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 شروط النشر:

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

 بالقواعد التالية:

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

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

 والصور.

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

 راجع والمصادر.الم

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

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

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

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

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

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

 (. X 23.5 16مخصص)حجم الورقة  1.25

اإلمالئية والنحوية واللغوية والمطبعية قدر جب أن يكون المقال خاليا من األخطاء ي -
 اإلمكان.

بالنسبة للدراسات الميدانية ينبغي احترام المنهجية المعروفة كاستعراض المشكلة،  -

واإلجراءات المنهجية للدراسة، وما يتعلق بالمنهج والعينة  وأدوات الدراسة واألساليب 

 .اإلحصائية وعرض النتائج ومناقشتها
المراجع داخل ، ويشار إلى .(APA)ظام توثيق الرابطة األمريكية لعلم النفستتبنى المجلة ن -

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

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

 .لعلم النفس

، كما أن المجلة غير ملزمة لى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشرلمقاالت المرسلة ال تعاد إا -

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

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

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

 المساس بالموضوع.

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

sciences@democraticac.de 

mailto:sciences@democraticac.de
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 طفال فيد األمدى انعكاس تأثير القنوات الفضائية على منظومة القيم األخالقية واالجتماعية عن

 محافظة طولكرم

 د. نظمية فخري خليل حجازي

 فلسطين –جامعة القدس المفتوحة ، كلية التنمية االجتماعية واألسرية

 

خالقية يم األلى منظومة القانعكاس تأثير القنوات الفضائية عهدفت الدراسة التعرف إلى ملخص:  

ً للمتغيرات اآلتية :)الجنس، العمر، مكان السكن( واالجتماعية عند األطفال، ة كونت عين، وتوفقا

، وبينت ( فقرة30( من أولياء األمور، وطورت الباحثة استبانة مكونة من )210الدراسة من )

خالقية م األة على منظومة القيالدرجة الكلية لمدى انعكاس تأثير القنوات الفضائيالنتائج أن 

%(، بينما 66.69واالجتماعية عند األطفال تبعا لمجال التأثير اإليجابي كان متوسط وقد بلغ )

ألمور ( بدرجة مرتفعة، وأوصت الدراسة بضرورة حث أولياء ا%71.20مجال التأثير السلبي )

 على متابعةَ أطفالهم عندما يشاهدون القنوات الفضائية.

 .  القنوات الفضائية، القيم األخالقية، القيم االجتماعية المفتاحية :الكلمات 

Abstract: The study aimed to identify the impact of satellite channels on 

the moral and social values system for children, according to the 

following variables: (gender, age, place of residence), The study sample 

consisted of (210) parents, and the researcher developed a questionnaire 

consisting of (30) items, The results of the study showed that the total 

degree of the reflection of the impact of satellite channels on the moral 

and social values system for children according to the positive impact 

domain was average and reached (66.69%), while the negative impact 

range (71.20%) to a high degree, and the study recommended the need to 

urge parents to Follow their children when they watch satellite channels. 

key words: Satellite channels, moral values, social values. 
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 مقدمة الدراسة  

ستئذان ادون بتعتبر القنوات الفضائية من أهم منتجات التكنولوجيا الحديثة والتي دخلت كل بيت 

 صالاالت فأصبحت مصدراً أساسيا من مصادر الحصول على المعلومات، وتعتبر من أهم وسائل

الل خالجماهيري تأثيراً على األطفال، فهي قادرة على إيصال المعلومة بسهولة ويسر من 

 استخدامها لخاصية التشويق مرتكزة في ذلك على عنصري السمع والبصر ومعززة لخاصية

ل يتابع ك لفازالخيال، وبالتالي يكون تأثيرها أسرع وأقوى عليهم، فتجعلهم أسرى أمام شاشات الت

قله ه وعل منهم برامجه المفضلة التي يندمج معها كأنها جزء من الحقيقة فتأثر في نفسيتطف

 وانطباعه عن واقع الحياة. 

ا مألن كل  ربيةوبما أن مرحلة الطفولة هي أهم فترة في حياة اإلنسان كما يؤكد علماء النفس والت

ألسرة ار أن من عمره، وباعتبايتعلمه الطفل في هذه المرحلة سيستمر معه في المراحل المتقدمة 

 هم القيمكسابهي المسئولة عن عملية تربية وتنشئة األطفال في كافة جوانب حياتهم فمن واجبها إ

يام للق والمعـاير والمبادئ والسلوك السوي الذي يجعلهم يندمجون في المجتمع بحيث تؤهلهم

ي ريك أساسشالحظ إالً أننا أصبحنا نبوظيفتهم مستقبال كونهم أفرداً يتمتعون بالمواطنة الصالحة، 

فالهم ت أطلألسرة في هذه المهمة فالقنوات الفضائية لم تترك مساحة كافية لألهل لصقل شخصيا

ا في ركتهكما يريدون، وبسبب تعدد الوظائف التي تقوم بها األم أصبحت تسمح للتلفزيون بمشا

 بناء شخصية طفلها وبما يحمله من معتقدات وقيم.  

امج م برطور الحاصل في مجال المعرفة واالتصال ساهم في ظهور الفضائيات، والتي تقدإن الت

في  نتاجلمختلف الشرائح االجتماعية، ويقاس أداء أهمية الفضائيات من خالل ما تقدمه من إ

م، سلو مجاالت عدة ثقافية، سياسية، اقتصادية، تربوية، رياضية، ترفيهية وغيرها )مبروكة

 (.24، ص2018

حيث  رية،د سمح هذا التطور بانتشار وتعدد القنوات الفضائية التي أخذت شكل ظاهرة جماهيوق

وراً كبيراً دمن بابها الواسع، فأصبحت تلعب  شقت هذه األخيرة طريقها إلى بيوت األسر ودخلتها

ن مبه لما تتميز  وتغيير الذهنيات والقيم والسلوكيات لألفراد، نظراً  في تشكيل وبناء الرأي العام

تلقين موجهة إلى الم جودة الصورة والصوت وتوفير كم هائل من البرامج والمواد المتنوعة

  (.496، ص2017باختالف مراحلهم العمرية )حنان بولبازين وأنيسة عسوس، 

على ل عام، وبشك تعد القنوات الفضائية من أكثر وسائل اإلعالم الجماهيرية تأثيراً على المجتمع  

هو أضائية، خاص، ذلك على الرغم من الجدل الواسع حول نوعية تأثير القنوات الف بشكل األطفال

مستقبل قوم بها الولكن ربما يقع الدور األهم هنا على العملية االنتقائية التي ي سلبي أم إيجابي؟

 لتيامج والمواد من خالل هذه الوسيلة؛ فالمستقبل هو الذي يختار وينتقي البرا للرسائل اإلعالمية

ت ه، والقنواعلما أن هذه مسألة نسبية تختلف من فرد آلخر حسب اتجاهاته وميول يريد مشاهدتها،

ال ألطفالفضائية كونها وسيلة إعالمية يجب أن تسهم في تلبية احتياجات الجمهور عامة، وا

تهم  التيخاصة، وتعزيز مشاركتهم في مختلف نواحي الحياة االجتماعية وفي المجاالت كافة، و

اش، ن عيمجتمع وتترك أثراً في تنمية وبلورة مفاهيمه ورؤيته )ابراهيم مصري وعالء الديال

 .(39، ص2019
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لية فهي العمووتعد القيم األخالقية واالجتماعية من المواضيع المهمة في حياة األفراد الخاصة 

اتهم عالقإحدى المكونات األساسية للشخصية، كما أنها تؤثر في سلوك األفراد واتجاهاتهم، و

لنشاط اانب داخل المجتمعات إذ تعتبر من المفاهيم األساسية في جميع مجاالت الحياة وكافة جو

الف اإلنساني وهي ضرورة اجتماعية باعتبارها معايير وأهداف نجدها في المجتمعات باخت

 (.39، ص2020مستوياتها الحضارية )نوارة فوضيلي، 

  مشكلة الدراسة

ً  دوراً  ةالفضائي القنوات تؤدي  تررفيهي ة،تثقيفية،إخباري وسيلة كونها اليومية حياتنا في وبارزاً  مهما

ً  تغرزو وأصربحت واألريراف، المردن مرن العظمرى الغالبيرة فري انتشررت ة،وتعليمية.وقد كثيررة  بيوترا

تلفزيروني ال البرث مجرال فري التقنيرة التطورات إلى ذلك في الفضل ويرجع مختلفة. أعماراً  مستهدفة

د ويعر الحرديث. العصرر ظرواهر مرن ظراهرة البرث هرذا أصربح حيث الصناعية األقمار عبر المباشر

د عقرر فرري االتصرراالت مجررال فرري التقنيررة التطررورات أهررم مررن المباشررر الفضررائي التلفزيرروني البررث

فررري  هائلرررة إمكانرررات الحديثرررة االتصرررال تقنيرررات أتاحرررت فقرررد العشررررين، القررررن مرررن التسرررعينيات

ا القنروات عبرر تبث أن تستطيع التي المباشر البث أقمار جانب فإلى بث،وال التوزيع وسائل تطوير

ت بصررفته مباشرررة. ويعمررل التلفزيررون مررن خررالل الفضررائيا فرري المنررازل المسررتقبلين إلررى  لتلفزيونيررة

ة مؤسسررة مررن مؤسسررات التنشررئة االجتماعيررة رفقررة األسررـرة و المدرسررـة بتنميررـة وتكرروين شخصرري

ا مرن خرالل مرإكسابه مختلف أنماط السرلوك، القريم، المبرادئ واألفكرار، فاإلنسان مند طفولته وذلك ب

حملره هرذه تتبثه الفضـائيات من برامج متنوعة و ثريرة يتلقرى الطفرل طريقرة إدراكره للحيراة بكرل مرا 

البرررامج مررن تجررارا وخبرررات سررواء كانررت نابعررة مررن مجتمعرره األصررلي أو وافرردة مررن مجتمعررات 

 .موثقافات تختلف عن الثقافة األ

لهائل كم اتبرز مشكلة الدراسة من خالل رصد ظواهرها، فقد ظهر واضحاً في اآلونة األخيرة ال

نها ممن المحطات الفضائية التي تبث برامجها على مدار الساعة بعناوين وأهداف مختلفة 

تختلف  مجهااإلخبارية والترفيهية والغنائية وبرامج تعليمية وبرامج األطفال ومع اختالف برا

 هدافها.أ

وتشكيل  سطينوإن القنوات الفضائية لها أثر كبير في عملية التنشئة االجتماعية لألطفال في فل

ة تنشئمنظومة القيم األخالقية واالجتماعية، لذلك تعتبر ضرورة هامة وملحة في عملية ال

م يه، ويفهفعيش االجتماعية لألطفال الفلسطينيين حيث أنها وسيلة تجعل الفرد يفهم الواقع الذي ي

فعالية االنونفسيته وذاته، وهي ضرورية في بناء شخصياتهم من جميع الجوانب العقلية والجسمية 

