dans un seul site avec une grande 
importance numérique, mais elle est dispersée dans toutes les villes de la région. Cette 
dispersion ne laisse pas apparaître un phénomène d’une grande concentration spatiale dans 

un seul endroit à l’échelle d’une ville ou d’une région spécifique dans une ville. Cette 

situation donne lieu à une population dispersée dans les différentes villes de la région de 
l’étude ; de même que dans chaque ville, cette population est éparpillée sur un ensemble de 
sites où chaque groupe de migrants s’installe. Cette ethnographie multi située qui se présente 

comme « des stratégies de suivre littéralement des connexions, des associations et des 
relations putatives »2 (Marcus, 1995, p97) est employée dans cette étude dans la seule région 
de Beni Mellal-Khénifra en intégrant l’aspect de la multiplicité à travers la multiplication 

des sites enquêtés. Les enquêtes de terrain sont effectuées dans les villes de la région les plus 
fréquentées par les migrants subsahariens : Beni Mellal, Khouribga et Fqih Ben Salah. 

La recherche ethnographique de terrain s’est basée donc sur une observation participante 
(Malinowski, 1922) en adoptant une posture d’appartenance périphérique (Adler et Adler, 
1987). Celle-ci est dictée par les particularités de mon terrain d’étude et les caractéristiques 

 
2  Traduction de l’anglais par le chercheur  
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de la population des migrants subsahariens. En effet, je n’ai pas pu participer aux activités 

observées du moment que ni mon origine, ni mon apparence physique, ni mon accent de 
parler ne me permettaient cette participation. En plus ma participation aurait pu gêner les 
migrants et les autres acteurs ce qui influencerait les résultats de mes observations.  J’ai 

essayé donc de suivre les migrants et « leur production culturelle où qu’ils aillent » (Hylland, 
2003, p5) sans participer ni activement, ni complètement à leurs activités. 

Sur ces sites, mon étude a pris en considération essentiellement les situations d’interaction 

de ces migrants puisque ce sont elles qui m’ont révélé les manifestations des trois 
dimensions des stratégies. Cet objectif n’aurait pu être réalisé qu’à travers le recours à une 

observation in situ qui m’a permis d’aborder mes observations sur le « milieu naturel » de 
ces migrants. En effet, j’ai dû observer la vie quotidienne de ces migrants dans leurs espaces 
de vie en essayant de noter ce que je regardais et ce que j’écoutais dans chaque situation. De 

même, je suis entré en discussion avec ses migrants dans un cadre formel et informel afin 
de demander des informations qui me paraissaient nécessaires à la compréhension des 
situations et à l’éclaircissement de mon objet de recherche. La réalisation de cette tâche 

exigeait le recours à la description pour étudier et analyser ces situations. Je n’ai pas recouru 

à la description en s’intéressant seulement aux faits, mais j’ai employé une description dense 

« A thick description » (Ryle, 1971) qui permet une présentation des détails des situations, 
en évoquant le contexte, les émotions et les réseaux de relations sociales qui unissent les 
migrants subsahariens entre eux et avec les autres acteurs. J’ai focalisé aussi sur l’émotivité 

et les sentiments de soi, à l'expérience de ces migrants sur leurs espaces de vie et la 
signification de ces expériences. Et les séquences des événements telles qu’elles sont 

produites quotidiennement. Je me suis intéressé, dans cette description dense, aux voix, aux 
sentiments, aux actions des migrants subsahariens en interaction (Denzin, 1983). 

En outre, j’ai réalisé un ensemble d’entretien semi-directif avec ces migrants subsahariens 
en vue de dégager les raisons sur lesquelles ces migrants se basaient pour choisir les espaces 
à fréquenter, les groupes à intégrer, les activités à pratiquer et les relations à tisser et à 
maintenir. Ces entretiens m’ont permis de relever les types de relations qui existent entre 

ces migrants ; les relations de pouvoir ; les négociations des conflits ; leurs relations avec 
les autorités locales et les citoyens marocains. Pour le choix de mon échantillon et la 
sélection des migrants interviewés j’ai procédé à un échantillonnage par « boule de neige ». 
L’usage d’une telle technique est dû à la spécificité de mes enquêtés et de mon terrain de 

recherche. En réalité nous ne disposons pas d’une donnée officielle du nombre exact des 
migrants subsahariens à la région ; de même que ces derniers se montrent prudents dans 
leurs relations avec les Marocains à cause de leur situation et de la crainte d’être refoulé. 

Pour ces raisons j’ai demandé à mes informateurs de m’aider et de me diriger vers d’autres 

migrants de leurs connaissances ayant les mêmes caractéristiques surtout le fait d’être 

installé à la région pour une durée longue durée. 
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3- Conclusions et discussions 

L’appréhension et la compréhension des faits de production et d’appropriation de l’espace 

à la région de Beni Mellal-Khénifra par les migrants subsahariens nécessitent d’abord 

l’assimilation des relations que les migrants subsahariens établissent avec ce même espace. 

En effet, chaque individu résidant dans un espace, doit tout d’abord, ressentir cet espace, 

l’appréhender et le transformer physiquement et mentalement, lui donner un sens ; voire le 
représenter. Dans ce cadre Frémont distingue deux modalités de représentation de 
l’espace : « nous appelons espace de vie (on pourrait aussi bien dire territoire), l'ensemble 
des lieux fréquentés habituellement par un individu ou par un groupe, et, espace vécu ; cet 
ensemble de fréquentations localisées, ainsi que les représentations qui en sont faites, les 
valeurs psychologiques qui y sont attachées. » (Frémont et al,1984, p172). C’est à la 

deuxième modalité que je m’intéresse puisque la première nous enclave dans un aspect 
réductionniste de la conception de l’espace : appréhender l’espace d’une vision utilitariste. 
Une conception que j’espère éviter dans mon approche en s’intéressant à l’espace vécu ; 
c’est-à-dire dépasser l’étape de la saisie vers celle de la connaissance de l’espace dans le 

processus de la construction/reconstruction de la représentation (Belarbi, 2004).  

    La représentation comme une forme naïve de savoir destinée à organiser les 
conduites et à orienter la communication (Moscovici,1961), est un ensemble organisé et 
hiérarchisé des jugements, des attitudes et des informations qu’un groupe social donné 
élabore à propos d’un objet. Cette représentation de l’espace de la région de Beni Mellal-
Khénifra contribue donc à l’articulation des attitudes des migrants subsahariens à propos des 

espaces vécus de la région.  C’est cette réalité, cette « connaissance sociale », selon Denise 
Jodelet (2003), que les migrants subsahariens ont conçue à propos de leurs espaces vécus et 
qui dépend de leur statut en tant que mendiant ou commerçant, que je discute et j’analyse, 
de même que ses raisons et les attitudes qu’elle structure et construit chez les deux groupes 
des migrants subsahariens migrants subsahariens.  

3-1  L’ambivalence de la représentation des espaces vécus de la région : 

Vouloir rester ou quitter la région de Beni Mellal-Khénifra et investir ses opportunités 
dépendent de la façon dont les migrants représentent la région et ses espaces. Le premier 
groupe la considère seulement comme une nouvelle étape dans son parcours migratoire ; une 
étape où il doit réactualiser son parcours migratoire pour s’informer et pour économiser pour 

pouvoir continuer et réaliser son objectif essentiel : la rive européenne. Alors que le 
deuxième groupe la conçoit comme l’étape finale de son parcours migratoire, il pense à 
profiter des opportunités économiques qu’elle offre dans le domaine du commerce en vue 

d’améliorer son niveau de vie et celui de ses proches et de sa famille. Deux conceptions 

contradictoires du même espace qui influencent la production et l’appropriation des espaces 

vécus par chaque groupe.  
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3-1-1 Beni Mellal-Khénifra : espaces de refoulement, de transit et de passage pour les 
mancheurs :  

 «…. Je suis venu ici en refoulement…..j’étais aux frontières et j’y retournerai, je ne vais 
pas rester à Beni Mellal…. »  

D’un ton déterminé et certain me parlais Mamado un jeune malien de 21 ans que j’ai 

rencontré sur le rond-point « Elzohour » (les fleurs) à Beni-Mellal en train de quémander 
comme il préfère dire. Pour ce jeune migrant la ville de Beni-Mellal ne figurait pas dans ces 
choix migratoires lorsqu’il a quitté son pays, il se dirigeait essentiellement vers les villes 

marocaines frontalières pour essayer la Traversée vers le territoire européen. Pour Mamado 
et la plupart des migrants subsahariens qui pratiquent la mendicité dans les différents sites 
que j’ai observé, les espaces vécus sont découvertes, parcourues et représentées comme 
espace de « refoulement, de passage, et de transit » comme l’a bien exprimée Kaita un 
migrant camerounais « Généralement c’est une ville comme les autres, nous sommes arrivés 

ici en refoulement, ils nous ont pris dans les frontières, ……le refoulement…., il nous prend 

dans les frontières et nous rend à Beni Mellal ».  

Ces migrants déclarent que leurs passages aux villes et aux villages de la région de Beni 
Mellal-Khénifra étaient forcés et qu’ils n’étaient ni des choix, ni des opportunités. C’est un 
passage qui relève presque de la même expérience : le refoulement et l’éloignement des 

villes frontalières vers les villes internes. En essayant de franchir les frontières marocaines 
vers Ceuta ou Melilla, ces migrants subsahariens se sont arrêtés par les forces d’ordre 

marocaines et se sont faits refoulés vers les villes internes du Maroc par le biais des moyens 
de transports surtout les cars pour se retrouver aux gares routières des villes de la région. 
C’est à ce moment qu’un projet de retour vers les zones frontalières commence à s’établir. 

Leurs espaces vécus dans la région de Beni Mellal-Khénifra ne sont donc qu’une nouvelle 

étape dans leurs projets migratoires personnels, une étape d’épargne pour le retour aux 

frontières et la réalisation de la Traversée. 

Cette représentation de ces espaces est apparente dans trois dimensions : l’aspect 

vestimentaire, les paroles et l’habitat. À partir de ma fréquentation quotidienne aux sites 
observés, j’ai constaté que ces migrants sont toujours habillés de la même façon. Ils se 
vêtissent quotidiennement des mêmes habits, sales et mal soignés, des sandales de plastique 
ou de  vieilles chaussures usées et percées.  En plus, ils portent toujours un cartable ou un 
sac à dos, avec une seule couverture et parfois un sac de couchage. Une image d’un migrant 

aventurier à la recherche de sa quête qu’ils véhiculent dans leurs discussions et qui régit 

leurs relations avec les espaces vécus. L’aventurier est toujours en mobilité et en 

déambulation à la recherche de la réalisation de son objectif essentiel. 

Leurs habitats est une traduction aussi de cette mobilité pérenne à la recherche des 
frontières. «…. Non on n’a pas de logement, on vivait sous un immeuble en bas là à la sortie 
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près de Marjane on couche dans la rue, nous sommes en groupe….» (Mamado). Ce sont 
donc des espaces en plein air sous des immeubles, dans la rue, sur des bancs, dans les gars 
ou même dans un camp temporaire construit à la ville de Beni Mellal pendant presque une 
année et demie avant d’être démanteler par les autorités à cause des  plaintes des citoyens 
qui habitent à son voisinage (carnet de terrain,2019). Des espaces parfois aménagés et 
considérés comme des foyers : ils sont organisés, nettoyés et soignés pour créer une 
atmosphère où le migrant peut pratiquer sa vie privée et trouve son intimité. Toutefois, ils 
demeurent des espaces faciles à quitter et à changer pour trouver d’autres à chaque fois que 

les circonstances sont défavorables, «…..on dort tous sur le même endroit, on a un endroit-
là à l’air libre quelque part  là-bas où on dort on a pas de problèmes…. » (Kaita). En 
général, la rue est l’espace habité par ces migrants comme l’a déclaré Touré un jeune 

camerounais rencontré au grand rond-point qui se situe à l’intersection des boulevards 
Mohamed V et Hassan II à la ville de Beni-Mellal «….parce que actuellement, là nous 
sommes sur la rue on se couche sur la rue… ».  