اتهم ي حيوالقدرات والخبرات المكتسبة، ومواجهة  المشكالت السلوكية التي تواجه األطفال ف

ف لظروالدراسية أو االجتماعية أو كسبيل للتخلص من الضغوطات االجتماعية التي تفرضها ا

لقيم لى اعاالجتماعية والسياسية واالقتصادية السائدة، ويظهر مدى تأثير القنوات الفضائية 

طفال ة األاألخالقية واالجتماعية السائدة في المجتمع الفلسطيني وعلى الفرد والمجتمع وخاص

لة تشكي حياتهم في متابعة القنوات الفضائية، التي تعرض عليهم حيث يقضون ساعات طويلة من

 كبيرة من البرامج واألفالم والمسلسالت الجذابة.
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مثل ال توقد بينت اإلحصائيات المنشورة لدى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن األطف 

من  شريحة كبيرة من شرائح المجتمع الفلسطيني حيث بلغ عدد األطفال في محافظة طولكرم

يشاهدون  طفل، وتشكل نسبة األطفال الذين (33963( سنة ما يعادل )15-4ضمن الفئة العمرية )

ستماع أكثر % من فئة األطفال، حيث تكون ساعات المشاهدة أو اال46القنوات الفضائية ما يعادل 

جة : حامن تلك التي يقضونها في المدرسة ألن هذه الوسائل تلبي عندهم مختلف الحاجات مثل

تاع ستمتماء، التنفيس عن التوتر، االحب االستطالع والحصول على المعلومات، الشعور باالن

 : آلتيالجمالي، وبناًء على ما تقدم فقد جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس ا

في  األطفال عند ما مدى انعكاس تأثير القنوات الفضائية على منظومة القيم األخالقية واالجتماعية

 محافظة طولكرم؟

 أهمية الدراسة 

 ظرية:أوالً: األهمية الن

دى اول متعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة على مستوى المجتمع الفلسطيني والتي تتن .1

فظة في محا طفالانعكاس تأثير القنوات الفضائية على منظومة القيم األخالقية واالجتماعية عند األ

 موضوع.الذا طولكرم، فيمكن الرجوع إليها من قبل الباحثين والقراء حيث يتم إثراء المكتبة به

ريحة شتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الهامة والتي تخص شرائح محددة وهامة أال وهي  .2

 عية.األطفال التي تعد من أهم شرائح المجتمع والذي يتأثر ببيئته األخالقية واالجتما

قوم به لذي تأهمية الدراسة ألولياء األمور وللمجتمع من خالل لفت انتباههم للدور الكبير ا .3

واد مه من نوات الفضائية في تشكيل منظومة القيم األخالقية واالجتماعية باختالف ما تبثالق

 إعالمية. 

 ثانياً: األهمية التطبيقية:

وات ير القنس تأثإفادة الباحثين والمهتمين بنتائج الدراسة وتطبيقاتها والمتعلقة في مدى انعكا .1

 م.عند األطفال في محافظة طولكرالفضائية على منظومة القيم األخالقية واالجتماعية 

ئة على تنشتمع وتبرز أهمية الدراسة في بيان أثر القنوات الفضائية على القيم السائدة في المج .2

ي كثقافته قه والفرد االجتماعية وتصرفاته وواقعه ولفهم سلوكه ودوره في المجتمع وعالقاته وأخال

 بشكل فعال. يتم مواجهة المشكالت التي يمكن أن يتعرض لها الفرد

قية ألخالاأهمية تسليط الضوء على مدى انعكاس تأثير القنوات الفضائية على منظومة القيم  .3

مكن لتي ياواالجتماعية عند األطفال في محافظة طولكرم من أجل رصد الطرق والوسائل الفعالة 

ذه طفال لهاأل ةمن خاللها ترشيد استخدام القنوات الفضائية من قبل األطفال ومحاولة تقنين متابع

 القنوات كي ال تتأثر منظومة القيم األخالقية واالجتماعية لديهم بالسلبية.

 أهداف الدراسة 

اعية االجتممدى انعكاس تأثير القنوات الفضائية على منظومة القيم األخالقية والتعرف إلى  .1

 عند األطفال في محافظة طولكرم.
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قية لفضائية على منظومة القيم األخالمدى انعكاس تأثير القنوات ا دراسة الفروق في .2

عمر، باختالف بعض المتغيرات )الجنس، ال واالجتماعية عند األطفال في محافظة طولكرم

 .مكان السكن(

ات لقرارصانعي القرار في المجتمع الفلسطيني ومؤسسات التربية والتعليم باتخاذ ا إفادة .3

فال ند األطاعية عالقيم األخالقية واالجتم تأثير القنوات الفضائية على منظومةالمالئمة لتعزيز 

 ً  .إيجابيا

قيم تأثير القنوات الفضائية على منظومة التعزيز وضع بعض التوصيات التي من شأنها  .4

 ً  .األخالقية واالجتماعية عند األطفال في محافظة طولكرم ايجابيا

 أسئلة الدراسة  

 جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:

فري  د األطفالانعكاس تأثير القنوات الفضائية على منظومة القيم األخالقية واالجتماعية عن ما مدى

 محافظة طولكرم؟

قيم ومة المدى انعكاس تأثير القنوات الفضائية على منظهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في 

ية تعزى للمتغيرات التال األخالقية واالجتماعية عند األطفال في محافظة طولكرم

 ؟(. )الجنس،العمر،مكان السكن

 فرضيات الدراسة

مدى انعكاس تأثير في  ( ≤ 0.05عند مستوى داللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  .1

 القنوات الفضائية على منظومة القيم األخالقية واالجتماعية عند األطفال في محافظة طولكرم

 .تعزى لمتغير الجنس

أثير مدى انعكاس تفي  ( ≤ 0.05عند مستوى داللة )ية ال توجد فروق ذات داللة إحصائ .2

 لكرمظة طوالقنوات الفضائية على منظومة القيم األخالقية واالجتماعية عند األطفال في محاف

 العمر. تعزى لمتغير

أثير مدى انعكاس تفي  ( ≤ 0.05عند مستوى داللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  .3

 لكرمظة طوومة القيم األخالقية واالجتماعية عند األطفال في محافالقنوات الفضائية على منظ

 مكان السكن. تعزى لمتغير

 حدود الدراسة 

 جميع أولياء األمور في محافظة طولكرم.الحد البشري: 

 م.2022 - 2021الحد الزماني: سنة  

 الحد المكاني: محافظة طولكرم .

 مصطلحات الدراسة  

لنشأة، ايثة ث عبر شبكة من األقمار الصناعية، كما أنها قنوات حدقنوات تب القنوات الفضائية:

ة الجتماعياية، وتتميز بالتنوع في برامجها ومضامينها السياسية، االقتصادية، الثقافية، الترفيه

 (Lemish Dafna, 2015, P48وذلك إلشباع حاجات ورغبات الشباا أو المشاهد )
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فة ار وكائط أو أجهزة تنقل للجمهور البرامج واألخببأنها وساوتعرفها الباحثة إجرائياً:  

معية سائل المنوعات الثقافية واالجتماعية واألخالقية وتؤدي وظيفة إعالم الجمهور ومنها وس

 وبصرية.

ساعد والتي ت قيةالمبدأ أو المستوى أو الخاصية المرغوا فيها من الناحية األخال القيم األخالقية:

، اطئةعض الموضوعات جيدة أو رديئة، حسنة أو سيئة، صحيحة أو خعلى تحديد ما إذا كانت ب

 (.9، ص2020مفيدة أو عديمة األهمية )بشرى مسعي ورشيدة دحدوح، 

دئ المبامجموعة من العادات واألعراف ومعاير السلوك ووتعرفها الباحثة إجرائياً:  بأنها 

 .المرغوبة التي تمثل ثقافة مجموعة من الناس أو جماعة أو فرد

كتسبها والسلوكيات واألفكار والصفات التي ا مجموعة من المبادئ تعرف القيم االجتماعية:

المحيط  التنشئة االجتماعية والتي تساعده في التكيف والتفاعل مع الشباا من خالل مؤسسات

لقنوات ا الذي يعيش فيه، والتي قد تتأثر أو تتغير نتيجة التعرض لمختلف مضامين ومحتويات

 (.Spencer, 2015, P65ية )الفضائ

مم، ليها األعتقام ومن أهم الركائز التي تُبنى عليها المجتمعات،  وتعرفها الباحثة إجرائياً: بأنها

 ح.وتتعلق القيم باألخالق والمبادئ، وهي معايير عاّمة وضابطة للسلوك البشري الصحي

 إجراءات الدراسة

 آلتي :تتمثل إجراءات الدراسة الحالية وطريقتها في ا

 اإلطار النظري والدراسات السابقة  

 اإلطار النظري  

تمررع يميرة للمجأصربحت القنروات الفضرائية ركنرراً أساسرياً للبنراء وإقامرة العالقررات االجتماعيرة والتنظ 

جتماعيرة وحازت على اهتمام كبير من المختصين بالمجال؛ إذ تبرين أن اهتمامرات علمراء العلروم اال

 ثرار التريى البعد االجتمراعي والثقرافي لوسرائل اإلعرالم المختلفرة، إن اآلتركزت بصورة أساسية عل

المقدمرررة تصرررنعها القنررروات الفضرررائية علرررى سرررلوك األطفرررال هررري تفاعرررل برررين مميرررزات البررررامج 

 ،2020والخصررائص الشخصررية والنفسررية للشرراا الررذي يشرراهد هررذه البرررامج )إيمرران المشررهداني، 

 (.230ص

 أهداف القنوات الفضائية:

فية رامج ثقاور )بتوعية األطفال وتثقيفهم بثقافة العصر وتطوالً: األهداف العقلية ومن أهمها :) أ

ألطفال يب اوفكرية(، تعريف الطفل بمستجدات الحياة وما يطرأ من أحداث )برامج إخبارية(، تدر

ت تشفاوتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم )برامج األعمال المهنية(، تعريف األطفال بالمك

 .  ية((والمخترعات )برامج علمية(،تعريف الطفل بالثقافة الدينية واإلسالمية )برامج دين

ماعية الجتاالتعريف بالبيئة المحلية والعربية والمؤسسات ثانياً: أهداف اجتماعية وتتضمن :)

اء بنين في عاملوالمرافق العامة ونظامها، التوعية السياسية للمواطنين وتقدير دور المؤسسات وال

ر من ء،التحذينتماالمجتمع، تنمية االتجاه للعادات االجتماعية السليمة مثل التعاون واإليثار واال

، 2020ر، المشكالت االجتماعية مثل السرقة والفقر واالحتكار والرشوة وغير ذلك( )حسين جاب

 (.197ص
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صحة برامج الالعمل على التثقيف الصحي من خالل ثالثاً: األهداف الصحية ومن أهمها: ) 

افة تعريف بك، الالعامة التثقيفية، التعريف بكافة ظواهر األمراض واإلرشاد إلى طرق الوقاية منها