L’observation des différents sites et les discussions amicales ou dans le cadre de 

l’entretient semi-directif m’ont permis de constater que les migrants subsahariens 

mancheurs, qui se représentent en tant qu’aventuriers, conçoivent la région de Beni Mellal-
Khénifra et ses différents espaces comme espace de refoulement, de transit et de passage. 
Ils n’ont pas l’intention d’y rester pour longue durée ou de s’y installer. Une représentation 
qui nourrit, contrôle et gère leurs attitudes et leurs actions du moment qu’ils sont toujours 
prêts à quitter ces espaces. Mais tout d’abord ils doivent les investir avant de partir, les 

investir en pratiquant la mendicité pour épargner une somme d’argent et en cherchant plus 
d’information sur la Traversée auprès des autres migrants subsahariens et des citoyens 
marocains qui sont des migrants potentiels surtout que la région est réputée d’être une région 

de migration clandestine et de passeurs. Ce passage présente dons une opportunité devant 
ces migrants pour reconstruire leurs projets migratoires, repenser et reprogrammer l’étape 

suivante à travers les informations récoltées et les sommes d’argent épargnées. C’est ainsi 

qu’un nombre de migrants réactualisent leurs projets et choisissent la migration clandestine 
à l’aide des passeurs marocains et des « pateras » au lieu de retourner aux villes frontalières 
pour essayer la Traversée.  

3-1-2 Beni Mellal-Khénifra : espaces d’installation et d’investissement pour les 
migrants commerçants  

«….j’ai quitté mon pays et je suis venu ici ma femme et moi, je suis venu pour m’installer 

ici et faire du commerce….. »  

Avec ces mots et d’un accent aigu m’a expliqué Mustapha la raison de son installation à 

la ville de Beni Mellal. Mustapha est un migrant sénégalais à la quarantaine installé avec sa 
femme et quelques membres de sa grande famille à la ville de Beni Mellal où ils pratiquent 
tous le commerce. Il a migré seul au Maroc pour s’installer à Casablanca ou à Rabat mais 
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les conditions d’installation dans ces deux grandes villes n’étaient pas en sa faveur. Il s’est 

déplacé d’une ville à l’autre parcourant le Maroc du nord au sud jusqu’à ce qu’il soit arrivé 

à Beni Mellal où il a commencé à déposer son petit carrosse ambulant au boulevard 
« Marrakech » près de la place « la Marche Verte » et de la place « la liberté ». Un endroit 
qui abrite le marché quotidien de la ville où sont installés des marchands ambulants au milieu 
de la rue entre des boutiques du prêt à porter, des épiceries, des boulangeries et des 
crèmeries. En outre, il se déplaçait aux villes et aux villages situés près de la ville de Beni 
Mellal pendant les jours des marchés hebdomadaires « les souks » et durant les jours de la 
célébration des festivals surtout les « Moussems ».  

Après cette installation, il a convié sa femme à le rejoindre, celle-ci est arrivée avec sa 
sœur. Chacune d’elle a pris une place dans le marché où elle a installé son carrosse sous la 
protection de Mustapha qui a fait des relations avec les autres marchands ambulants, les 
propriétaires des garages devant lesquels sont installés et les autorités d’ordre surtout la 

police auprès de laquelle il était le porte-parole de son groupe ; « l’ambassadeur de paix » 
tel qu’il préfère se nommer ; à chaque fois qu’un problème surgit.  

Le groupe des marchands sénégalais au marché s’est encore élargi du moment que la sœur 

de la femme de Mustapha à convier à son tour son mari pour les rejoindre et lui a rempli un 
carrosse de marchandises après avoir pris et aménagé un endroit près des leurs. Mustapha a 
aussi fait du même avec un ami qui est arrivé à Beni Mellal avec sa femme. Les membres 
du groupe se sont donc installés dans la même rue et leurs carrosses sont déposés l’un en 

face de l’autre devant l’entrée des boutiques de part et de l’autre de la rue. En plus, ils ont 

même loué une seule maison dont ils ont partagé les chambres entre eux et dont ils ont 
réservé la cour du milieu au stockage des marchandises et à la réparation de leurs carrosses.    

Contrairement aux pratiquants de la mendicité, même si les membres de ce dernier groupe 
se considèrent encore comme des aventuriers à la quête de la rive européenne toujours, les 
espaces de la région de Beni Mellal-Khénifra ne sont pas conçus en tant qu’espace de 

passage ou de transit. Ils sont considérés comme des espaces d’installation et 

d’investissement économique à longue durée. Une représentation que j’ai aperçu dans leurs 

aspects vestimentaires, dans leurs paroles et dans le choix de l’habitat.   

 En fréquentant le Boulevard « Marrakech » quotidiennement, j’ai pu remarquer que les 
membres de ce groupe de sénégalais se vêtissent soigneusement. Les hommes et les femmes 
portent toujours des habits nettoyés et propres qu’ils soient modernes ou traditionnels 

relevant de leur culture sénégalaise. Quand ils me parlaient de leurs passages à Beni Mellal, 
ils évoquaient souvent leur volonté d’installation et d’obtention de la carte de séjour afin de 

pouvoir visiter leurs familles au Sénégal et de pouvoir leur verser de l’argent sans 

intermédiaire ; «….Nous voulons seulement avoir un permis de séjour, moi je veux louer une 
maison mais on me demande les papiers, je veux envoyer l’argent que j’ai gagné à ma 

famille là-bas en Sénégal…. » (Mustapha), «….vous les marocains vous êtes zéro, on ne 
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nous respecte pas ici… on veux seulement avoir des papiers pour s’installer dans un 
appartement parce qu’on nous demande les papiers si on veut louer pour faire un contrat, 

et le contrat ça nécessite des papiers…. » (Imani, la sœur de la femme de Mustapha). 

L’installation et l’investissement dans le commerce à Beni Mellal sont donc les facteurs qui 
régissent la relation que ce groupe de migrants sénégalais construit avec les espaces vécus à 
ladite ville et à son entourage. 

3-2 Les stratégies de production des espaces chez les migrants subsahariens 

3-2-1 Déambuler pour produire son espace vécu  

« …On se déplace ce n’est pas toujours le rond-point qui est là, quand on vient au rond-
point ça veut dire qu’on a marché un peu, on n’a pas eu assez pour qu’on puisse se 

nourrir…. Vous savez pour un homme quand même pour se nourrir par jour il faut un moyen 
de 20 dirhams ça fait deux sandwichs par jour, tu peux manger et tu dors, mais si tu n’as 

pas ça tu ne peux pas ! Tu vas vivre comment ? Donc si on se balade et qu’on arrive-là ça 
arrive à 20 dirhams, nous on rentre. » (Aboubakar, migrant camerounais) 

La marche, la déambulation et le déplacement entre les différents endroits dans les villes 
de la région ont permis aux migrants subsahariens pratiquant la mendicité de produire leurs 
propres espaces : espaces de pratique de la mendicité, espaces de repli pour se rassembler et 
pour subvenir à leurs besoins et espaces-habitats pour se reposer et dormir. La découverte et 
la catégorisation voire la production de ces espaces n’aurait pas eu lieu sans cette mobilité 

quotidienne.   

Le migrant subsaharien/le groupe de migrants pratiquant la mendicité passe toute sa 
journée à se déplacer à la recherche d’un endroit convenable à la pratique de cette activité ; 
un endroit qui répond à un ensemble de caractéristiques et de règles qui régissent sa 
fréquentation et son exploitation. Un déplacement continu tout au long de la journée depuis 
son réveil jusqu’à l’heure de son sommeil. Une fois le migrant/le groupe est réveillé, la 
déambulation quotidienne commence. Il faut chercher un espace convenable pour pratiquer 
la mendicité chaque jour : une recherche qui s’effectue à travers le déplacement. C’est en 
marchant que le migrant/le groupe de migrant observe et analyse la situation des différents 
endroits de la ville surtout les ronds-points et les carrefours sur lesquels il peut pratiquer 
cette activité en vue de choisir le plus convenable. Une fois le choix de l’endroit est effectué, 

le migrant/ le groupe de migrant ne se tient pas debout ou immobile dans un seul point mais 
il commence à la pratique d’une déambulation entre les queues des moyens de transport qui 
s’arrêtent au feu rouge pour quémander la charité en adoptant une stratégie de va et du vient 

tout au long de la queue. Lorsque la durée attribuée à chaque groupe est terminée, celui-ci 
cède sa place à un autre et se déplace vers d’autres endroits pour continuer la pratique de la 

mendicité si les conditions permettent ou choisit de se déplacer vers les lieux où il se nourrit 
pour prendre son repas du jour : des snacks, des crèmeries, des vendeurs ambulants sous des 
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tentes ou des parasols. Après le repas, un autre déplacement commence : le retour aux lieux 
de la pratique de la mendicité ou le retour aux espaces-habitats pour se reposer le jour ou 
pour dormir la nuit (carnet de terrain, 2019).   

La mobilité est ainsi la stratégie adoptée par les migrants mancheurs dans leur processus 
de production des espaces de vie qui leur permet la saisie des espaces de la région de Beni 
Mellal-Khénifra. En marchant, ils les découvrent minutieusement à travers le regard qui leur 
permet la pénétration aux espaces. Marcher est donc une stratégie pour collecter des 
informations sur la région et sur ces espaces et regarder est la première technique employée 
par le nouveau migrant refoulé à la région dans sa quête de collecte des informations. Dès 
qu’il est déposé à la gare, il commence à marcher et à observer ce nouvel espace à la 

recherche de repère et des renseignements : y’a-t-il d’autres migrants ? où s’installent-ils ? 
où puis-je m’installer ? comment puis-je subvenir à mes besoins dans cet endroit/cette ville 
? Marcher et regarder sont donc les premières actions effectuées par le nouveau migrant 
dans le processus de la production de son espace de vie. 

Ces actions permettent à ce dernier le passage à l’étape de la perception qui se manifeste 
à travers une catégorisation des espaces parcourus en marchant selon ses schèmes de pensés 
et ses cadres de références construits tout au long de son parcours migratoires. Une 
catégorisation qui constitue l’émergence d’une dimension de signification attribuée aux 

espaces découverts, une interrogation à propos de l’utilité de ces espaces commence à se 

développer. Celle-ci conduit à la prise de position envers ces espaces puisque les migrants 
mancheurs associent à chaque espace une fonction donnée : espaces d’investissement 

économique sur lesquels ils pratiquent la mendicité, espaces d’épanouissement et de 

subvention aux besoins de se nourrir, et finalement espaces-habitats réservés aux replis, au 
repos et au sommeil. C’est à travers cette mobilité quotidienne qu’on assiste à la création et 

la production d’un nouvel espace vécu par ces migrant. En outre, c’est grâce à cette 

déambulation et à cette mobilité des corps migrants effectuée quotidiennement et grâce à 
ces processus mentaux de représentation, de saisie, de perception, et de connaissance que 
les migrants subsahariens produisent à la région de Beni Mellal-Khénifra leurs propres 
espaces vécus.  

3-2-2 L’installation du carrosse comme stratégie de production d’espace : 

Dans son processus de production des espaces, le groupe des migrants commerçants quant 
à lui recourt à une autre stratégie tout à fait contradictoire : s’installer et planter les carrosses 

à « souiqa » au milieu du boulevard de « Marrakech ».  Pour ce groupe le fait de déambuler 
et de marcher ne peut pas participer à la création et à la production de leurs espaces vécus 
puisqu’il s’intéresse plus à l’installation pérenne dans ces espaces. La plantation quotidienne 

des carrosses dans les mêmes endroits est une stratégie de marquage des espaces. Un 
marquage quotidien qui facilite l’insertion du groupe dans l’espace du marché quotidien et 
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à l’acceptation de la présence des membres de ce groupe avec leurs carrosses par les 
marchands et les clients. 

Une installation qui s’est effectuée par étapes comme l’a bien exposée Mustapha (cité en 
dessus) lors de son entretien. Lorsqu’il est venu à Beni Mellal pendant l’année 2015 tout 

seul, il a commencé par déposer sa marchandise dans un petit coffret facile à porter et à 
déplacer qu’il déposait aux deux extrémités de la rue jusqu’à ce que les marchands se sont 

habitués à sa présence et jusqu’à ce qu’il ait établi des liens et des relations d’amitié avec 

eux. Ensuite, il a agrandi son petit coffret en le transformant en carrosse qu’il a placé devant 

l’entrée d’un magasin d’habit marocain traditionnel. Une installation qui était au début 

source de problèmes pour Mustapha avec le propriétaire du magasin et les autres marchands 
de la rue et qui s’est terminée plusieurs fois par l’intervention de la police ou des autorités 

locales surtout « lmqadam ». Ces derniers permettaient à Mustapha de garder sa place grâce 
aux cadeaux qu’ils recevaient et grâce à la situation politique du Sahara Marocain et aux 

discours royaux que Mustapha a su exploiter maintes fois pour se débrouiller face à ces 
problèmes. Une fois habitué à sa présence avec son carrosse empli de toutes sortes de 
marchandises et de produits venant du Sénégal et destinés à la population locale, Mustapha 
a fait venir sa femme et lui a cédé sa place pour remplir un autre carrosse qu’il a dressé en 
face du premier de l’autre côté de la rue. Et les autres conviés ont fait presque la même chose 

et ont suivi la même procédure pour s’introduire, s’installer et implanter leurs carrosses de 
part et d’autre du boulevard. Dans ce processus de production d’espace établi par ce groupe 

de sénégalais basé sur des liens familiaux et amicaux, chaque nouvel arrivant est reçu et 
assisté par un ancien jusqu’à ce qu’il apprenne les principes du commerce et de la 
négociation avec la population locale.  

Être l’apprenti de Mustapha ou d’un membre de sa famille présente à « souiqa » au 
boulevard de « Marrakech » constitue une étape importante et essentielle dans le parcours 
des nouveaux arrivants pour s’initier à la pratique du commerce dans ce marché quotidien. 

Les nouveaux font tout d’abord connaissance des différents espaces, de la façon de se 

déplacer quotidiennement entre le marché et la maison louée. Ils prennent aussi 
connaissance des prix des produits, s’habituent à la pratique du marchandage et de la 

négociation avec les citoyens de la région. Deux actions dont l’accomplissement nécessite 

l’apprentissage et la familiarisation avec le dialecte arabe local. Cet apprentissage s’effectue 

auprès de Mustapha ou des autres migrants qui se sont installés après. Cette phase 
d’observation et d’apprentissage pour s’introduire dans cet univers de commerce est une 
étape préparatoire pour le nouveau migrant commerçant à l’implantation de son propre 

carrosse et à l’exposition de sa propre marchandise. Une phase qui nécessite son installation 
quotidienne au marché près des anciens migrants pour voir, entendre et noter leurs actions, 
leurs réactions et leurs interactions. La stabilité et l’immobilité près de Mustapha et des 
anciens migrants commerçants est une stratégie de production des espaces vécus par les 
membres de ce groupe puisque l’apprentissage du commerce et l’insertion dans l’univers du 
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marché quotidien dépend essentiellement de la présence quotidienne du migrant et son 
installation pérenne.  

 En résumé, si chez les migrants mancheurs on remarque une dialectique de mobilité qui 
relie marcher à voir/regarder, on assiste chez le groupe de commerçants sénégalais à une 
autre perspective dans la saisie et la conception de l’espace : une dialectique de la 
stabilité/immobilité qui associe demeurer à voir/regarder. La saisie, la perception et la 
connaissance des espaces, c’est-à-dire l’appréhension et la production des espaces de vie 
dans leur structure globale et dans leurs singularités chez les deux groupes de migrants 
subsahariens dépendent de deux stratégies contradictoires: la mobilité chez les mancheurs 
et la stabilité chez les commerçants.  

4- Conclusion 

En guise de conclusion, la représentation de la région de Beni Mellal-Khénifra influence 
le processus de la production des espaces vécus des migrants subsahariens et la 
différenciation des stratégies de cette production. Les migrants mancheurs à partir de leur 
conception de la région comme une nouvelle étape imprévue dans leurs parcours migratoires 
adoptent une stratégie basée sur la déambulation et la mobilité dans la production de leurs 
espaces vécus. La marche et le déplacement continus et quotidiens leur permettent la lecture 
et l’analyse des différents espaces de la région. Deux actions qui s’effectuent à travers le 

regard et l’étude minutieuse basée sur les connaissances et les savoirs que les migrants 

subsahariens ont construits tout au long de leur parcours migratoire : un savoir-circuler. 
C’est un savoir qui leur permet de catégoriser les espaces et de choisir les plus convenables 
à la pratique de la mendicité : les ronds-points et les carrefours, ceux où subvenir aux besoins 
de repli et de se nourrir et ceux dans lesquels ils peuvent planter des espaces-habitats pour 
se reposer et dormir et jouir de leurs intimités. 

D’un autre côté, le groupe des migrants commerçants recourent à la stratégie de la stabilité 
ou l’immobilité engendrée par sa représentation des espaces de la région de Beni Mellal-
Khénifra comme espaces d’installation pérenne et d’investissement économique. Le recourt 
du migrant à l’immobilité et à l’installation quotidienne a comme enjeu deux dimensions 
essentielle : le marquage de son espace vécus et l’apprentissage des principes du commerce 

en accompagnant les anciens commerçants. La découverte, l’observation et l’analyse de 

l’espace du marché quotidien « Souiqa » et des actions et interactions dont il est le théâtre 
est en étroite relation avec cette immobilité quotidienne. Une action qui permet au migrant 
subsaharien de s’introduire et de produire son propre espace de pratique du commerce à 
travers l’implantation de son carrosse. 

Toutefois la production de ces espaces grâce à la mobilité ou à l’immobilité comme 

stratégies met les migrants subsahariens en face du défi de les défendre en vue de profiter 
de leur fréquentation et de leur exploitation en toute exclusivité. Un objectif qui se réalise à 
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travers un ensemble de stratégies d’appropriation adoptées par les deux groupes de migrants 
et qui leur permettent un investissement de leurs espaces de vie. Ces stratégies constituent 
une facette sous-étudiée de la relation migration/espace qui peut être l’objet de futures études 
socio-anthropologiques.  
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Résumé 

De nos jours, La notion d’intégration urbaine est chargée de sens si différents qu’elle est 

difficile à l’utiliser de manière rigoureuse. L’objectif de l’introduction de ce concept dans 

un projet de développement et d’aménagement urbain du secteur El Koudia (situer dans la 

ville de Marrakech), est de réaliser un nouveau modèle de « projet urbain » par les acteurs 
territoriaux, qui mettra en cohérence à l'échelle d’un bassin de vie : la planification urbaine, 

la mobilité, les activités économiques et commerciales, les services et les équipements…, 

et ce, dans un cadre d’intégration, de cohésion sociale et de durabilité. 

Mots clés: Intégration urbaine, Quartier défavorisé, Perception, Projet urbain, Marrakech. 

Abstract 

Nowadays, the concept of urban integration is loaded with meaning so different that it is 
difficult to use rigorously. The purpose of introducing this concept into a project 
development and urban development of El Koudia sector (located in the city of 
Marrakech), is to realize a new model of "urban project" by territorial actors, that will 
coherence to the scale of a catchment area: urban planning, mobility, economic and trade 
activities, services and equipment…, and this, in a framework of integration, social 

cohesion and sustainability. 

Keywords: Urban integration, Disadvantaged district, Perception, Urban project, Marrakech. 
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1-Introduction 

Le royaume du Maroc, depuis un siècle, est engagé dans un processus de croissance 
urbaine rapide qui semble irréversible. En effet, les citadins qui représentaient 8% de la 
population au début du siècle dernier ont atteint les 60.3% selon le Recensement Général 
de la Population et de l’Habitat « RGPH » (Haut-Commissariat au Plan, 2014). En 
comparaison avec le Recensement de 2004, l’effectif de la population du Royaume a 

enregistré un accroissement absolu de 3.956.534 personnes, soit un taux d’accroissement 
global de 13,2% et un taux d’accroissement annuel moyen de 1,25% durant la période 

intercensitaire 2004-2014 contre 1,38% pour la période intercensitaire 1994-2004,  ce qui 
confirme que le Maroc est de plus en plus urbain. 

En effet, l’une des conséquences importantes entraînées par cette urbanisation excessive 
est l’aggravation des luttes sociales pour l’accès à la propriété du sol, au logement et aux 
équipements urbains (Abouhani, 1995, p5). Ce phénomène et aussi dû aux effets conjugués 
de la poussée démographique et de l’exode rural, s’est accompagné de mutations socio-
économiques et culturelles profondes imposant des changements radicaux dans 
l’organisation sociale et spatiale des agglomérations urbaines, au niveau de leurs 

caractéristiques morphologiques et socio-économiques, notamment à travers le 
développement et l’aménagement urbain des territoires . 

La question d’intégration est une question centrale qui nécessite des réponses 

pluridisciplinaires. Elle est devenue ces dernières années un thème social, politique et 
économique. Mais, si le terme "intégration" est utilisé dans plusieurs domaines, la manière 
dont est défini ce terme, et les dispositifs mis en œuvre manifestent des options différentes . 

Intégration (Millénaire 3, p23) : du latin integrare (renouveler, rendre entier), 
l’intégration renvoie à l’action de faire entrer une partie dans un tout. En sociologie et 

sciences politiques, c’est la "capacité d'un ensemble — quel qu'il soit — d'assurer sa 
cohésion en réunissant les différentes unités qui le composent autour de valeurs et de 
normes communes" (HERMET et alii, 1996) . 

Les dimensions de l’intégration sont plurielles (Catherine Rhein, 2002, p193). 
L’intégration est une notion très utilisée en sociologie, dans des acceptions qui vont d’une 
conception très construite sur le plan théorique, en particulier chez Durkheim et à partir de 
lui, à des conceptions plus opératoires, qui concernent à peu près tous les champs du 
travail social. Le terme d’intégration est utilisé en économie : la question se décline alors à 
différentes échelles, de celle des États nations pris dans la mondialisation à celle des 
jeunes, des femmes, des exclus du marché de l’emploi. Enfin, il existe aussi, et peut-être 
surtout, une dimension politique de l’intégration qui complète les deux autres dimensions. 
Elle rejoint la dimension économique, dans une acception géopolitique, mais qui peut aussi 
bien désigner la question de la citoyenneté  . 
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Alors l’intégration est un processus multiple qui repose sur la volonté commune de celui 
qui planifier, qui accueille et de celui qui arrive. L’intégration aussi donc repose ainsi sur 

la responsabilité de nombreux acteurs institutionnels, associatifs, économiques et 
individuels. Ces acteurs doivent accomplir leurs rôles, en commun, chacun selon ses 
compétences  . 