 ة( )بشرىلعاماالعادات الصحية المطلوا االلتزام بها، التحذير من تلوث البيئة وأسباا السالمة 

 (.45، ص2020مسعي ورشيدة دحدوح، 

لقدوة وفر االعمل على تطوير بناء الشخصية لألطفال وت:) رابعاً: أهداف نفسية ووجدانية منها

اا إلرهاالصالحة والعمل على إرساء قواعد التكيف السليم مع الجماعة،المساهمة في مكافحة 

 (.142، ص2021ومواجهة ظاهرة العدوانية ومساندة المظلومين)هناء يوسف، 

 األثر اإليجابي للقنوات الفضائية

على حد  النامية الدولللقنوات الفضائية كثيرة جداً، بالنسبة للدول المتقدمة وإن النتائج اإليجابية  

رسال اإل سواء، وخاصة في حقل التعليم والتدريب المهني، وكذلك يمكن استخدام هذا النوع من

ن أنجح ال مفي نشر األخبار واألحداث المهمة والبرامج الثقافية والرياضية، إذ أن هذا اإلرس

ة ي التنميير فأقلها تكلفة، خاصة في المناطق النائية، فوسائل اإلعالم لها دور كبأنواع البث و

 ن الرأي،ير عالشاملة، حيث أنها الوسيلة األنجح في التواصل مع اآلخرين، وإتاحة المجال للتعب

 لفرداومساعدة األمة في الحفاظ على القيم الثقافية، وفرض اتجاهات ونماذج سلوكية على 

 (.69، ص2020محمد العمر، والمجتمع )

 في تنميةومة، كما أن للقنوات الفضائية دور بارز في تزويد األطفال بالمعلومات والمعارف العا 

لفروق اثار الهوايات والنشاطات التي تسهم في إيجاد لغة مشتركة بين األطفال، مما يقلل من آ

ً االجتماعية فيما بينهم، وتأثيرها المعرفي ال يقتصر على األط  الكبار، على فال، فحسب بل أيضا

 ئية ظهورلفضاوساهمت بنشر العديد من القيم والعادات والسلوكيات، ومن أهم إيجابيات القنوات ا

مهور، لها الج تلهفيالنقاشات السياسية والفكرية الملحة، وهما بال شك لهما الكثير من الفائدة التي 

ة لشعوا لنمطيأن لها دور كبير في تصحيح الصور األنها نمط لم يعتد عليه اإلنسان العربي، كما 

 (.97، ص2020البلدان العربية )حنان سليم، 

 األثر السلبي للقنوات الفضائية 

ن إليها م ظرنامعظم البرامج التي تبث عبر القنوات الفضائية بحاجة إلى إعادة نظر، وخاصة إذا ن

ية ف اجتماعمواقالم الهابطة التي ترتبط بمنظور قيمي، فهناك مثالً الكثير من برامج العنف واألف

 لجماهير،ات افاشلة أو بمشاهدة مرفوضة، والقنوات الفضائية هي أقوى الوسائل تأثيراً في اتجاه

داد ي إعوتكوين ثقافتهم وتوجيه سلوكهم، وال تكمن هذه الخطورة في البرامج التي تستخدم ف

 لى العقلعياً ر والوجدان وتترك فيها أثرا قووإخراج طرق فنية وتعبيرية متباينة، تخاطب المشاع

أداءهم  توجهوالعاطفة معاً، وتستطيع بسهولة الوصول إلى المشاهد في عقر داره، وتغزو أسرته و

 (.85، ص2020وتسيطر على توجهاتهم )محمد السيد، 

نتج ما، إذ ومن السلبيات مثالً إصابة المشاهد بالكسل العقلي جراء مشاهدته لإلعالنات التجارية لم

توفر على المشاهد معاناة التفكير والبحث عن األجود، عدا عن ذلك، تلك األغاني التي تتراقص 

على األلحان لتتسلل إلى القلوا وقد كشرت عن أنيابها، حيث تخطى المطربون حدود األدا، 

ً ومعاٍن سافرة عن العشق والغزل، فتؤذي المشاعر البريئة و ال  تتناسب وتضمنت أغانيهم ألفاظا
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وتقاليد وأعراف المجتمع، ومن سلبيات القنوات الفضائية أيضاً، أنها تمحو الثقافة الوطنية 

وتستهدفها للتهميش، وذلك بإجبار المشاهدين على تبني نموذج ثقافي بعينه، من خالل القيم 

سوداء دائماً الغربية واعتبارها النموذج األمثل، وكذلك تعمد القنوات العالمية على نقل الصورة ال

 (.68، ص2021عن شعوا بعض دول العالم )ريم سالمة، 

 منظومة القيم 

 بط القيمتم رتعرف منظومة القيم بأنها أشياء أو مثاليات أو معتقدات محفوظة ولها مغزى، حيث ي

ضامن المت للمجتمع، كما أن المجتمعبالمثل العليا واألفكار المجردة التي تمثل أهداف عليا 

المجتمع ذا هنمو ياً تضبط األفعال فيه عن طريق القيم والمعتقدات المشتركة، ولكن عندما يميكانيك

ل إلى التي تصويتطور فأن القيم تخرج عن نطاق األفعال الخاصة لتدخل في شكل المبادئ العامة 

ية سانللقيم اإلندرجة المثل األكثر تجريداً وعمومية في المجتمع، بحيث يعتبر المجتمع حارس 

 (.19، ص2019العليا )إبراهيم المبرز، 

لذاتي اضبط ويقوم النسق ألقيمي بعده وظائف في حياة األفراد منها، أن الفرد يستخدمها في ال

كيات لسلولسلوكه، فضالً عن استخدامها كوسيلة للحكم على سلوك األفراد، كذلك توضح القيم ا

 كياتول االجتماعي، كما تحدد السلوالتي يجب أن يتبعها الجماعة لكي يشعر الفرد بالقب

، 2020المرفوضة التي قد تْعرض الفرد للنقد واالستهجان من جانب اآلخرين )حنان سليم، 

 (.4ص

 تصنيف منظومة القيم  

، ط األسريترابوتشمل بر الوالدين، تحمل المسئولية، حب الخير لآلخرين، ال .القيم االجتماعية:1

سن ة، حام خصوصية اآلخرين، صلة الرحم، إعالء قيمة الصداقالتضحية من أجل اآلخرين، احتر

إلى ويميل  حبهمويعبر عنها اهتمام الفرد وميله إلى غيره من الناس فهو ي الجوار، احترام الوقت،

طف القيمة بالعمساعدتهم، ويجد في ذلك إشباعا له، ويتميز األشخاص الذين تسود عندهم هذه 

 رين.والحنان واإليثار وخدمة اآلخ

لتواضع، افس، وتتضمن الشجاعة، الكفاح، الكرامة، التسامح، االعتزاز بالن . القيم األخالقية:2

و العلم أيعة الوفاء، الصدق، األمانة، ويقصد بها اهتمام الفرد وميله إلى معرفة ما وراء الطب

عالم الفي معرفة أصل اإلنسان ومصيره، ويرى أن هناك قوة تسيطر على الظاهري، فهو راغب 

لديهم  تسود ويحاول أن يربط نفسه بهذه القوة بصورة ما، ويتميز األشخاص الذينالذي نعيش فيه 

 (.14، ص2020القيم بإتباع تعاليم الدين واألخالق في كل النواحي)حنان سليم، هذه 

م تعلرورة م، ضوهي االهتمام بالتكنولوجيا، اإلبداع واالبتكار، احترام العل . القيم العلمية:3

المحيط  ن العالممعرفياً ماللغات، ويعبر عنها اهتمام الفرد وميله إلى اكتشاف الحقيقة فيتخذ اتجاهاً 

سود تلذين اويتميز األشخاص به ويسعى وراء القوانين التي تحكم هذه األشياء، بقصد معرفتها، 

 اء.سفة والعلمويكونون عادة من الفالعندهم هذه القيمة بنظرة موضوعية نقدية معرفية، 

وتشمل احترام العمل، االدخار، عدم سيطرة الماديات، حماية الملكية  . القيم االقتصادية:4

الخاصة، الحفاظ على الملكية العامة، ويعبر عنها اهتمام الفرد وميله إلى كل ما هو نافع ويتخذ من 

والتسويق واالستهالك  المحيط به وسيلة للحصول على الثروة وزيادتها عن طريق اإلنتاجالعالم 
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ويكونون واستثمار األموال، ويتميز األشخاص الذين تسود لديهم هذه القيمة بنظرة عملية نفعية 

 (.16، ص2019عادة من رجال األعمال )إبراهيم المبرز، 

التذوق  وهي النظافة، حماية البيئة، حسن المظهر الشخصي، حب النظام، . القيم الجمالية:5

ق و التنسيأالتوافق بر عنها اهتمام الفرد وميله إلى ما هو جميل من ناحية الشكل أو الجمالي، ويع

لشكلي، اوافق والتنسيق والتوهو ينظر إلى ذلك العالم المحيط به نظرة تقدير من ناحية التكوين 

الفن وجمال القدرة على التذوق للوليس بالضرورة أن يكون هؤالء فنانين مبدعين، وانما لديهم 

 (.16، ص2019)المبرز، 

 أثر القنوات الفضائية على منظومة األخالق وتنشئة ونمو الطفل

ووسيلة  بار،مما ال شك فيه أن مشاهدة القنوات الفضائية ممارسة يومية تشغل فراغ الصغار والك

ح إلى واض يكتسبون عبرها المعلومات والثقافات، ولقد أثبتت الدراسات أن اإلنسان يميل بشكل

مل التي تع بيتهاء التي تتفق مع آرائه واتجاهاته، لذا فإن مجموعة أراء الطفل وأفكاره وتراألشي

ا تلك أسلووقبل مشاهدة برامج القنوات الفضائية وخاللها هي التي تحدد طريقة التعامل معها، 

 الماعية اجت الطريقة التي يفسر بها محتويات تلك البرامج، وإذا كان الطفل في بيئة منزلية أو

ها من عفاؤتخلو من األخطاء السلوكية فإن وسائل اإلعالم ومنها القنوات الفضائية ال يمكن إ

ت وكياالمسئولية ولقد أثبتت الدراسات أن للقنوات الفضائية أكبر األثر على تصورات وسل

يوسف،  هناءاألطفال بسبب عدم تكون معايير القبول والرفض لديهم بحكم قلة معرفتهم وخبرتهم )

 (.590، ص2021

لمدمر ال اولقد انتقدت القنوات الفضائية لقلة برامجها المخصصة لألطفال، وشيوع جانب الخي 

ية ة األجنبثقافوالعنف على حساا القيم والمثل االجتماعية في برامجه كما اتهم بتأثر برامجه بال

سالمية م اإلمع القيواالنبهار بالجانب المادي منها، وربما تناقض القيم التي تقدمها البرامج 

ما  مي وهذاإلسالوالعربية، إلى جانب قلة االهتمام بربط الطفل ببيئته المحلية والعربية وتراثه ا