L’intégration urbaine peut être abordée depuis deux points de vue distincts mais liés 
(Union internationale des transports publics « UITP », p2) : 

 
- le déploiement de la stratégie qui s’intéresse à la question de savoir comment rendre 

une stratégie possible d’un point de vue légal, administratif, politique et fonctionnel. 
- et la conception du projet qui cherche à produire de l’espace et de la forme, mais il 

aspire également à donner une représentation consciente de l’espace et à corriger les 
imperfections de la planification urbaine et ce suite aux mutations et aux 
dysfonctionnements socioéconomiques et spatiaux générés par la complexité et la 
rapidité du développement urbain. 
 

L’intégration urbaine des quartiers défavorisés suppose la mise en place d’un processus 

complexe dont, l’équipement n’est que le dernier maillon de la chaîne. Il faudrait en effet, 
passer d’abord par une phase de régularisation des parcelles et des habitations. Toutefois 
cette régularisation foncière ne constitue qu’une étape et non une finalité : elle ne permet 
pas à elle seule de faire sortir les quartiers concernés de leur sous intégration. Cette 
régularisation conduirait tout de même à d’autres étapes au cours desquelles, il serait 

question de restructurer et en fin de compte de doter ces quartiers d’infrastructures 

urbaines qui leur font défaut.  

Au Maroc, ces démarches sont marquées par une absence officielle de références 
juridiques. Donc on peut dire que les Projets urbains sont liés à l’histoire urbaine française . 

1.1- Présentation de l’aire d’étude 

Le secteur EL Koudia illustre une situation singulière en termes de localisation à la ville 
de Marrakech, d’intégration dans leur environnement urbain, de prix des marchés fonciers 

locaux…, il est situé dans l’arrondissement (AR) de Gueliz l’un des cinq arrondissements 

de la ville de Marrakech (AR-MENARA, AR-MEDINA, AR-Sidi Youssef Ben Ali, AR-
GUELIZ et AR-ENNAKHIL). Il présente une dynamique bien spécifique et il est 
relativement équilibrés en termes de densité de population en comparaison de 
l’arrondissement de Médina où 20% de la population vit dans 3% de surface. 

Ce secteur s’étale sur une superficie de 38 Hectares, avec une population de 30000 
habitants (Estimation selon les entretiens réalisés auprès des acteurs du secteur de projet, 
2020), et il est situé près du centre de la ville de Marrakech, il occupe une position centrale 
dans le tissu urbain de la ville.  
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Cette position confère au secteur une réelle importance au regard des interventions 
urbaines sur Marrakech. Chaque action sur le secteur aura automatiquement un impact sur 
la ville, en termes d’image, de fonction et de mobilité urbaine. 

Carte N° 1. Situation de l’aire d’étude par rapport à la Commune de Marrakech 

 

Table N°1. Fiche de l’aire d’étude 

 

Eléments spécifique du secteur El Koudia 
Situation administrative  AR-Gueliz ➔ District l’Hivernage ➔ Annexe 

Quartier militaire ➔ El Koudia 
Date de création du premier quartier dans le secteur  Avant le protectorat 
Superficie totale  38 Ha 
Nombre d’habitants  30000 habitants 
Forme générale  Polygone 

 

Source : Enquête terrain, 2020. 

 

1.2- Problématique, sous-questions et hypothèses du travail 

Depuis les années 90, la ville de Marrakech connaît un développement économique et 
urbanistique importants. Cette dynamique s’accompagne de mutations qui rendent la ville, 
sans cesse, soumise à des choix guidés par l’émergence de nouvelles vocations qui 
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contribuent à redessiner sa morphologie. L’ordre urbain traditionnel, qui s’est bâti sur les 

activités anciennes (artisanat et commerce), et des groupes sociaux bien définis, est en 
passe de céder la place à un ordre reposant sur les activités tournées vers l’extérieur (le 

tourisme) et vers une clientèle plus aisée. 

Il est communément admis que tout projet urbain vise l’amélioration de la situation et 
des conditions de vie d’une population définies. A partir de là, il s’avère judicieux 

d’évaluer la cohérence et la pertinence de ces projets. Ainsi, la problématique principale de 
notre travail s’énonce comme suit : « à travers l’évaluation des projets d’intégration 

urbaine (PIU) à Marrakech, dans quelle mesure ces projets constituent des outils de 
développement et d’aménagement urbain efficaces et efficients de cette ville ? ». 

L’hypothèse principale de ce travail est la suivante : « les projets d’intégration 

urbaine pourraient constituer un véritable outil efficient et efficace de développement 
et d’aménagement urbain de la ville, à condition qu’ils se réalisent dans le cadre 
d’une approche participative et de synergie intra-territoriale ». 

 

De cette hypothèse principale, dérivent les hypothèses suivantes : 

❖ H1 : Les actions contenues dans les projets d’intégration urbaine sont suffisantes ;  
❖ H2 : Les moyens mis en œuvre par les projets d’intégration urbaine sont suffisants ; 
❖ H3 : L’objectif escompté des projets d’intégration urbaine n’est pas encore atteint ; 
❖ H4 : Les effets attendus des projets d’intégration urbaine diffèrent de ceux attendus par la 

population et ceux du concepteur ;  
❖ H5 : Tous les acteurs territoriaux occupent une place importante dans le processus 

d’élaboration des projets d’aménagement et de développement urbain de la ville ; 
❖ H6 : La population, la société civile, la commune, les administrations prennent acte de l’utilité 

d’élaboration des projets d’intégration urbaine mais il y a un énorme décalage au niveau de la 
vision du porteur du projet, ses partenaires et celles de la population ; 

❖ H7 : On ne peut apprécier l’impact final des projets d’intégration urbaine qu’après 

l’achèvement des travaux ; 
❖ H8 : Les projets d’intégration urbaine contribueront au développement de la ville. 

2- Méthode et outils 

En générale, la méthodologie que nous proposons pour la vérification des hypothèses et 
traitement des données, suivra le processus suivant : 

Préparation de l’enquête : par la collecte des données primaires auprès des différents 
acteurs territoriaux, la création d’une base de données cartographique, l’investigation 
statistique et les investigations bibliographiques 

 La collecte de données secondaires par la combinaison de trois démarches 

 Le questionnaire, il s’agit d’une série de questions formalisées destinées à obtenir 

des informations auprès des répondants (échantillon de la population concernée par 
les projets d’intégration urbaine). 



Vol: 1 / N°: 4 (2022) 

323 
 

ISSN: 2701-9233 

Mohamed Abou Chahoua, Adil Zabadi L’intégration urbaine des quartiers défavorisés à la 

ville et perception des acteurs, cas de secteur El 
Koudia à la ville de Marrakech 

 L’entretien d’évaluation, il s’agit d’entretien individuel avec des responsables 
(responsable de la Wilaya, la Commune et l’Agence Urbaine de Marrakech) afin de 

découvrir ses motivations, ses opinions et ses sentiments sous-jacents à propos du 
des projets d’intégration urbaine. 

 L’observation, est une méthode d’enquête par laquelle nous allons observer 

directement, par notre présence sur le « terrain », les phénomènes sociaux qu’on 

cherche à étudier. 

En particulier, notre démarche va être à la fois exploratoire, descriptive et analytique : 

 Exploratoire, car nous allons faire des recherches pour expliquer le phénomène 
d’intégration urbaine « Cas de la ville de Marrakech ». Cela permettra de poser des 
hypothèses et de tirer des conclusions. 

 D’où nous allons se baser essentiellement dans cette partie sur : 
➢ Une revue de la littérature académique et managériale, afin d’identifier les 

orientations de développement de la ville de Marrakech « Problème, vision, 
stratégie et programme » ; 

➢ Trois entretiens avec la Wilaya de Marrakech, la commune urbaine de Marrakech 
et l’agence urbaine de Marrakech, pour déterminer les tendances du 

développement et d’aménagement urbaine de Marrakech à travers le programme 

de Marrakech cité de renouveau permanent 2014-2017 ; 
➢ Une analyse comparative entre les projets d’intégration urbaine à la ville de 

Marrakech, pour dégager l’efficacité et l’efficience de ces projets ; 
 Descriptive, car on cherche à tester des hypothèses et trouver des relations et 

formuler des conclusions pour déterminer les orientations d’aménagement et du 
développement urbain du secteur El Koudia. 

Les outils mobilisés sont : 

 Une base de données cartographique et une image satellitaire de la ville de Marrakech, 
qui vont nous aider à présenter notre territoire d’étude (secteur El koudia), Aussi, elles 
nous permettront de présenter notre diagnostic et nos analyses sectorielles par des 
cartes thématiques. 

 Notant que le logiciel de cartographie sur lequel nous allons travailler est ArcGis ; 
 Un questionnaire auprès de la population et l’observation du territoire d’étude qui vont 

nous permettre de faire un diagnostic et des analyses sectorielles ; 
 Le plan d’aménagement ancien de la municipalité Ménara-Gueliz - Ville de Marrakech, 

pour déterminer les projets réaliser, les projets projetés et les projets réaliser et qui ne 
respectent pas ce plan ; 

 Les conclusions et les recommandations auprès des différents acteurs territoriaux, la 
société civile et la population. 
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Choix de l’échantillon  

Dans ce présent travail nous avons opté pour les deux méthodes d’échantillonnage. 
Dans un premier temps nous allons interroger un échantillon représentatif de la population 
du secteur concerné par le projet d’intégration urbaine en faisant appel à la « méthode 
probabiliste ». Dans un second temps, nous allons constituer un échantillon de convenance 
« méthode empirique » ou le choix des acteurs est basé sur des critères pratiques. Il s’agit 

des acteurs territoriaux qui travaillent sur les projets d’intégration urbaine tels que La 

Wilaya, La Commune Urbaine, l’Agence Urbaine de Marrakech, Al Omrane et 
l’inspection régionale du ministère de l’Habitat et de la politique de la ville. 

Pour la taille de notre échantillon on la choisi selon deux facteurs antagonistes, la 
précision des résultats et le coût (et durée) de collecte. Notre objectif est de choisir une 
taille minimale pour une précision fixée a priori : 

o La taille de la population concerné par le PIU que nous allons interroger est n=100. 
o Deux associations qui travaillent sur le secteur El Koudia ; Le (s) bureau (s) d’études 

qui travail (s) sur le secteur El Koudia ; Un responsable de la Wilaya de Marrakech ; 
Un responsable de la Commune urbaine de Marrakech ; Un responsable de l’agence 

urbaine de Marrakech ; Un responsable du groupe Al Omrane ; Et Un responsable de 
l’inspection régionale du ministère de l’Habitat et de la politique de la ville. 

3- Conclusions et discussions 

3.1- Diagnostic de l’aire d’étude 

Les études stratégiques et urbaines vont s’appuie sur des sources diverses : documents 

du plan communal de développement « PCD » de la ville de Marrakech 2011-2016, 
mobilisation des données statistiques de RGPH 2014, questionnaire auprès des habitants 
du secteur El Koudia, les entretiens avec des acteurs du secteur, visites de terrain, 
mobilisation de données cartographiques. 

Ces études se composent d’une présentation, une contextualisation, un diagnostic et des 

analyses sectoriels du secteur El Koudia. De plus, une analyse morphologique de ce 
secteur et une évaluation de l’ancien PA MENARA-GUELIZ.  

3.1.1- Analyses démographique et socio-économique 
 

Tandis qu’il est difficile de faire des analyses démographiques et socio-économiques du 
secteur El koudia seul vu que les données que nous avons collecté auprès de l’HCP 

concernent l’arrondissement Gueliz, nous allons procéder à une analyse du secteur El 
koudia par rapport à l’arrondissement. Pour cela nous allons dégager les tendances 
générales de la situation économiques et la problématique de l’emploi au niveau de 

l’Arrondissement Gueliz, nous allons essayer de présenter les grands traits de la situation 
démographique et socioéconomique de cette arrondissement. 
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Notre référence principale dans ces analyses est les résultats du Recensement Général de 

la Population et de l’Habitat « RGPH » de 2014 et les entretiens que nous avons menés auprès 
des acteurs du secteur El Koudia. 

Analyse sociodémographique : La population 

Figure N° 1. Répartition de la population de l’AR-Gueliz selon le sexe et Pyramide des âges  

 

Source : Recensement Général de la Population et de l’Habitat « RGPH », 2014. 

La pyramide des âges de l’AR-Gueliz, montre que la tranche d’âge la plus 

représentative est la tranche entre 15 et 59 ans. 

Analyse sociodémographique : L’état matrimonial  

Selon les résultats du recensement, 41.3% des chefs de ménages sont mariés, 52% sont 
célibataires.  

Figure N° 2. Situation matrimoniale du chef de ménage 

 
Source : RGPH, 2014. 

Analyse socio-économique : Un taux de chômage élevé 

Selon les résultats du RGPH 2014, 17 % de la population est en chômage. Le taux de la 
population active au niveau de l’arrondissement est de 51.1 %, ce qui est supérieur à la 
moyenne nationale (47.6 %) et de la ville de Marrakech (50 %).  
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Figure N° 3. Situation dans la profession des actifs occupés et des chômeurs ayant déjà 
travaillé 

 
Source : RGPH 2014. 

Analyse socio-économique 

Un revenu très bas : Le secteur El Koudia est un pôle d’attraction pour les familles 

pauvres et moyennes riches. 

Dans les quartiers précaires de ce secteur, les activités exercées par les habitants sont à 
caractère instable, ce qui explique le faible revenu, ces habitants travaillent dans le 
commerce ambulant, l’artisanat et le travail saisonnier. 

Accès aux services de base : En matière d’accès aux services de base, l’arrondissement 

est surtout caractérisé par la disparité entre quartiers. En effet, des problèmes importants 
continuent de se poser dans le secteur El Koudia. En matière d’accès aux services 

d’éducation et de santé.  

Education et alphabétisation : Selon le recensement de 2014, Gueliz est l’arrondissement 

où le taux d’analphabétisme est le plus bas à Marrakech avec seulement 14,2% (8,1% pour 
les hommes et 19,8% pour les femmes). En matière de scolarisation, exception faite de la 
disparité entre quartiers, il n’y aurait pas de singularités qui pourraient retenir l’attention. 

Le taux de scolarisation des enfants de 7 à 12 ans serait de 98,4. Gueliz est bien pourvu 
comparé aux autres arrondissements puisqu’il dispose de 3 hôpitaux et de 6 centres de 

santé. Cela ne vaut pas que tous les secteurs sont bien desservis dans cet arrondissement 
(exemple quartier El Koudia et Quartier Mabrouka et Quartier Bin Lakchali au secteur El 
koudia). 

3.1.2- Analyse AFOM 
 

L’analyse AFOM appliquée à l’aire d’étude intervient comme une synthèse du son 

diagnostic territorial, déclinée sous la forme d’un inventaire des atouts, des faiblesses, des 
opportunités et des menaces concernant cette partie de la ville de Marrakech. 

 

 

 



Vol: 1 / N°: 4 (2022) 

327 
 

ISSN: 2701-9233 

Mohamed Abou Chahoua, Adil Zabadi L’intégration urbaine des quartiers défavorisés à la 

ville et perception des acteurs, cas de secteur El 
Koudia à la ville de Marrakech 

Table N°2. AFOM Secteur El Koudia 

ATOUTS FAIBLAISSES OPPORTUNITES MENACES 
- Position stratégique 
- Bonne connectivité 
- Grand potentiel de 
transformabilité 
- Disponibilité 
foncière relative 
- Velléités de mixité 
fonctionnelle et 
sociale 
- Processus de 
transformation 
urbaine engagé 
- Creuset d’une 

nouvelle centralité 

- Enclavement relatif 
- Espace fragmenté 
- Hétérogénéité de 
l’occupation du sol 
- Foncier difficilement 
mobilisable 
- Espaces à mettre à 
niveau 
- Déficit structurel en 
espaces publics 
- Paysage urbaine 
hybride à 
transformation lente 
 

- Enclavement 
conceptuel divers 
- Proximité de zones en 
mutation urbaine 
- Intérêt croissant pour 
la requalification 
urbaine 

- Vision globale 
menacée par la 
pratique de la 
dérogation 
- Absence de véritable 
commande en matière 
de requalification 
urbaine 
- Stratégies divergentes 
- Espace de transit 
- Espaces très 
concurrencé 

 
3.1.3- Analyse spatiale 

 
Découpage en sous-secteurs : L’aire d’étude est composée de 5 sous-secteurs, ce 

découpage correspond généralement au découpage en quartier de l’aire d’étude. 

Carte N° 2. Découpage en sous-secteurs 

 

Système de voirie, un réseau mixte : La trame viaire dans le secteur El Koudia est mixte : 

elle alterne, en raison de son extension spontanée, entre un réseau viaire structuré et un 

réseau viaire anarchique. Le réseau structuré est le plus répandu. Le réseau anarchique 

s’applique souvent à des terrains ayant une certaine taille et une configuration particulière. 
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Une particularité du réseau routier dans l’aire d’études « quartier Mabrouka » est 

l’existence des palmiers au milieu de la chaussée (voir figure ci-dessous), ce qui réduit 

sensiblement la capacité de ces axes et qui perturbe la sécurité de la circulation. 

Figure N° 4. Exemple de palmiers sur la chaussée (quartier Mabrouka) 

 
Source : photos prises lors des sorties de terrain. 

Situation par rapport au document d’urbanisme (Ancien PA de Marrakech) : L’aire d’étude 

est couverte par les dispositions de l’ancien plan d’aménagement de la municipalité 

Mènera-Gueliz (Marrakech). 

Ce plan établi en 1996, n’a jamais été homologué. Il constitue néanmoins une référence en 

matière de gestion urbaine pour toutes les parties concernées. 

Carte N° 3. Zonage du secteur El Koudia (ancien PA) 

 

Degré de respect de l’ancien PA : La mesure du degré de respect, et pur une commodité 

d’analyse, va s’effectuer selon les principales composantes de ce document d’urbanisme ; 

c’est dire le zonage, la voirie, les équipements et les espaces publics et espaces verts. 
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Il s’agit de connaître si tout ce qui a été réalisé, depuis que l’ancien PA a été considéré 

comme référentiel en matière de réglementation de l’occupation du sol à travers l’aire 

d’études, la été conformément aux dispositions de ce document. 

L’évaluation du degré de respect de l’ancien PA rendrait donc logique l’analyse des 

dérogations survenues à travers l’aire d’étude, dans la mesure où les demandes y afférentes 

sont en réalité des demandes pour ne pas se conformer au PA en question. 

La voirie projetée, les équipements, des espaces publics et espaces verts et le zonage sont 

faiblement réalisées. Cependant aucun cas de non-respect de ce document n’a été relevé 

dans ce sens, sauf pour quelques équipements qui se trouve au nord de l’aire d’étude. 

L’ancien PA de Marrakech a décliné une certaine vision concernant l’aire d’étude, dont il a 

traité les temporalités tantôt avec réalisme, tantôt avec un volontarisme certain. 

3.2- Perception des acteurs 

Selon les entretiens que nous avons menés auprès des différents acteurs qui agissent sur 
le territoire de la ville de Marrakech, notre soucis était de collecter des information sur le 
secteur El koudia, mais après nous avons constaté que le secteur El Koudia n’est pas le 
seul, car il est au cœur de la ville de Marrakech, et donc il faut comprendre les perspective 

du développement, les défis et enjeux de développement et les contraintes de 
développement de cette ville dans l’objectif d’avoir une vision sur le rôle que doit jouer le 
secteur El Koudia dans l’avenir par rapport à l’ensemble du territoire de la ville de 

Marrakech. 

3.2.1- Perception des habitants du secteur El koudia 

Les résultats de l’enquête que nous avons mené auprès de la population du ce secteur 
concernant la question « comment jugez-vous la réalisation de ces projets dans votre 
quartier ? » étaient comme suite : 

Figure N° 5. De jugement par la population de la réalisation de projet urbain 
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Source : Enquête population secteur El Koudia. 

 Selon les mêmes résultats nous avons relevé que le secteur est caractérisé par de 
nombreux dysfonctionnements en termes de la voirie, des équipements et de l’habitat. 

C’est ainsi que les résultats avec lesquels nous avons sortie sont : 

❖ Une voie d’accès insuffisante (Avenu Akyoud) 

Figure N° 6. Photos avenue Akyoud 

 

Source : photos prises lors des sorties de terrain. 

Des quartiers menaçant ruinent (Douar Boulghraib, Douar Boulkyoud, quartier Bin lakchali) 

Figure N° 7. Photos quartier menaçant ruine au secteur El Koudia 

 
Source : photos prises lors des sorties de terrain. 
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❖ Un quartier enclavé et sous-équipé (quartier Mabrouka et quartier bin Lakchali) 

Figure N° 8. Photos indiquant l’enclavement et le sous ’équipement des quartiers 

 

Source : photos prises lors des sorties de terrain. 

3.2.2- Perception des associations 

Selon les entretiens que nous avons menés auprès des responsables des associations qui 
travaillent sur le secteur El koudia nous avons sortie avec les résultats suivants : 

❖ les difficultés que les associations rencontrent pour le développement de secteur : 
La population ne fait pas confiance aux associations ; - Les parents ne laisse pas leurs 
enfants participent aux actions des associations ; - Manque de conscience des habitants di 
travail associatif ; - harcèlement politique ; - Manque des moyennes financières ; - 
Existence d’une seule maison des associations. 

 
❖ les principaux problèmes que ce quartier connaît : 

•  Douar Boulkyoud (500 maison) ➔ difficulté du transfert de la population 
•  L’organisation du marché du quartier (les vendeurs) (les colporteurs)  
•  Occupation des domaines publics 

 
❖ Les caractéristiques sociodémographiques du secteur 

Le secteur Au Quartier El Koudia et Akyoud 
• Les pauvres : 30% 

• La classe moyenne : 60% 
• Les riches : 10 % 

• La majorité est pauvre soit 70 % 

• Le reste la classe moyenne 30% 

 
❖ L’économie du secteur se base sur : Un Souk Hebdomadaire (Dimanche) / - Une 

Souika / - Location des chambres aux étudiants / - Commerce libre / - Les artisans. 
❖ La proposition pour organisation le Souk d’El Koudia est une proposition pour les 

associations qui n’est pas prise en considération. 
Les projets que les associations jugent importants à mettre en œuvre sont : - Centre 
socio-culturel / - Terrain de proximité / - Foyer féminin / - Aménagent de la voie 
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principale : Avenue Aoud / - Réalisation des espaces verts / - Hammam / - Maison 
de jeune. 
 