نهم ومن مفلة غأثبتته الدراسات لآلثار التربوية ألفالم الكرتون التي يتربى عليها األطفال في 

 (.63، ص2018آبائهم)فتحي الزيات وآخرون، 

 طفالد األلقنوات الفضائية على منظومة القيم األخالقية واالجتماعية عنمدى انعكاس تأثير ا

يعتبر التليفزيون من أكثر الوسائل اإلعالمية التي تقدم القيم في شكل تصرفات وسلوكيات من   

خالل مختلف األعمال الدرامية التي تطرح موضوعات شبيهه بالواقع، مما يؤدي إلى إمكانية 

ف الدرامية، حيث يتعلم الفرد كيف يتصرف في المواقف المشابهة، وتحديد التعلم من تلك المواق

التوقعات التي يمكن أن تحدث في المواقف المختلفة التي يتعرض لها الفرد، وما ينسحب على 

التليفزيون من قدرته الفائقة على تعلم الفرد العديد من القيم والسلوكيات التي يشهدها في المواقف 

ً على ما تعرضه القنوات التليفزيونية الفضائية من أفالم الدرامية المخت لفة، فإن ذلك ينطبق تماما

ومسلسالت وبرامج، وكافة المضامين اإلعالمية التي تسهم في إكساا األطفال للعديد من القيم 

والسلوكيات، بل وإكسابهم القدرة على معرفة كيفية التصرف في المواقف المشابهة، كما أن تراكم 

ً من تجاربه وخبراته مما يؤثر على  الصور الذهنية التي يتعرض لها الطفل ستصبح جزًء مهما
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، 2020سلوكياته وطرق تفكيره وتشكيل قيمه ومعتقداته وتوقعاته عن المستقبل )حنان سليم، 

 (.23ص

 ثانياً : الدراسات السابقة.

 الدراسات العربية

لمصرية على اية في المسلسالت التليفزيونية دور القيم المجتمع ( بعنوان "2021دراسة )سالمة، 

تعرف ة الالقنوات الفضائية العربية في تشكيل اتجاهات الشباا المصري نحوها". هدفت الدراس

تجاهات يل اعلى تأثيرات القيم المجتمعية في المسلسالت التليفزيونية المصرية ودورها في تشك

ي، ثقافاستخدمت الدراسة نظرية الغرس الوالقيم األخالقية واالجتماعية للشباا المصري، و

نية على ميداواعتمدت على منهج المسح بالعينة باستخدام استمارة االستبيان، وطبقت الدراسة ال

( مفردة من الشباا المصري المشاهد للمسلسالت المصرية، وتوصلت 400عينة قوامها )

ً بين كثوجود عالقة ارتباط دا: الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها شاهدة افة ملة إحصائيا

بين وبية المبحوثين للمسلسالت التليفزيونية المصرية المعروضة على القنوات الفضائية العر

وجود و، يةإدراكهم لواقعية القيم األخالقية واالجتماعية في المسلسالت التليفزيونية المصر

ً بين متابعة المبحوثين للمسلسالت ال معروضة ة التليفزيونية المصريووجود فروق دالة إحصائيا

الت ك المسلسا تلعلى القنوات الفضائية العربية وبين اتجاهاتهم نحو القيم والمعتقدات التي تقدمه

ً لمتغير العمر وكانت الفروق لصالح فئة العمر أكبر من  كن ولصالح فأعلى، ومكان الس 30تبعا

 سكان المدينة.

ائرية ضمنة في برامج األطفال على القناة الجز( بعنوان "القيم المت2020دراسة )فضيلي، 

الثة ئرية الثلجزااالثالثة". هدفت الدراسة التعرف على القيم المتضمنة في برامج األطفال على قناة 

اءت جلتي ادراسة تحليلية لبرنامج" تل الزهور" لإللمام بالمضامين المقدمة لشريحة األطفال 

تم  راسةتتماشى ومقومات المجتمع، ولتحقيق هدف الد بجملة من القيم لتنشئتهم تنشئة صحيحة

جمع اة لاالعتماد على منهج تحليل المحتوى، وتم االعتماد على استمارة تحليل المحتوى كأد

ة األساسية، ( معلم ومعلمة في المدارس الجزائرية ضمن المرحل150البيانات، وبلغ حجم العينة )

بعاً نة تج أهمها: عدم وجود فروق بين أفراد العيوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائ

 لمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

وأثره في القلق  MBC3 ( بعنوان " العنف في الرسوم المتحركة في قناة2020دراسة )العمر، 

( MBC3لدى الـطفل". هدفت الدراسة إلى معرفة مضمون مسلسالت الرسوم المتحركة في قناة )

ن حيث )القيم، وأنواع العنف، ومدته الزمنية(، والوقوف على أهم النقاط التي يتضمنها مسلسل م

الرسوم المتحركة "باور رينجز ساموراي" من حيث )الفكرة، والمكان، واإلنتاج، والترويج 

اإلعالني، والشخصيات، واللغة(، واستخدم منهج المسح والمنهج التجريبي، وتألفت العينة من 

موا إلى مجموعتين: ضابطة وتجريبية، وأعمارهم تتراوح بين ) (100) ( 8-6طفل وطفلة، قُّسِّ

 سنوات وكانت العينة التحليلية تتمثل في برنامج رسوم متحركة لألطفال يعرض على قناة

mbc3 وانتهى البحث إلى نتائج عدة منها : توجيه اآلباء ألطفالهم في أثناء رؤية المشاهد ،

يفة يخفف من ظهور سمة القلق وحالة القلق، وسلوك العنف، ويخفف من التأثر التلفزيونية العن
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بالقيم االجتماعية السلبية، وتبيَّن أنَّ عامل الجنس، والعمر لهُ أثٌر في ظهور سمة القلق وحالة القلق 

أنَّ تبيَّن ، كما عند اإلناث وذلك عند األطفال الذين ال يوجههم اآلباء في أثناء رؤية مشاهد العنف

تدخل اآلباء في التخفيف من حدة المشاهد العدوانية يترك أثًرا جيدًا عند الذكور أكثر منه عند 

اإلناث، وإذا كان القلق ال يتأثر بعامل الجنس فإنَّ سلوك العنف يتأثر بعامل الجنس فيكون أقوى 

 عند الذكور منه عند اإلناث حتى لو تدخل اآلباء.

ها على عنوان " اعتماد الشباا على القنوات الفضائية وتأثير( ب2019دراسة )مصري وعياش، 

 ظريةنمنظومة القيم االجتماعية دراسة ميدانية على طلبة الجامعات الفلسطينية في إطار 

رها على تأثياالعتماد". هدفت الدراسة إلى التعرف على اعتماد الشباا على القنوات الفضائية و

ومن خالل  هدف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي، منظومة القيم االجتماعية، ولتحقيق

طلبة جامعة  ( فقرة، وتكون مجتمع الدراسة من30االعتماد على أداة االستبانة التي تكونت من )

ة، تم ( طالب وطالب300الدراسة الكلية ) الخليل وجامعة فلسطين األهلية، وبلغ حجم عينة

ئج منها، أن الدراسة إلى مجموعة من النتا بسيطة. توصلتاختيارهم بطريقة العينة العشوائية ال

عة هذه باستمرار، وحرص الشباا متاب النسبة األعلى من الشباا يشاهدون القنوات الفضائية

ام وساعات األوقات األخرى، والمتتبع لهذه القنوات بشكل ع القنوات في ساعات الليل أكثر من

اسع والت التركية، والتي حظيت بمتابعة وحضور تعرض المسلس المساء بشكل خاص يجد بأنها

اته العامة بأن القيم االجتماعية التي يكتسبها الشباا في حي في الشارع الفلسطيني، هذا يدل

ً  وأسرار نموهم العاطفي واالجتماعي  لمتغيرات خاصة نابعة من مشاهدة مثل تلك المسلسالت تبعا

 الجنس، العمر، طبيعة العمل، مكان السكن.

 دراسات األجنبية:ال

ية ة الفضائبعنوان" تأثير البرامج التي تعرضها القنوات التليفزيوني (Spencer, 2020)دراسة 

لى ععرف على الروابط األسرية لألطفال وعلى منظومة القيم االجتماعية". هدفت الدراسة للت

ى طفال وعللأل تأثير البرامج التي تعرضها القنوات التليفزيونية الفضائية على الروابط األسرية

طفال، ى األمنظومة القيم االجتماعية، وكذلك معرفة دور القنوات الفضائية في تغيير القيم لد

نة المكو نةستباولتحقيق هدف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي وتم االعتماد على أداة اال

 يد،( طفالً ضمن المرحلة األساسية في مدارس السو21( فقرة، وبلغ حجم العينة )35من )

توى وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تعرض األطفال للقنوات الفضائية أثر بالسلب على مس

ل طفاالتحصيل الدراسي لألطفال، وعلى الروابط األسرية، كما أوضحت الدراسة أن تعرض األ

 ذلك إعالمية تتعلق بالعنف والعدوانية وتعاطي المخدرات وممارسة الجنس، فإن لموضوعات

وضحت ين أحالمحتوى سيعمل على تأكيد السلوكيات السلبية وقبولها وتمريرها لدى األطفال، في 

في  تمثلالنتائج كذلك أن هناك تأثيرات إيجابية نتيجة لتعرض األطفال للقنوات الفضائية ت

 .ن وتعلم اللغاتالمشاركة والتعاو

( بعنوان " تأثير البرامج التي تعرضها القنوات التليفزيونية (Stephen, et,al, 2018دراسة 

الفضائية التي تتضمن العدوانية والعنف على األطفال". هدفت الدراسة التعرف على تأثير 

عنف على األطفال، البرامج التي تعرضها القنوات التليفزيونية الفضائية التي تتضمن العدوانية وال
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ولتحقيق هدف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة كأداة مكونة من 

( مبحوثة من األمهات الكنديات الالتي 27( فقرة، من خالل دراسة كيفية على عينة قوامها )25)

وجد فروق بين غالبية سنوات، وتوصلت نتائج الدراسة الكيفية إلى أنه ي 6-3لديهن أطفال ما بين 

ً لمتغير  العينة من األمهات لديهن تحفظات على البرامج العنيفة التي يتعرض لها أطفالهن تبعا

مكان السكن ولصالح قرية، وأكدن على أن أطفالهن تزداد العدوانية لديهن كلما تعرضوا للمواد 

هن يميلون إلى محاكاة النماذج اإلعالمية العنيفة، وكذلك أكدن غالبية العينة من األمهات أن أطفال

السلبية والعدوانية بعد مشاهدتهن لتلك النوعية من البرامج، وأنهن يتدخلن لمنع أبنائهم من 

 التعرض لهذه البرامج اإلعالمية العنيفة المليئة بالقيم السلبية.