3.2.3- Perception des administrations (Commune et Agence Urbaine) 

La perspective du développement de la ville implique la mise en place d'une stratégie 
intégrée qui préserve les grands équilibres économiques, sociaux et environnementaux, et 
cela à travers : 
❖ L’engagement dans la voie de diversification avec la promotion et le développement 

de nouveaux secteurs émergents ; 
❖ Le développement d’une offre immobilière adaptée aux services partagés ; 
❖ L’aménagement des espaces industriels spécialisés dédiés aux nouvelles activités ; 
❖ La dotation d’une zone logistique pour faciliter le transit et la desserte des espaces 

de production en apportant le soutien nécessaire à l’industrie et au commerce. 
Défi social : mieux vivre dans une métropole mieux équipée 

La question sociale se pose principalement en termes d’emplois et d’habitat, mais elle 

couvre l’éducation, la formation, l’accès aux soins, aux services de base (eau, électricité, 

assainissement, transport) et le cadre de vie. 

Table N°3. Synthèse : perception des administrations 

Problèmes Solutions  Contraintes de développement 

• Offre insuffisante en 
logements pour les 
ménages à bas revenu, et 
présence de logements de 
moindre qualité ; 

• Problème de l’habitat non 

réglementaire, des 
logements vétustes et 
menaçants ruine ; 

• Un accès inégal aux 
services urbains de base : 
décalage entre la 
croissance démographique 
et le rythme de réalisation 
des réseaux surtout en 
périphérie ; 

• Sous-équipement de 
certains secteurs 
géographiques : éducation, 
santé, sport, culture et 
espace vert ; 

• Manque d’espaces 

• Corriger les disparités pour 
un développement durable : 
politique sociale 
(redistribution et solidarité) 
et politique spatiale 
(empêchement de la 
constitution des poches de 
pauvreté) : 

• Créer une dynamique de 
confiance et d’échanges 

entre les habitants et leur 
ville et intégrer les quartiers 
périphériques au tissu socio-
urbain. 

 

• La maîtrise insuffisante de 
l’urbanisation (urbanisme 
opportuniste) ; 

• Le manque de visibilité de 
développement spatial ; 

• Les problèmes de 
gouvernance ; 

• La mauvaise organisation de 
la circulation ; 

• L’économie peu diversifiée, 

dépendante du tourisme ; 
• L’insalubrité et mauvaise 

gestion des déchets 
ménagers ; 

• L’insécurité ; 
• Le mauvais entretien et 

manque du mobilier urbain ; 
• L’exploitation du domaine 

public.  
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d’animation, de 

divertissement et 
d’ouverture, de parcs… ; 

• Problèmes d’éclairage 

public et manque de 
mobilier urbain. 

Source : Entretien avec les responsables de la commune et de l’Agence Urbaine de Marrakech. 

3.2- Projet de développement et d’aménagement urbain de secteur El Koudia 

Le projet de développement et d’aménagement urbain « PDAU » ou projet urbain 
« PU » du secteur El Koudia dans la ville de Marrakech, qui est un projet basant sur le 
principe d’intégration urbaine est inscrit dans un contexte national (contexte de réforme) 
ou des nouvelles politiques d’aménagement du territoire apparaitre tels que la mise à 

niveau des villes et la consolidation de la dimension méditerranéenne. De plus un 
renforcement de la décentralisation qui se vaut un renforcement du pouvoir des 
collectivités territoriales et une réorganisation des grandes villes (unité de la ville). 

Le projet d‘intégration urbaine qui concerne une zone environs 38 hectares, constitue un 
enjeu fort pour les acteurs locaux de la ville de Marrakech. L’intégration  urbaine  s’est  

dégagée  lors  du  diagnostic  comme  une  attente  du secteur. 

Le tableau ci-dessous indique les activités à mener pour atteindre chacun des sous-
objectifs décrits dans le paragraphe précédent : 

Table N°4. Synthèse : Actions à mener pour atteindre chacun des sous-objectifs du PIU  

Sous-Objectif Actions à mener 
Sous-Objectif n°1 :  
La valorisation des espaces vacants  

1. Réaménagement du Souk 
2. Prévoir une zone touristique au site naturel (Jbel 

Gueliz) 
Sous-Objectif n°2 :  
L’amélioration de la qualité et du 

fonctionnement du réseau viaire 

3. Renforcer la voie longeant le quartier (Avenue 
Akyoud) 

4. réaménager le réseau de voirie interne (quartier 
Mabrouka) 

5. Prévoir une voie de contournement du quartier 
6. Dédoubler la voie de desserte 
7. Création d’un pont  

Sous-Objectif n°3 :  
La valorisation des espaces publics  

8. Création d’une place de festivité  
9. Réaménagement des espaces publics 

Sous-Objectif n°4 :  
L’amélioration des conditions 

d’habitat 

10. Reloger les maisons menaçant ruine du quartier El 
Koudia 

11. Reloger les habitants du douar Bin Lakchali 

Sous-Objectif n°5 :  
Désenclaver le quartier Mabrouka 

12. L’injection  d’équipements  publics  
13. Prévoir des équipements de proximité 

Sous-Objectif n°6 :  
Mettre en valeur le quartier Koudia 

14. Aménagement des structures commerciales de 
proximité 

15. Prévoir des espaces verts et des terrains de sport 
16. Prévoir un écran végétal afin de préserver et de 
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mettre en valeur la Koudia 
17. Construction d’un centre de Santé à El Koudia 

4- Conclusion 

4.1- Synthèse du travail 

Les hypothèses émises pour expliquer et comprendre dans quelle mesure les projets 
constituent des outils de développement et d’aménagement urbain efficaces et efficients de 

cette ville » sont vérifiées. 

En fait, les résultats obtenus dans ce travail nous ont permis de mettre en exergue un 
projet de développement et d’aménagement urbain du secteur EL Koudia situé dans le 

centre de Marrakech, connaissant une urbanisation rapide résultant de la croissance 
démographique soutenue, qui a commencé depuis les années 90 jusqu’à nos jours.  

L’analyse des données et des documents collectés nous a permet de formuler un certain 
nombre de conclusions concernant les caractéristiques des quartiers du secteur El koudia, 
qui sont comme suit : 
✓ Des quartiers sous équipés ; 
✓ Des quartiers sous intégrés ; 
✓ Leur sous intégration est due à la présence simultanée de facteurs physiques (nature 

et topographie du terrain, bâti précaire, statut foncier totalement ou partiellement 
irrégulier) et socio-économiques (population très pauvre) ; 

✓ Le secteur informel a conquis de vastes espaces sous des formes multiples, de la 
lisière à l'intérieur de la ville ; 

✓ Faiblesse dans la desserte par les transports collectifs. 

4.2- Vérification des hypothèses 

Après l’évaluation des projets d’intégration urbaine à la ville de Marrakech, nous 
pouvons confirmer l’hypothèse principale de ce travail, à savoir que les projets 

d’intégration urbaine pourraient constituer un véritable outil efficient et efficace de 

développement et d’aménagement urbain de la ville, à condition qu’ils se réalisent dans le 

cadre d’une approche participative et de synergie intra-territoriale.  

En fait, les conditions nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’intégration urbaine 

au niveau du secteur El Koudia sont réunies grâce aux outils qui nous a aidés à la 
vérification des hypothèses et traitement des données, et aussi, selon les analyses 
stratégiques et urbaines en plus des études de la préfaisabilité technique et la faisabilité 
financière, sociale et politique que nous avons menées.  

La pratique de la méthodologie et de la démarche dans ce présent travail nous ont 
permet de vérifier les hypothèses formulées ci-dessus : 

H 1 / Les actions contenues dans les projets d’intégration urbaine sont suffisantes : 
Cette hypothèse a été vérifiée. En effet, les actions contenues dans les projets d’intégration 
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urbaine sont généralement suffisantes. Mais le problème qui se pose dans ces projets est 
celui de l’exécution. 

H 2 / Les moyens mis en œuvre par les projets d’intégration urbaine sont suffisants : 
Cette hypothèse est à son tour vérifiée. En effet, les PIU à Marrakech sont financé par des 
différents partenaires ce qui est confirmé à partir du montage financière du programme de 
MCRP que nous avons consulté auprès du conseil communal de Marrakech. 

H 3 / L’objectif escompté des projets d’intégration urbaine n’est pas encore atteint : 
Cette hypothèse a été confirmée. Car la plus part des projets urbains ne sont pas encore 
achevés, donc on ne peut pas atteindre l’objectif escompté actuellement.  

H 4 / Les effets attendus des projets d’intégration urbaine diffèrent de ceux attendus par 

la population et ceux du concepteur : Cette hypothèse a pu être confirmée, c’est ainsi que 

chaque acteur ou habitant dispose une vision selon ces besoins sur le secteur dont l’objet 

est l’intégration urbaine. 

En fait, à partir soit des entretiens que nous avons mené auprès des acteurs locaux ou bien 
le questionnaire de satisfaction des habitants concerné par le projet urbain les intérêts se 
diffères pour la plus par des actions. 

H 5 / Tous les acteurs territoriaux occupent une place importante dans le processus 
d’élaboration des projets d’aménagement et de développement urbain de la ville : Cette 
hypothèse a été confirmée. En effet, le développement de l'approche participative en tant 
que méthodologie d'intervention pour les projets urbains est indiscutable à ce moment. 
Donc on note ici que chaque acteur territorial peut contribuer au développement de la ville, 
cette contribution peut être par des idées, par le financement ou par la coordination. 

H 6 / La population, la société civile, la commune, les administrations prennent acte de 
l’utilité d’élaboration des projets d’intégration urbaine mais il y a un énorme décalage 

au niveau de la vision du porteur du projet, ses partenaires et celles de la population : 
Cette hypothèse est à son tour confirmée, c’est ainsi qu’on peut ressortir ici par les mêmes 

résultats de l’hypothèse quatre.  

En effet, le décalage au niveau de la vision du porteur du projet, ses partenaires et celles de 
la population est tout à fait normal car on n’est encore à un niveau de participation fort 

pour certains projets, en plus il reste à travailler sur la question de la coordination et le 
suivi et évaluation des projets. 

H 7 / On ne peut apprécier l’impact final des projets d’intégration urbaine qu’après 

l’achèvement des travaux : Cette hypothèse est à son tour confirmée. En effet, une 
évaluation finale qui va nous permettre d’apprécier l’impact final des PIU, qu’on ne peut 

pas la faire qu’à la fin des délais consacrés pour la réalisation de la totalité des PIU. 
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H 8 / Les projets d’intégration urbaine contribueront au développement de la ville : 
Cette dernière hypothèse a été confirmée, c’est ainsi que nous avons constaté à partir des 
entretiens et des enquêtes que nous avons menés en plus des observations de terrain que les 
projets qui visent l’intégration urbaine des quartiers défavorisés contribueront de façons 

directe au développement de la ville. 

4.3- Difficultés relatives à la réalisation du travail 

Nous avons rencontré lors de réalisation de ce présent travail un ensemble de difficultés 
à plusieurs étapes et dont les plus importantes sont liées (au choix du thème et à la collecte 
des données) : 

✓ Choix du thème : le travail de terrain est une réflexion sur un sujet précis et actuel. Il 
doit répondre à une difficulté que rencontrent les acteurs dans leur territoire.  
C'est au regard de toutes ces complexités et aux réalités du terrain que le choix d'un 
thème ayant trait à la formation reçue nous a été semé de difficultés. 

✓ La collecte des données : C'est au niveau de la collecte des données que la difficulté 
majeure a été rencontrée. Cette collecte nous a pris beaucoup de temps et beaucoup 
d’efforts, cela dû au processus que nous avons suivis au long de réalisation notre travail. 