ة ضائيالف ( بعنوان " تأثير المواد التليفزيونية التي تعرضها القنوات(Joanne, 2018دراسة 

واد الم على إدراك األطفال للواقع االجتماعي من حولهم". هدفت الدراسة للتعرف على تأثير

حولهم،  ي منالتليفزيونية التي تعرضها القنوات الفضائية على إدراك األطفال للواقع االجتماع

وث دة وحوطبقت الدراسة نظرية الغرس الثقافي التي تعتمد على االرتباط بين كثافة المشاهد

استخدم ة، واإلنماء أو الغرس الثقافي لدى األطفال الذين يتعرضون بكثافة للمضامين اإلعالمي

لدراسة على ا( فقرة، وطبقت 30المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة كأداة مكونة من )

ً من اآلباء واألمهات ممن لديهم أطفال في سن التعليم االبتدائي، وت 2000 نتائج  وصلتمبحوثا

وتعلم  حباطالدراسة إلى أنه كلما ازدادت عدد ساعات المشاهدة للطفل، كلما ازداد القلق واإل

 السلوكيات السلبية لألطفال.

 التعقيب على الدراسات السابقة 

ر تأأأثييتضررح مررن خررالل اسررتعراض الدراسررات السررابقة وجررود العديررد مررن الدراسررات الترري تناولررت  

 ى حرد علمهراولكرن لرم تجرد الباحثرة علرة القيم األخالقية واالجتماعيأة القنوات الفضائية على منظوم

فس دراسررات تتنرراول هررذا التررأثير ضررمن محافظررة طررولكرم خاصررة أن المدينررة ال يوجررد بهررا أي متررن

بقة فري لتقضية وقت الفراغ لألطفال سوى مشاهدتهم للقنوات الفضرائية ، وتنوعرت الدراسرات السرا

عا  ب الترري عالجتهررا، وبررالرغم مررن ذلررك فررإن هنرراك اهتمامررا واسررأهرردافها مررن خررالل تنرروع الجوانرر

 بالتعرف على تأثير القنوات الفضائية على التنشئة االجتماعية للطفل بشكل عام.

 منهج الدراسة 

في فرري ضرروء طبيعررة الدارسررة والبيانررات المررراد الحصررول عليهررا اسررتخدمت الباحثررة المررنهج الوصرر

 لمتغيررات،اه الدراسة، ألن المنهج الوصرفي يردرس العالقرة برين التحليلي، فهو المنهج المناسب لهذ

اض ويصف درجرة العالقرة برين المتغيررات وصرفاً كميراً وذلرك باسرتخدام مقراييس كميرة، ومرن أغرر

ي المررنهج الوصررفي وصررف العالقررات بررين المتغيرررات، لهررذا فقررد رأت الباحثررة أن المررنهج الوصررف

مجتمع  ة.أهدافها بالشكل الذي يضمن الدقة والموضوعيالتحليلي هو األنسب لهذه الدراسة ويحقق 

 الدراسة

 هررو جميررع أوليرراء أمررور األطفررال فرري محافظررة طررولكرم، وقررد بلررغ عررددهم حسررب إحصررائية الجهرراز

( ولرري أمررر وفررق إحصررائية الجهرراز المركررزي 33987المركررزي لإلحصرراء الفلسررطيني حرروالي )

 (.2021ي لإلحصاء الفلسطيني، ( )الجهاز المركز2021لإلحصاء الفلسطيني للعام )
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 عينة الدراسة 

( 210) جمهااختارت الباحثة عينة من مجتمع الدراسة بالطريقة القصدية غير االحتمالية، بلغ ح

بعا ( يبين وصف عينة الدراسة ت1من أولياء أمور األطفال في محافظة طولكرم، والجدول)

 لمتغيراتها المستقلة:

 (210سة تبعا لمتغيراتها المستقلة )ن=(: توزيع عينة الدرا1الجدول )

 النسبة المئوية )%( التكرار مستويات المتغير المتغيرات المستقلة

 الجنس

 39.0 82 ذكر

 61.0 128 أنثى

 %100 210 المجموع 

 العمر

 25.7 54 ( سنة18-30)

 24.8 52 ( سنة31-40)

 24.8 52 ( سنة41-50)

 24.8 52 سنة 50أكثر من 

 %100 210 وع المجم

 مكان السكن

 40.0 84 مدينة

 3.3 7 بلدة

 54.3 114 قرية

 2.4 5 مخيم

 %100 210 المجموع 

ت يها، قامدمة فبعد اطالع الباحثة على عدد من الدراسات السابقة واألدوات المستخأداة الدراسة: 

متغيرات ال ثين تمثلت فيبتطوير استبانة مكونة من جزأين األول يتضمن بيانات أولية عن المبحو

نوات الق المستقلة الشخصية، أما الثاني فقد تكون من الفقرات التي تقيس مدى انعكاس تأثير

يث بلغ م، حالفضائية على منظومة القيم األخالقية واالجتماعية عند األطفال في محافظة طولكر

 :( يبين ذلك2)( فقرة، وزعت على مجالين رئيسيين والجدول رقم 30عدد هذه الفقرات )

 (: توزيع فقرات أداة الدراسة على محاورها الرئيسة2جدول رقم )

 عدد الفقرات أرقام الفقرات في المجال المحاور 

 15 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 5،6، 4، 3، 2، 1 التأثير اإليجابي للقنوات الفضائية

، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16 التأثير السلبي للقنوات الفضائية

29 ،30 

15 

 30 المجموع

كما تم تصميم االستبانة على أساس مقياس ليكرت الخماسي وقد بنيت الفقرات باالتجاه اإليجابي 

والسلبي، وأعطيت األوزان للفقرات كما يلي:)موافق بشدة: خمس درجات، موافق: أربع درجات، 

 تين، معارض بشدة: درجة واحدة(.محايد: ثالث درجات، معارض: درج
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ا ثة بعرضهلباحبعد إعداد أداة الدراسة بصورتها األولية وللتحقق من صدقها قامت ا صدق األداة :

 على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال العلوم اإلنسانية  في

ي فرأي ّكمين إبداء الالجامعات الفلسطينية، وبلغ عددهم )سبعة محكمين( وقد طلب من المح

سة لدرافقرات أداة الدراسة بهدف التأكد من صدق محتوى الفقرات، ومدى مالئمتها ألهداف ا

د ، وقومجاالتها ومتغيراتها، حيث طلب منهم بيان صالحية العبارة لقياس ما وضعت لقياسه

 حصلت على موافقتهم بدرجة كبيرة.

ة ت لالستبانت كرونباخ ألفا وقد بلغ معامل الثبااستخدمت الباحثة معامل الثبا  :ثبات األداة

( 3قم )ر( وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات والجدول 0.929، 0.877)

 يوضح ذلك: 

 ( نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على أبعاد االداة3جدول )

 قيمة كروبناخ الفا عدد الفقرات البعد

 0.877 15 اإليجابي للقنوات الفضائية التأثير

 0.929 15 التأثير السلبي للقنوات الفضائية

 متغيرات الدراسة 

 الجنس، العمر، مكان السكن(.)أوالً: المتغيرات المستقلة

فقرات أداة  المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على : ثانيا: المتغير التابع

ة خالقيبمدى انعكاس تأثير القنوات الفضائية على منظومة القيم األالدراسة والتي تتعلق 

 واالجتماعية عند األطفال في محافظة طولكرم.

 المعالجات اإلحصائية.

وذلك  (SPSS)من أجل معالجة البيانات تم استخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية 

 باستخدام المعالجات اإلحصائية التالية:

 لحسابية والنسب المئوية لإلجابة عن أسئلة الدراسة. المتوسطات ا .1

 اختبار )ت( للعينات المستقلة. .2

 ( .One-Way Analysis Varianceتحليل التباين األحادي) .3

  (.Cronbach's Alpha)معادلة كرونباخ الفا لقياس الثبات .4

 عرض النتائج ومناقشتها

قيم نظومة اللى معتأثير القنوات الفضائية  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرئيس:ما مدى انعكاس

 األخالقية واالجتماعية عند األطفال في محافظة طولكرم؟

النسب ورية من أجل اإلجابة عن هذا السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا 

نعكاس تأثير ا ( يبين ذلك، ومن أجل تفسير النتائج ولتحديد مدى5، 4المئوية والدرجة والجداول )

ولكرم، ظة طالقنوات الفضائية على منظومة القيم األخالقية واالجتماعية عند األطفال في محاف

، من % منخفضة 59.9-50% منخفضة جدا، من 50أقل من  استخدمت الباحثة المعيار التالي:)

 % فأكثر مرتفعة جدا.(80% مرتفعة،79.9-70% متوسطة، من 60-69.9
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 اإليجابي للقنوات الفضائية: أوالً: مجال التأثير

ثير اس تأ( المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية لدرجة مدى انعك4جدول)

عا ولكرم تبظة طالقنوات الفضائية على منظومة القيم األخالقية واالجتماعية عند األطفال في محاف

 حسب الدرجة . لمجال التأثير اإليجابي للقنوات الفضائية مرتبة تنازليا 

 (.50( وللمجال )5*أقصى درجة للفقرة)

( أن الدرجة الكلية لمدى انعكاس تأثير القنوات الفضائية على منظومة 4يتضح من خالل الجدول )

ة طولكرم تبعا لمجال التأثير اإليجابي للقنوات القيم األخالقية واالجتماعية عند األطفال في محافظ

ل
س

سل
مت

ال
 

 الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية
 الدرجة

بل قتساعد القنوات الفضائية الطفل على تعلم حروف الهجاء  1

 دخول المدرسة.

 مرتفعة 79.80 1.01995 3.9900

اني تزيد القنوات الفضائية من حصيلة الطفل اللغوية والمع 2
 والمفردات.

 مرتفعة 77.20 1.03494 3.8600

 مرتفعة 76.60 1.03529 3.8300 تعتبر القنوات الفضائية إحدى وسائل تثقيف الطفل. 3

 مرتفعة 71.00 1.22578 3.5500 تشجع القنوات الفضائية األطفال على السلوك الصحيح. 4

 متوسطة 68.20 1.08334 3.4100 تساعد القنوات الفضائية الطفل على النطق بشكل سليم. 5

 متوسطة 67.80 1.06263 3.3900 رار.يتعلم الطفل من القنوات الفضائية أشياء جديدة وباستم 6

ات يكتسب الطفل من خالل متابعة القنوات الفضائية المهار 7
 الصحيحة.

 متوسطة 66.40 1.19663 3.3200

دئ لمبايتعلم الطفل من القنوات الفضائية الكثير من القيم وا 8

 . األخالقية

 متوسطة 65.60 1.12887 3.2800

ت يتعلم الطفل من القنوات الفضائية الكثير من االتجاها 9
 االجتماعية.

 متوسطة 64.00 1.15470 3.2000

يكتسب الطفل قوة الشخصية من خالل متابعة البرامج  10

 المتنوعة في القنوات الفضائية. 

 متوسطة 62.60 1.10696 3.1300

يدة ضائية من اكتساا الطفل لألخالق الحمتزيد القنوات الف 11

 في سلوكياتهم مع األسرة. 

 متوسطة 62.00 1.22680 3.1000

 لطفلاتساهم القنوات الفضائية في تنمية ثقافة التعاون بين  12

 وأسرته.

 متوسطة 62.00 1.24316 3.1000

رة يحافظ الطفل على عالقاته االجتماعية مع محيطه من )أس 13

الل ما يشاهده من برامج ايجابية تعمق وزمالء( من خ
 العالقات االجتماعية.

 متوسطة 56.80 1.31595 2.8400

ى تساهم القنوات الفضائية في زيادة االلتزام الديني لد 14

 الطفل.

 متوسطة 53.60 1.34750 2.6800

 ةمتوسط 53.40 1.33680 2.6755 تزيد القنوات الفضائية من القدرات اإلبداعية للطفل. 15

 متوسطة 66.69 0.69911 3.3343 الدرجة الكلية لمجال التأثير اإليجابي للقنوات الفضائية
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الفضائية كانت متوسطة حيث بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية الكلية الستجابة المبحوثين على 

 (.%66.69جميع الفقرات هذا المجال )

الل عية من خجتماوتفسر الباحثة ذلك بأن القنوات الفضائية تؤثر على منظومة القيم األخالقية واال

يم مثل: الق البرامج التي تبثها هذه القنوات حيث تسهم في تنمية مجموعة من السلوكيات وتعزيز

ة، اد األسرأفر مساهمة القنوات الفضائية في تجمع أفراد األسرة لمشاهدتها، كما تنمي التطوع لدى

اد أفر وتنمي حب تقديم الخدمات المجانية لآلخرين ومساعدتهم وتنمية مفاهيم التعاون بين

ل ألج المجتمع، كما تزيد من درجة التعاطف مع أفراد المجتمع، كما تنمي مفاهيم التضحية

 اآلخرين، وتنمي هذه القنوات لغة التحاور االيجابي مع األسرة وبين أفرادها

 ثانياً: مجال التأثير السلبي للقنوات الفضائية:

قنوات ير المئوية لدرجة مدى انعكاس تأث( المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب ال5جدول)
ر ل التأثيلمجا الفضائية على منظومة القيم األخالقية واالجتماعية عند األطفال في محافظة طولكرم تبعا

 السلبي للقنوات الفضائية مرتبة تنازليا حسب الدرجة.

  

ل
س

سل
لت
ا

 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

1 
 تحرم القنوات الفضائية الطفل من اللعب.

 مرتفعة 78.20 1.21518 3.9100

 تعيق القنوات الفضائية عالقات الطفل االجتماعية 2

 مع والديه وأفراد أسرته.

 مرتفعة 76.40 1.22582 3.8200

يفقد الطفل شهيته لألكل عند مشاهدة القنوات  3

 الفضائية لفترة طويلة.

 مرتفعة 76.20 1.18658 3.8100

تعتبر القنوات الفضائية من الوسائل التي تشغل  4
 الطفل عن تحصيله العلمي.

 مرتفعة 73.80 1.17804 3.6900

ً تؤثر مشاهدة القنوات الفضائية ألوقات طويلة يوم 5  يا

 على عيون الطفل.

 مرتفعة 71.80 1.20684 3.5900

6  ً  تعوق القنوات الفضائية نمو الطفل وتجعله بطيئا
 ه ال يتحرك ألنه دائماً فقط متلقي.ألن

 مرتفعة 71.60 1.20755 3.5800

 تسيطر القنوات الفضائية على الطفل لدرجة أنه ال 7

 يستمع لما يقال له.

 مرتفعة 70.80 1.20956 3.5400

د يسعر الطفل بالمزاج السيئ والعصبية إذا لم يشاه 8

 القنوات الفضائية.

 مرتفعة 68.80 1.24981 3.4400

 معاناة األهل مع الطفل بأنه ال يقبل حل واجباته 9
 المدرسية إال وهو يستمع للقنوات الفضائية.

 مرتفعة 68.77 1.24777 3.4256

مشاهد القنوات الفضائية تجعل تفكير الطفل  10

 محدوداً.

 مرتفعة 68.75 1.24545 3.4244

تعرض القنوات الفضائية برامج تعلم الطفل حب  11
 .الذات والغيرة

 متوسطة 67.80 1.32494 3.3900
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 (. 50( وللمجال )5*أقصى درجة للفقرة)

فضائية ات التبين من تحليل سؤال الدراسة الرئيس أن الدرجة الكلية لمدى انعكاس تأثير القنو

لتأثير اجال على منظومة القيم األخالقية واالجتماعية عند األطفال في محافظة طولكرم تبعا لم

لمجال اهذا لئية فقد كانت مرتفعة حيث بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية السلبي للقنوات الفضا

شجع %(، وتفسر الباحثة ذلك من خالل ما تبثه هذه القنوات الفضائية من برامج ت71.20)

وتؤدي  لحقداألطفال على سلوكيات العنف أثر مشاهدة هذه المواقف، كما تساهم في نشر الكره وا

ت جهد تشت ة، كما أنها تساهم في إضاعة الكثير من الوقت وبالتاليإلى تفاقم المشاكل األسري

عدوانية د الاألطفال، إضافة إلى أنها تساعد األطفال على مصاحبة رفقاء السوء من خالل المشاه

 راف.النحالتي يتم بثها من خالل البرامج التي يشاهدها األطفال، والتي قد تؤدي بهم إلى ا

ياش، ، مصري وع2020، فضيلي، 2021ائج كل من دراسة )سالمة، واتفقت هذه النتيجة مع نت

 . (Spencer, 2020)( ، و اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة 2019

لة الدال النتائج المتعلقة بالفرضية األولى: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى

(0.05 ≤  لمدى انعكاس تأثير القنوات الفضائية على )ية عند الجتماعمنظومة القيم األخالقية وا

 األطفال في محافظة طولكرم تبعاً لمتغير الجنس.

تبين  (6ومن أجل فحص الفرضية استخدمت اختبار)ت( لمجموعتين مستقلتين ونتائج الجدول )

 ذلك: 

ت وار القن( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في المتوسطات الحسابية لمدى انعكاس تأثي6الجدول )
 ً  س.غير الجن لمتالفضائية على منظومة القيم األخالقية واالجتماعية عند األطفال في محافظة طولكرم تبعا

 ( ≤0,05*دال إحصائيا عند مستوى الداللة )

 متوسطة 67.80 1.37727 3.3900 ال.تزيد القنوات الفضائية من االنطوائية لدى األطف 12

تزيد القنوات الفضائية من المشكالت التي تحدث  13

بين الطفل وأصدقائه بسبب تقليده لمشاهد يراها 

 خالل متابعتها.

 متوسطة 66.60 1.35628 3.3300

 لتيلقنوات الفضائية على العادات األخالقية اتؤثر ا 14
 تنعكس على سلوك الطفل في تعامالته.

 متوسطة 64.60 1.36962 3.2300

تي تزيد القنوات الفضائية من السلوكيات السلبية ال 15

 يقوم بها الطفل.

 متوسطة 64.20 1.35666 3.2255

 مرتفعة 71.20 0.95641 3.5600 الدرجة الكلية لمجال التأثير السلبي للقنوات الفضائية

 الجنس

 (128أنثى )ن= (82ذكر )ن=
 )ت(

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 المحسوا
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

التأثير االيجابي للقنوات 

 الفضائية

3.2374 0.71249 3.3842 0.69227 -0.995 0.32 

 0.64 0.468 0.96900 3.5278 0.94264 3.6225 التأثير السلبي للقنوات الفضائية
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مدى لة لبينت نتيجة تحليل الفرضية أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الدال

ل في طفاى منظومة القيم األخالقية واالجتماعية عند األانعكاس تأثير القنوات الفضائية عل

ً لمتغير الجنس، وتفسر الباحثة ذلك بأن جميع أولياء األمور  ً كوراً ذمحافظة طولكرم تبعا   وإناثا

 ن أولياءيث أيؤكدون على تأثير القنوات الفضائية على منظومة القيم األخالقية واالجتماعية، ح

ئية ات الفضالقنولختلفون في تحديد التأثير اإليجابي والتأثير السلبي األمور الذكور واإلناث ال ي

 سلبي علىر العلى منظومة القيم والسلوكيات، فالقنوات الفضائية لها التأثير اإليجابي والتأثي

ً كبيراً في مشاهدة القن لفضائية اوات سلوكيات األطفال، مع العلم أن جميع األطفال يمضون وقتا

 ر الذكورألمواهم وعلى سلوكهم تجاه األسرة والوالدين والمجتمع. كما أن أولياء والتي تؤثر علي

ابعة و متأواإلناث يؤكدون أن متابعة القنوات الفضائية التي تبث برامج تتصف بمشاهد العنف 

ع هم مالبرامج التي تحتوي على سلوكيات تؤثر على حيات األطفال بالشكل االيجابي كتواصل

 ألسري.ااون أو من الناحية السلبية كاالبتعاد علن أخالقيات معينة مثل التع األسرة والمجتمع

( ودراسة )مصري وعياش، 2020واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة )فضيلي، 

 (.2020(، واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )العمر، 2019

اللة ى الداللة إحصائية على مستوالنتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: ال توجد فروق ذات د

(0.05 ≤ لمدى انعكاس تأثير القنوات الفضائية على منظومة القيم األخالقية وا )عية عندالجتما 

 األطفال في محافظة طولكرم تبعاً لمتغير العمر.

دم استخ ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير العمر ومن ثم

( 7اول )الجدباين األحادي للتعرف على داللة الفروق في الدرجة تبعا لمتغير العمر وتحليل الت

 ( تبين ذلك:8و)

ة خالقي( المتوسطات الحسابية لمدى انعكاس تأثير القنوات الفضائية على منظومة القيم األ7جدول)
 واالجتماعية عند األطفال في محافظة طولكرم تبعاً لمتغير العمر.