4.4- Recommandations 

Compte tenu des résultats obtenus dans ce travail, les responsables qui veulent se lancer 
dans la réalisation du projet urbain au secteur El Koudia doivent s'assurer des compétences 
du personnel impliqué dans le système de gestion en général et du suivi et évaluation en 
particulier. Une fois ce préalable établit et pour répondre aux besoins du projet, ces 
compétences doivent être renforcées par des formations adaptées, impliquant aussi bien le 
gestionnaire du projet que l'équipe chargée du suivi évaluation. Ces formations devront 
être orientées surtout vers la compréhension de l'utilité du suivi-évaluation, les 
mécanismes de mise en œuvre et l'utilisation des résultats dans la prise de décision.  

Au niveau des évaluations à mi-parcours, finale et ex-post, il faudra de plus en plus 
associer des consultants externes qui peuvent apporter un point de vue neutre susceptible 
d'améliorer les résultats obtenus à l'issue de l'opération de mise en œuvre du suivi 
évaluation. 
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Résumé 

Dans cet article, nous entendons mettre en évidence l’impact de la violence verbale 

sur l’identité de personnes d’origines culturelles diverses, précisément dans les 

sociétés multiculturelles. L’importance de ce thème réside dans la multiplicité des 

formes de violence verbale et la variété des territoires qu’elle touche. À première 

vue, ce type de violence paraît sans gravité, mais son impact sur l’identité de chaque 

personne ayant subi ce type de violence, ainsi que sur son psychisme, est 
considérable. À titre d’illustration et d’un point de vue linguistico-culturel, nous 
analyserons trois exemples, dont deux font partie de la caricature, afin de faire face 
à la violence verbale qui peut prendre de nombreuses formes, notamment des 
stéréotypes en contexte migratoire. 

Mots clés: violence verbale ; stéréotypes ;  identité ; immigrant ; psycho-culturel. 

Abstract 

In this article, we intend to highlight the impact of verbal violence on the identity of 
people from diverse cultural backgrounds, precisely in multicultural societies. The 
importance of this topic lies in the multiplicity of forms of verbal abuse and the 
variety of territories it affects. At first sight, this type of violence seems to be 
harmless, but its impact on the identity of each person who has suffered this type of 
violence, as well as on his or her psyche, is considerable. By way of illustration and 
from a linguistic-cultural point of view, we will analyse three examples, two of 
which are part of the caricature, in order to deal fairly with verbal violence which 
can take many forms, including stereotypes in a migratory context. 

Keywords: verbal violence; stereotypes; identity; immigrant; psycho-cultural. 
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1-Introduction  

« Je suis camerounaise par ma mère et française par mon père. Ici en France, je suis une 
sale nègre et on ne veut pas de moi. Là-bas au Cameroun, je suis une sale Blanche et on ne 
veut pas non plus de moi. Alors, où est ma place ? »1. C’est ce témoignage qui me porte 
fermement à cette réflexion insistante sur la violence verbale dans les sociétés 
multiculturelles. Il va sans dire que, dans un contexte de pluralité, les références culturelles 
et les échelles de valeurs se diversifient et se multiplient. Il convient donc d’établir une 
meilleure compréhension afin d’améliorer la qualité des relations humaines, qui ont un 
impact puissant sur la société. 

Cependant, vivre ensemble dans une société multiculturelle n’est pas sans poser de 
nombreux obstacles et défis. La relation à l’Autre peut aussi être inquiétante et peu assurée 
dans différentes situations d’interaction verbale, car plusieurs facteurs affectent et 
entravent le bon fonctionnement de la relation, tels que les idées préconçues, les croyances 
partagées, les opinions irréfléchies, les représentations caricaturales, etc. S’il devait être 
question de stéréotypes, qui peuvent tout de même servir à alimenter des attitudes 
xénophobes et ethnophobes par contraste ou assimilation, il s’agirait plutôt de violence 
verbale au lieu de raisonner et d’avoir des idées humanistes basées sur les Droits de 
l’Homme. 

Pour promouvoir ainsi la mise en œuvre de certaines stratégies visant à créer un climat 

de respect de l’Autre, de la différence et de la diversité, nous proposons, dans un premier 
temps, de questionner les stéréotypes comme forme de violence verbale, précisément dans 
un contexte migratoire, en utilisant des exemples, notamment les stéréotypes véhiculés par 
la caricature, qui est également considérée comme un symptôme social. Dans un deuxième 
temps, nous tâcherons de mettre en évidence comment ce genre de violence a un impact 
sur l’identité dans une société différente et quelles sont les démarches psycho-culturelles à 
prendre en compte pour y faire face.  

2- Violence verbale à caractère raciste  

Exemple 1 : Entre ici et ailleurs 

L1 : Penses-tu à rentrer chez toi ? 
L2 : Oui, mais pas maintenant. Un jour je rentrerai chez moi, les Européens 
nous mettent tous dans le même sac. Ils nous appellent "sales Arabes" et disent : 
"Pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous ?". Nous sommes divisés entre deux 
cultures. C’est difficile de supporter ça. 

Il s’agit d’un échange verbal dyadique de nature électronique, voire manuscrite entre 
deux jeunes amies marocaines, dont la seconde (L2) vit en France. Dans cet échange 
verbal, L1 pose une question directe à son interlocutrice : « Penses-tu à rentrer chez toi ? ». 
Cet acte de demande d’information vise généralement à obtenir une réponse affirmative 
par un « oui » ou une réponse négative par un « non », tandis que L2 affirme non 
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seulement qu’elle rentrera chez elle, mais énumère également les raisons de sa 
confirmation, à savoir :  

̶ les Européens nous mettent tous dans le même panier ;  
̶ ils nous appellent sales arabes ; 
̶ nous sommes divisés entre deux cultures. Il est difficile de supporter ça. 

Du point de vue de L2, elle semble être nerveuse car elle se sent offensée dans son 
territoire personnel, plus précisément dans son territoire identitaire en tant que citoyenne 
arabe. D’où son sentiment de rejet et sa sensation d’être tiraillée entre deux cultures 
différentes, celle du pays d’origine (le Maroc) et celle du pays d’accueil (la France). Il 
convient de noter ici que, selon L2, cette situation ne la concerne pas uniquement, mais 
touche tout autant les immigrants arabes en Europe. Cela s’explique par : 

̶ le pronom personnel pluriel « nous » ; 
̶ l’adverbe « tous » ; 
̶ l’adjectif indéfini « même » ; 
̶ le pronom personnel pluriel « vous ». 

De plus, si les « Européens », selon L2, traitent les Arabes de telle manière, elle les 
considère à son tour de la même façon, sans préciser qui sont exactement ces 
« Européens ». Cette implication révèle une dimension de catégorisation subjective, 
surtout lorsqu’elle parle au nom des Arabes. Ainsi, en essayant de dépeindre les Européens 
de manière négative, voire générale, et en les considérant comme un agent positif de la 
haine contre les immigrants arabes, elle démontre elle-même un discours d’injustice envers 
les Européens, qui, géographiquement parlant, comprennent diverses origines ethniques. 

Cela ne revient pas à dire, dans une certaine mesure, que la violence verbale ne se 
produit pas dans un contexte migratoire, mais c’est une situation vécue par cette citoyenne 
arabe qui se sent blessée dans son identité et son territoire psychologique, raison pour 
laquelle elle veut changer complètement de mode de vie, même si cette décision sera prise 
plus, tard dans un délai indéterminé : « un jour ». Par conséquent, la violence verbale 
conteste également la présence de la violence psychologique qui se manifeste clairement, 
dans son état de malaise social et personnel, par des actes verbaux stéréotypés. 

Il suffit de rappeler que les immigrants, comme tous les citoyens du monde, ont le droit 
de défendre leur identité, de refuser d’être assimilés, d’être reconnus comme ayant la 
capacité de penser selon leur propre cadre de référence et de ne pas renoncer à leur 
personnalité. Ainsi, 

Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la 
présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de 
sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine 
nationale ou sociale, de propriété, de naissance ou de toute autre situation.2 
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 Exemple 2 : Discrimination sur le marché du travail  

 
3 , 2020»"maghrébins"embauche : la France à la rescousse des patronymes ’Discrimination à l « , [Chronique]: Damien Glez Source 

 

La caricature ci-dessus reflète deux spécificités qui se manifestent à deux niveaux : les 
prénoms des deux candidats au recrutement : Philippe et Mohamed et la physionomie : le 
visage ou encore la couleur des cheveux. La réaction de L2 (le recruteur) change en 
fonction des prénoms des candidats : celui qui s’appelle « Philippe » est favorisé par 
rapport à celui qui s’appelle « Mohamed ». En d’autres termes, il a distingué deux 
personnes différemment sur la base de critères non liés au cadre professionnel. Il en résulte 
une inégalité des droits et des chances sur le marché du travail. C’est une relation d’ordre 
vertical entre le responsable et le candidat immigrant ou d’origine culturelle différente. 
Ainsi, « (…), le dominant perçoit le migrant sur la base des caractères assignées à son 
groupe d’origine, sans prendre en compte ses caractéristiques propres »4(Palivard, 2014, p 
69). 

Il est donc question d’une discrimination professionnelle explicite à l’encontre de toute 
personne s’appelant « Mohamed », notamment les Maghrébins, alors que l’on sait que de 
nombreuses personnes dans le monde s’appellent Mohamed après leur conversion à 
l’Islam. Il peut s’agir d’un Français, d’un Américain, d’un Sénégalais, etc. En outre, le 
contenu de la caricature véhicule un autre message, à savoir que le Maghrébin en question 
est bien un consommateur et non un citoyen productif. Il nous semble que la relation n’est 
pas arbitraire dans la mesure où il existe une relation directe, d’une part, entre 
l’immigration et l’emploi et, d’autre part, entre l’immigration et une augmentation de la 
consommation. Néanmoins, si la présence des Maghrébins (Maroc, Algérie et Tunisie) en 
Europe était à l’origine motivée par des raisons économiques, en fournissant les ressources 
humaines nécessaires à la croissance de la France, l’immigration est aujourd’hui mise en 
cause dans la hausse du chômage et la baisse des salaires. 

Toutefois, les deuxième et troisième générations d’immigrants maghrébins en général 
sont, en général, plus diplômées et peuvent innover et créer des entreprises. Par ailleurs, ils 
sont en mesure d’apporter des savoir-faire très demandés, d’autant plus qu’ils disposent 
d’un réseau socio-économique susceptible de leur faciliter l’accès à l’emploi. En 
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particulier, ils ont la possibilité d’apprendre facilement des langues étrangères et de 
s’intégrer culturellement en peu de temps. 

En parallèle, il ne faut pas perdre de vue que certains de ces immigrants maghrébins ont 
également quitté leur pays d’origine pour des raisons professionnelles et scientifiques, 
comme dans la question de l’exode des compétences : 

D’une manière brève on peut affirmer que la migration maghrébine des 
scientifiques présente presque la même configuration en Europe. Les conditions 
de vie et de travail de ces migrants, formés dans les pays d’origine, traduisent 
des formes de discriminations, résultent en un gaspillage de cerveaux, que ce 
soit sur le niveau de rémunération, de reconnaissance du diplôme ou encore de 
classement professionnel.5 

À ce sujet, il y a en plus beaucoup de témoignages de personnes issues de l’immigration 
en Europe. Par exemple, sur le site france.tv6, on peut constater que la discrimination 
professionnelle ne connaît pas de limites. En témoigne la déclaration de Kevin : 

Je suis français d’origine martiniquaise. À la recherche d’un emploi, j’ai fait du 
porte à porte dans les différents magasins de ma ville pour déposer mon CV et 
une lettre de motivation. Dans une boutique, je me suis présenté en tendant la 
main au commerçant qui l’a regardée avec mépris et n’a même pas dénié la 
serrer en retour.  

À son tour, Alexandra ajoute : « Change la photo de ton CV, on voit trop que tu es 
Juive » et assure que « ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres qui prouve à quel 
point les stéréotypes physiques sur les Juifs persistent »7. 

Exemple 3 : Le football entre l’esprit sportif et le discours raciste 
 

 
Damien Glez, « L’œil de Glez – Mondial 2018 : supporters racistes, insultez, vous êtes filmés ! », 20188 

 

Le racisme dans le football est depuis longtemps un sujet de controverse, spécialement à 
l’encontre de certains joueurs d’origine étrangère. Ce phénomène n’est pas seulement lié à 
l’Europe, mais il s’agit d’une xénophobie non identifiée qui se manifeste souvent de 
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différentes manières, comme des chants, des hurlements, des calomnies, des agressions, 
des cris de singe et des jets de bananes, dirigés contre des joueurs « de race noire » ou des 
joueurs dont les parents sont d’une couleur de peau différente (métis). C’est aussi le cas 
dans la caricature ci-dessus, qui montre un supporter géant jetant une banane sur un joueur 
de l’équipe adverse et le comparant à un singe. Ce supporter est clairement raciste envers 
le joueur en le comparant à un singe en tant qu’animal avec lequel il faisait souvent des 
expériences ou parce qu’il est également traité comme un magicien rusé dans certains pays 
africains, alors que dans le panthéon égyptien il était sacré car il possédait la connaissance 
de la réalité ! 

À cette violence non verbale, qui est révélatrice d’un racisme manifeste à l’égard de 
certains joueurs car elle est visuelle, s’ajoute une violence verbale : « À MORT LES 
NOIRS » prononcé à un moment décisif dans la mesure où le joueur visé est assez proche 
pour marquer un but. Au lieu de se concentrer sur le jeu, le joueur choisit de répondre en 
prenant ses distances par rapport à l’insulte du supporter de l’équipe adverse. De là vient 
sa question : « IL PARLE DE TON MAILLOT ? ». Il devrait en outre ajouter que la mise en 
place de lettres majuscules peut signifier un message fort à entendre clairement ou un cri 
dans la violence verbale. 

Le caricaturiste veut ainsi faire comprendre que le poids du racisme est puissant et 
perceptible, d’autant plus que le football est le sport le plus populaire et le plus pratiqué au 
monde. Ce racisme, qui prend des formes verbales et non verbales, exerce évidemment une 
pression psychologique sur le psychisme des joueurs pour qu’ils soient moins performants 
et ne marquent pas de buts. Les effets psychologiques sont susceptibles de se prolonger, 
d’une certaine façon, après le match. Néanmoins, les abus raciaux dans le football ne se 
limitent pas aux joueurs « à la peau noire ». À titre informatif, nous citons ce témoignage : 

Bonjour, je suis blanc d’origine algérienne mais cela ne se voit pas sur moi, j’ai 
découvert le racisme à l’âge de 8 ans, faisant du football et jouant contre une 
équipe de "quartier" et me faisant insulter de sale Blanc. Très choquant à 8 
ans.9 

Toutefois, la violence verbale va au-delà du racisme sportif et de la race10, car les 
joueurs sont aussi ciblés en raison de leur religion et de leur nationalité, ce qui correspond 
à une attaque frontale contre la dignité : 

En Italie, durant le match à Rome, les supporters de Lazio Rome ont scandé des 
slogans racistes Rome à l’encontre des joueurs roumains du Dinamo Bucarest. Ils ont 
également proféré des injures racistes à l’encontre de la star internationale 
sénégalaise Dame N’Doye pendant une rencontre amicale avec Panathinaikos. À 
Middlesbrough, les supporters de Newscastle United ont insulté l’avant et la superstar 
égyptienne Mido, entonnant des chants islamophobes, traitant le joueur de terroriste 
et scandant "Attention, Mido a une bombe". En Hongrie, l’ancien entraîneur national 
Kalman Meszoly a tenu des propos racistes pendant une interview télévisée sur les 
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joueurs africains faisant partie des clubs hongrois en disant qu’"ils étaient à peine 
descendus de leur arbre". Quand la Croatie a rencontré la Bosnie-Herzégovine à 
Sarajevo, les supporters croates ont formé un U humain symbolisant le mouvement 
fasciste Ustase responsable du massacre de Serbes, de juifs et de Roms durant la 
Deuxième guerre mondiale. D’autres incidents ont été signalés en Allemagne, en 
Autriche, en Écosse, dans la Fédération russe, en Lituanie, au Monténégro, en Serbie 
et en Slovaquie.11 

3- Synthèse : la violence verbale en termes d’impact et de stratégies défensives 

̶ Effet de la violence verbale sur l’identité personnelle. 

Il est avéré que les formes de violence verbale sont nombreuses et relativement 
complexes à identifier, particulièrement celles qui se nourrissent de stéréotypes qui 
revêtent des aspects problématiques. Elles peuvent également marquer des réalités 
différentes sur la base de connaissances incomplètes ou d’une expérience insuffisante. 
Notre préoccupation, par conséquent, est que les stéréotypes qui sont définis comme « un 
ensemble de traits censés caractériser ou typifier un groupe, dans son aspect physique et 
mental et dans son comportement. Cet ensemble s’éloigne de la "réalité" en la restreignant, 
en la tronquant et en la déformant. »11(Zarate, 1986, p 63) ont deux faces : Lorsque nous 
nous efforçons constamment de lutter contre une image stéréotypée, nous courons le risque 
de nous stéréotyper nous-mêmes, mais de manière inconsciente, tout comme dans le 
premier exemple. Cela peut rendre plus difficile le fait de faire face aux différents 
stéréotypes. Il est donc important de ne pas oublier de contextualiser les états de fait, plutôt 
que de généraliser, afin de saisir et analyser les paramètres de la situation dans laquelle le 
discours a effectivement eu lieu. 

De ce fait, les stéréotypes sont directement liés à la violence verbale, car ils peuvent 
influencer le mode de vie de la personne à laquelle ils s’adressent. Si un immigrant vit 
toujours avec le sentiment d’être socialement rejeté, non désiré en tant que citoyen et 
discriminé en raison de son origine, de sa religion, de la couleur de sa peau, de son nom, 
etc., son affiliation à une société devient fragile et il risque de ne pas contribuer activement 
à son développement. En conséquence, la conscience identitaire sera perturbée et la 
relation avec l’Autre sera menacée par des obstacles inhumains. Cette situation bloquera 
plus encore sa pleine adaptation et sa réussite dans des conditions optimales au sein de la 
société car l’interaction avec lui est souvent basée sur des calculs interprétatifs subjectifs. 

De plus, il est clairement établi que si la conscience de soi en tant qu’identité spécifique 
n’est structurée que dans une interaction étroite avec l’Autre, et ne peut être comprise que 
par la reconnaissance d’une autre conscience, cela signifie que l’identité apparaît ainsi 
comme une donnée importante du contexte relationnel. C’est donc par le respect de son 
identité (culturelle, religieuse, professionnelle, etc.) que l’individu s’approprie et intègre 
les normes, ainsi que les valeurs et les représentations de la culture de la société d’accueil. 
Ce qui lui permet d’avoir une identité qui se construit tout au long de sa vie. Sinon, « la 
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mise en scène de certains groupes repérables selon un stigmate langagier, religieux ou 
ethnique, et les discriminations qui en découlent suscitent plus qu’émotion et colère : en 
stigmatisant, on crée l’identité par réaction.12 » 13 

̶̶  Quelques stratégies psycho-interculturelles pour lutter contre la violence verbale. 

L’impact de la violence verbale, qui prend la forme de stéréotypes, sur les individus 
dans un contexte multiculturel est donc manifeste et peut conduire au développement 
d’une identité réactionnelle négative. Cette situation nous amène à envisager diverses 
stratégies psycho-interculturels d’évitement des conflits dans les pays d’accueil, afin de 
surmonter ce type d’attitude négative envers l’altérité et d’établir un équilibre identitaire : 

̶  Le maintien de la communication interculturelle dans un environnement multilingue 
et multiculturel devient une nécessité absolue pour le développement de tous les 
secteurs vitaux d’un pays : économique, politique, social, culturel, etc., et tout 
particulièrement pour faire face au racisme, aux stéréotypes et préjugés, à 
l’ethnocentrisme et à tous les conflits qui peuvent survenir en raison des différences 
linguistico-culturelles. 

̶  Essayer de faire le point sur sa propre subjectivité et prendre conscience que l’Autre 
agit comme un miroir de soi.  

̶ Se mobiliser individuellement ou collectivement dans l’apprentissage d’autres 
langues-cultures et, en particulier, dans l’apprentissage des principes et des outils de 
la rencontre. 

̶ Il importe d’identifier le discours de la représentation et de le faire de manière 
sérieuse. Pour ce faire, nous devons nous doter des moyens nécessaires en utilisant, 
par exemple, des méthodes analytiques permettant de relier le comportement de 
l’individu à celui de la collectivité. Et ce qui est très important, c’est de profiter de la 
diversité croissante des sociétés et de créer des synergies pour inventer de nouvelles 
façons de vivre ensemble. 

̶ Il est indispensable de disposer d’une formation interculturelle qui consiste à 
combattre les stéréotypes. Cette formation est capitale car l’acquisition d’une 
compétence interculturelle implique les éléments ci-dessous : 
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Il est tout aussi important de rappeler que la connaissance du contexte culturel dans 
lequel s’enracine cette violence verbale, est une condition essentielle pour relativiser nos 
perceptions et lutter les stéréotypes violents. Bien que les différences puissent être une 
source de conflit dans tous les sens du terme, il est plus pertinent de considérer la tolérance 
comme un correctif nécessaire. Cette mentalité nous engage à respecter les différences 
morales, culturelles et de pensée, et nous amène à estimer que les relations pacifiques avec 
les Autres sont une position plutôt qu’un discours et une valeur démocratique non soumise 
à une quelconque idéologie. 

4- Conclusions  

Nous pouvons dès lors conclure que, dans un contexte multiculturel, la violence verbale, 
souvent oubliée, va au-delà de la simple forme de stéréotype et dépasse l’objectif d’atteinte 
à l’intégrité psychologique de l’individu d’un milieu culturel différent. C’est tout autant et 
surtout un puissant facteur de trouble de l’identité, de l’affaiblissement de l’appartenance 
et de la fragilisation de la personnalité car cette situation donne lieu à une discrimination 
raciale qui, en retour, pourrait conduire à une identité réactionnaire axée sur la haine et la 
violence.  

Pour agir ainsi contre la violence verbale sous toutes ses formes, il existe sans doute 
plusieurs démarches interdisciplinaires : éducative, sociale, psychosociale, médiatique, 
associative, juridique, religieuse, sécuritaire... qui peuvent réduire la gravité de ce 
phénomène. Si certains stéréotypes sont négatifs, d’autres sont positifs. Tant qu’il y aura 

Connaissance approfondie de la culture étrangère 
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régissant les différentes habitudes et 
comportements. 
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communication. 
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de la xénophobie, il y aura aussi de l’exotisme, et tant qu’il y aura des racistes, il y aura 
aussi des non-racistes et des antiracistes . 

Tout cela demande beaucoup de rigueur et beaucoup de solidité d’esprit, d’âme et de 
justice pour reconnaître à l’Autre le droit d’exister en tant que tel, le droit d’être différent, 
et ne pas le condamner ou le juger simplement parce qu’il est l’Autre. Cette 
reconnaissance met fin à une situation de malaise et permet l’échange et le dialogue. 
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