 العمر  

 الت المجا

 سنة 50أكثر من  سنة 50-41 سنة  40-31 سنة 18-30

 المتوسط المتوسط  المتوسط المتوسط

 3.2823 3.4382 3.2219 3.3622 التأثير اإليجابي للقنوات الفضائية

 3.5397 3.7658 3.2887 3.5893 التأثير السلبي للقنوات الفضائية

انت كات الحسابية، ومن أجل معرفة إن ( وجود فروق بين المتوسط7يتضح من خالل الجدول )

حادي  األ هذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية تم استخدام اختبار تحليل التباين

 ( يوضح ذلك:8والجدول )

ة لى منظومائية ع( نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق لمدى انعكاس تأثير القنوات الفض8جدول )
 االجتماعية عند األطفال في محافظة طولكرم تبعاً لمتغير العمر.القيم األخالقية و
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 مصدر التباين العمر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 االنحراف

 "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

التأثير اإليجابي 
 للقنوات الفضائية

 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 المجموع

4.232 3 1.411 2.121 

 

0.09 

 136.990 206 0.665 

 141.222 209 

التأثير السلبي للقنوات 
 الفضائية

 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 المجموع

4.040 3 1.347 2.713 

 

0.04* 

 102.266 206 0.496 

 106.306 209 

 (≥0.01(  ** دال إحصائيا عند مستوى )≥0.05* دال إحصائيا عند مستوى ) 

مدى لحليل الفرضية أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة بينت نتيجة ت

ل في طفاانعكاس تأثير القنوات الفضائية على منظومة القيم األخالقية واالجتماعية عند األ

نة(، )أكثر س 50- 41محافظة طولكرم تبعاً لمتغير العمر، وكانت الفروق لصالح الفئات العمرية )

على  ؤكدونر الباحثة ذلك بأن جميع أولياء األمور من هذه الفئة العمرية يسنة(، وتفس 50من 

وا هم اكتسبة أنتأثير القنوات الفضائية على منظومة القيم األخالقية واالجتماعية بشكل سلبي،خاص

لى عؤثر خبرات عديدة من خالل مراقبة لسلوك أبنائهم المتابعين للقنوات الفضائية والتي ت

 ويستقبل جابيل فالطفل يمضي وقته أمام القنوات الفضائية دون قيامه بأي عمل إيسلوكيات األطفا

غيرة مرية الصالع المشاهد ويقلدها في فعله وسلوكه دون معرفته بسلبيتها وإيجابيتها بينما فالفئات

ناء لة بمن أرباا األسر يؤكدون على أن التأثير االيجابي للقنوات الفضائية يتمثل في سهو

 لطفل والتأثير عليها فتتبلور شخصيته بسهولة وبوقت قصير جداً.شخصية ا

تيجة دراسة ن( ،و اختلفت هذه النتيجة مع 2021واتفقت نتيجة الدراسة مع نتائج دراسة )سالمة، 

 ( .2019)مصري وعياش، 

 0.05النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة )

( لمدى انعكاس تأثير القنوات الفضائية على منظومة القيم األخالقية واالجتماعية عند األطفال  ≥

 في محافظة طولكرم تبعاً لمتغير مكان السكن.

 ن ثمومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير مكان السكن وم

لسكن اكان ملة الفروق في الدرجة تبعا لمتغير استخدم تحليل التباين األحادي للتعرف على دال

 ( تبين ذلك:10(و)9والجداول )
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ة خالقي( المتوسطات الحسابية لمدى انعكاس تأثير القنوات الفضائية على منظومة القيم األ9جدول)
 واالجتماعية عند األطفال في محافظة طولكرم تبعاً لمتغير مكان السكن.

 مكان السكن  

 المجاالت 

 مخيم قرية بلدة مدينة

 المتوسط المتوسط  المتوسط المتوسط

 3.1461 3.3352 3.4004 3.4361 التأثير اإليجابي للقنوات الفضائية

 2.3977 3.5769 4.0758 3.9868 التأثير السلبي للقنوات الفضائية

انت ك( وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن 9يتضح من خالل الجدول )

حادي األ ذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية تم استخدام اختبار تحليل التباينه

 ( يوضح ذلك:10والجدول )

ة لى منظومعضائية ( نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق لمدى انعكاس تأثير القنوات الف10جدول )
 لكرم تبعاً لمتغير مكان السكن.القيم األخالقية واالجتماعية عند األطفال في محافظة طو

 مصدر التباين مكان السكن
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 االنحراف

 "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

التأثير اإليجابي 
 للقنوات الفضائية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

1.120 3 .373 0.759 

 

0.52 

 47.266 206 .492 

 48.387 209 

التأثير السلبي للقنوات 
 الفضائية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

41.967 3 13.989 27.638 

 

0.00* 

 48.590 206 .506 

 90.557 209 

 (≥0.01(  ** دال إحصائيا عند مستوى )≥0.05* دال إحصائيا عند مستوى ) 

 ً لمتغير مكان السكن، وكانت الفروق لصالح مدينة بينت نتيجة تحليل الفرضية وجود فروق تبعا

وبلدة وقرية، ويفسر ذلك بأن جميع أولياء األمور من سكان المدينة والبلدات والقرى يؤكدون على 

تأثير القنوات الفضائية على منظومة القيم األخالقية واالجتماعية، حيث أن القنوات الفضائية تؤثر 

القية واالجتماعية وتنعكس على سلوك األطفال، فيرى أولياء بشكل سلبي على منظومة القيم األخ

األمور من سكان المدن والقرى والبلدات انعكاس المضامين اإلعالمية المعروضة على سلوك 
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األطفال، إلى درجة أن هذه المضامين، خلقت نظرة خاطئة ومختلفة عن حقيقة العالم الذي يعيش 

 دة لم تكن  قبل انتشار هذه القنوات. فيه هؤالء األطفال، وبلورت أفكار جدي

خاصة ماكن الم األويرى أولياء األمور من سكان القرى والبلدات والمدينة أن أبنائهم ال تتوفر لديه

لقيم مة اللترفيه عن أنفسهم مما يضطرهم إلى متابعة القنوات الفضائية التي تؤثر على منظو

معروضة ف التأثير السلبي من خالل مشاهد العناألخالقية واالجتماعية لألطفال ويتنامى هذا ال

ماعية الجتاعبر القنوات الفضائية كما أن سكان المدن يرون أن القنوات الفضائية تعزز القيم 

 ألسرة.اد اوتراعي األخالق والسلوكيات االجتماعية من خالل إرساء التكافل والتعاون بين أفر

( ، و (Stephen, et,al, 2018( ودراسة 2021، واتفقت نتيجة الدراسة مع نتائج دراسة )سالمة

 (.2019اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )مصري وعياش، 

 التوصيات

حث أولياء األمور على متابعةَ أطفالهم عندما يشاهدون القنوات الفضائية، ووضع ترتيب منظَّم  .1

ا مع تفعيل ما هو مطلوا من ووقت محدد لمتابعة األطفال للقنوات الفضائية، وبما يحدُّ من خطورته

 رغبات ومتطلبات الطفل.

تي تؤكد ية الضرورة ضبط القنوات الفضائية من قبل أولياء األمور من خالل توفير القنوات الفضائ .2

 على دعم السلوكيات االيجابية والتعليمية والثقافية والدينية واألخالقية.

 

 ا بعضدهم حول السلبيات التي تحتويهضرورة متابعة أولياء األمور ألطفالهم ونصحهم وإرشا .3

 القنوات الفضائية والتي تؤثر على حياتهم مستقبالً.
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 دراسة في جغرافية السياحة أنماط السياحة في منطقة مصراتة وسبل تنميتها

 أ. حواء أحمد المطردي

ليبيا -جامعة مصراتة ، محاضر بكلية التربية  

 

ع أملخص:  ياحة الَّتي تتنوَّ مات الس ِّ تلفة ياحيَّة الُمخْ ها الس ِّ ْنماطتَْزخْر منطقة الدراسة بالعديد من ُمقوَّ

ْوء على هذه األنماط الومن هنا جاءت أه عة ودُمتنمية الدراسة التي تهدف إلى تْسليط الضَّ ِّ راسة و 

ياحة بالمنطقة وسبل تْنميتها  تي تتالءم مع ياحة ال  الس ِّ  إِّْبراز أهم أْنماطبما يْضُمْن تْطوير قطاع الس ِّ

ياحية الطَّبيعيَّة والبشريَّة هها، لتي تواجا ات، والوقوف على أهم المعوقُمْعطيات المنطقة الس ِّ

لُها ألن  ياحة في مصراتة وال تي تُؤه ِّ ع األنماط الس ِّ يَّة جهة سياحوكون توخلصت الدراسة إلى تنوَّ

ياضيَّة والعالجيَّة وسياحة ا ياحة البيئيَّة والر ِّ وصت الدراسة ق، وقد ألتسومحليًا ودوليًا، خاصة الس ِّ

ياحةبتوصيات عدة منها  يتُها، وتشجيع القطاع زيادة الوعي المْجتمعي للس ِّ ة ات الوأهم ِّ خاصَّ

ياحة ق يَّة لقطاع الس ِّ لمدَى اوطويلة  صيرةالمختلفة لالستثمار في هذا القطاع، ووَضع ُخطط تَْنَموِّ

 بما يْضُمن استْمرار هذا القطاع َودَْيُموَمتُهُ.

  السياحة، أنماط السياحة، جغرافية السياحة.الكلمات المفتاحية: 

Tourism patterns in the Misurata region and ways to develop 

it Study in the geography of tourism 

Hawa Ahmed ELmutrdi 

Faculty of Education/University of Misurata-Libya 

ABSTECT: The study area is replete with many elements of tourism that 

vary its different tourist patterns, hence the importance of the study, 

which aims to highlight these diverse patterns and study ways to develop 

them to ensure the development of the tourism sector in the region and 

highlight the most important types of tourism that are compatible with the 

data of the natural and human tourist area, and to identify the most 

important obstacles it faces, and the study concluded the diversity of 

tourism patterns in Misrata, which qualify it to be a tourist destination 
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locally and internationally, Especially ecotourism, sports, medical and 

shopping tourism, the study recommended several recommendations, 

including increasing community awareness of tourism and its importance, 

encouraging various private sectors to invest in this sector, and 

developing development plans for the tourism sector short and long term 

to ensure the continuity and sustainability of this sector. 

Key Words: Tourism, patterns of tourism, geography of tourism. 

 المحور األول: اإلطار النظري للدراسة

ياالمقدمة:  عت العَديد من الت ْصنيفات للس ِّ لهدَف أو ايف حْسب ْصنحة وفقًا لعدة معايير منها التَّ ُوضِّ

تعدَّدْ تْصنيفات حْيُث هم التَّ أمن  الدَّافع الَّتي تدفع بالسَّائح للتَّوجه لمكان معي ِّن، ويعُدُّ هذا الت ْصنيف

ياحة حسب الهدف منها، والتي منها  ياحةأْنماط الس ِّ فية، ة، الثقااريخيالدينية، البيئية، الت الس ِّ

ياحةالرياضية، العالجية، الترفيهية،  يالتسوق وغيرها العديد من األنماط، وأل س ِّ تَّْصنيف ة هذا الهم ِّ

ياحة في مدينة مصراتة ا ْوء على أْنماط الس ِّ راسة لتسلُّْط الضَّ ْث في سُبُل ية وتْبحلليبجاءت هذه الد ِّ

ب الس ِّ تْنميَتها، حيث  مات الجذِّ ِّ لهتزُخر المنطقة بالعديد من ُمقو   صدًا سياحيًّاتكون مقْ  ا أنْ ياحي تُؤه ِّ

ياحيَّة، وأن كانت تعاني في الوقت ذاته من معوق حيان حول في أات تهاًما للعديد من األْنماط الس ِّ

تي لدولة اللامة عدة أمام ذلك وليس األمر متعلق بإمكانيات المنطقة بقدر ما يتعلق بالتوجهات الع

ياحة  بني ة جيَّات متراتيإال مؤخًرا، األمر الَّذي يتطلَّْب وضع خطط واسلم تولي أهمية لقطاع الس ِّ

ياحيَّة بما يُحقَّق تْنمية هذا الق رات المنطقة وإْمكانيَّتها الس ِّ فظة ا يضُمْن المحالهام وبماطاع على ُمقد ِّ

دة، لذا جاءت هذه الدراسة في محاولة لتسليط الضو ماته المتعد ِّ ِّ  ى أنماطء علعلْيه وعلى مقو 

ياحيَّة وسُبُْل تْحقيق تْنمية لألْنما ياحة بالمنطقة وإمكانيَّاتها الس ِّ  ة بها.سَّياحيَّ ط الالس ِّ

راسة:   تتمثَّْل مشكلة الد راسة في التَّساؤالت التَّالية: ُمْشكلة الد ِّ

ياحة في مصراتة؟- ْع أْنماط الس ِّ  ما مدى تنوُّ

 في منطقة الدراسة؟ ما سُبُْل تْحقيق تْنمية لألْنماط السَّياحيَّة-

راسة إلى تْحقيق األهداف التَّالية:أهداف الدراسة:   تْسعى الد ِّ

ياحي ة في مصراتة.  -1 ْف على األْنماط الس ِّ  الت عَرُّ

ياحية في مصراتة. -2  معرفة أهم سُبُْل تْحقيق الت ْنمية لألْنماط الس ِّ

ياحة ال تي تتالءم مع ُمْعطيات المنطقة ا -3 ياحية.إِّْبراز أهم أنماط الس ِّ  لس ِّ

يَّة الدراسة:  ياحيَّة أهم ِّ ع أْنماطها الس ِّ ياحة الَّتي تتنوَّ مات الس ِّ تَْزخْر منطقة الدراسة بالعديد من ُمقوَّ

ْوء على هذه األنماط  راسة في محاولة لتْسليط الضَّ يَّة الد ِّ الُمْختلفة ومن هذا المنطلق جاءْت أهم ِّ

ا يس عة ودراسة سبل تْنميتها ممَّ ِّ رع من عجلَّة االهتمام بهذا القطاع الهام في ليبيا عموًما الُمتنو 
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ومنطقة الدراسة على وجه الخصوص، وفي محاولة بأن تسهم هذه الدراسة في إثراء المكتبة 

 الليبية الجغرافية والسياحية.

يَّات التَّالية:فرضيَّات الدراسة:  راسة الفرضِّ ْض الد ِّ  تْفترِّ

ْع كبير في األْنماط ا -1 ياحي ة بمنطقة الدراسة.يوجد تنوُّ  لس ِّ

ياحة بمنطقة الدراسة اقتصاديًا وا -2  يًا.جتماعتتعدَّد سبل تْحقيق تْنمية األنماط الس ِّ

 تتمثل مجاالت الدراسة في التالي:مجاالت الدراسة: 

1-  :ِّ ِّ في مدينة مصراتة الواقٍعة فيالمجال المكاني  بي من لي الغرالشما يتمثَّْل المجال المكاني 

يًّا بْين دائرتي عرض ليبيا،   /36طي طول خشمااًل، وبين  320  /28 - 310 /55والتي تمتد فلكِّ

ليتن، يحدها من الشمال والشرق البحر المتوسط، ومن الغرب منطقة زشرقًا،  150 /22 -140

 (.1ومن الجنوب الغربي بن وليد، ومن الجنوب الشرقي سرت، كما في الخريطة )

ة لحضارامجال الزمني للدراسة منذ نشأة مدينة مصراتة في فترة يمتد الالمجال الزمني:  -2

 .2021الفينيقية إلى سنة 

 
قسيم اإلداري ( استنادا إلى التGISالمصدر: عمل الباحثة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية )

 .3، المجلس البلدي لبلدية مصراتة، ص2015لبلدية مصراتة 

 تة()مصرا (: منطقة الدراسة1الخريطة )

  مْنهجيَّة الدراسة وطُرق الحصول على البيانات:

ياحة بالمنطقة، إلى       راسة المنهج الَوْصفي واإلقليمي في جْمع البيانات عن أْنماْط اٍل س ِّ اتَّبعَْت الد ِّ

سائِّْل ا لعْلميَّة جانب المنهج التَّْحليلي في تْحليل تِّْلك البيانات الَّتي تمَّ الُحُصول عليها من الكُتُب والرَّ
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يَارات الَميدانِّيَة للمناطقِّ ذات  والد ْوريَّات الُمْحكمة، باإلضافة للدراسة الميدانية وذلك َعبَر الزِّ

 الجذب السياحي بالمنطقة.

راساْت السَّابقة:  ياحيَّة،الد ِّ راسات السَّابقة حول أنماط الس ِّ  التَّالي: من أهم الد ِّ

ية في اط السياحية القائمة على الخصائص البشر( حول األنم2021دراسة )سعد وآخرين،  -1

ذب جة في إقليم القاهرة الكبرى، وتوصلت الدراسة لجملة نتائج بينت أهمية المقاصد الديني

 احة علىالسي السياح بالمنطقة، إلى جانب السياحة الترفيهية في النيل التي تعد من أهم أنواع

ناطق لعالم لما تضمه من العديد من الماإلطالق، وكون المنطقة أكبر متحف مفتوح حول ا

 التراثية الثقافية الغنية باآلثار التي ترجع للعصور القديمة والحديثة. 

ى تنوع ( حول األنماط السياحية في محافظة الفيوم، والتي أكدت عل2011دراسة )جمعة،  -2

 البيئة ناصرنوع عاألنماط السياحية بالمنطقة خاصة تلك القائمة على السياحة البيئية وذلك لت

لسياحة ري واالطبيعية بالمحافظة، هذا إلى جانب تنوع األنماط السياحية األخرى كسياحة السفا

 الشعبية.

يا، إذ ( حول استراتيجيات لتنمية سياحة صحراوية مستدامة في ليب2009دراسة )الطيب،  -3

ي فواء احية مميزة سبينت الدراسة مدى تنوع اإلقليم الصحراوي في ليبيا بإمكانات جذب سي

الطيب  ا بينالجانب الثقافي أو التاريخي أو في طبيعة وتباين البيئة الصحراوية المميزة، كم

تعرض توما  الضغوطات التي تعاني منها البيئة الصحراوية أثر تزايد حركة السياحة العشوائية

 له المواقع التاريخية من سرقات وعبث. 

نماط يتبين من الدراسات السابقة التي استعرضت األقة: تعقيب على الدراسات الساب     

ي حثت فبالسياحية في مناطق محددة، منها ما ركز على نمط سياحي واحد كدراسة الطيب التي 

ت مقوماالسياحة الصحراوية في ليبيا، ودراسة سعد حول األنماط السياحية القائمة على ال

قة في منط جمعة ين مختلف األنماط السياحية كدراسةالبشرية بإقليم القاهرة الكبرى، أو ما جمع ب

سياحية اط الالفيوم، وكون الدراسة الحالية هي األولى من نوعها في منطقة الدراسة حول األنم

ال تح المجلك لففقد هدفت كدراسة أولية إلى تبيان كافة األنماط السياحية بالمنطقة ساعية بعد ذ

ددة ة، خاصة لما تتمتع به مصراتة من أنماط متعلدراسة متخصصة لكل نمط سياحي على حد

ادت استف للسياحة كسياحة التسوق أو السياحة الرياضية أو سياحة المعارض والمؤتمرات، وقد

بيان ية وتهذه الدراسة من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة ووضع محاورها األساس

غية هداف، بمن أ منطقة الدراسة، وما تسعى إليه األنماط السياحية المختلفة بما يتالءم مع طبيعة

 الوصول إلى تحيق تنمية سياحية بالمنطقة.  

 األنماط السياحية في مصراتة  المحور الثاني: 

لها أْن تكون       ياحي تُؤه ِّ ب الس ِّ مات الجذِّ ِّ ا هاًما ا سياحيًّ ْقصدً متزُخر مصراتة بالعديد من ُمقو 

ياحيَّ  راللعديد من األْنماط الس ِّ  لتَّالي:سة اة، ومن هذه األْنماط السياحية في منطقة الد ِّ

يني ة:  -1 ياحة الد ِّ ينيَّة المقد سة عند جميع األديان، الس ِّ ياحة الُمرتبطة بزيارة األماكن الد ِّ هي الس ِّ

اَئرين كل عام مثل الحج والعمرة لبيت هللا  حيُث تْستقبل هذه األماكن الماليين من الحجاج والز 

مة، وزيارة المسجد األقصى وكنيسة القيامة في فلسطين، والفاتيكان الحر ام في مك ة المكر 
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ياحة، هذا إلى جانب زيارة األضرحة والمساجد  يني ة أقدم أْنواع الس ِّ ياحة الد ِّ وغيرها، حيُث تعد الس ِّ

 التَّاريخيَّة.

يني ة من المساجد والز      يخية ية التارهموايا ذات األوتُضمُّ مصراتة العديد من المزارات الد ِّ

م الدينية ( الذي يعد من أقدم وأكبر المعال1والسياحية، من أشهرها الجامع العالي الصورة )

الصورة  ، ومسجد أحمد الزروق1300بالمنطقة حيث يقع في وسط المدينة وقد تم بناؤه في عام 

من  لعديدالدي ويرتاده ا( الواقع في قرية الزروق والذي أُسس في القرن الثالث عشر المي2)

عد يلذي الزوار من داخل وخارج ليبيا لشهرة مؤسسه الشيخ أحمد الفاسي المعروف بالزروق وا

ة للعلم منارأهم مراجع علماء المالكية، وال يزال هذا المسجد مركًزا دينيًا لتحفيظ القرآن و

 (.266-265، ص2017والمعرفة )األسطى؛ حويل، 

 
 الي(: الجامع الع1صورة )

 .23/02/2021المصدر: عدسة عائشة عيسى، بتاريخ 
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 (: مسجد الزروق2صورة )

 .06/03/2021المصدر: عدسة عائشة عيسى، بتاريخ 

ر أحمد، ة قصومسجد ابن غلبون الذي يعد أحد أهم المعالم الدينية بالمدينة ويقع في منطق     

حمد بن خليل بالمدينة، أسسه الشيخ معام ويعد بذلك أقدم مسجد  800ويعود تاريخه إلى أكثر من 

( مسجد ابن غلبون حيث تظهر في أعلى الصورة 3، وتبين الصورة )1771بن غلبون سنة 

كون هذا يأن  المسجد وهو مهماًل تماًما إذ لم تتم صيانته منذ فترة طويلة، حيث كان من الممكن

هتمام م االتالمسلمين في حال المسجد وجهة سياحية دينية يمكن أن تستقطب العديد من السائحين 

 به وصيانته.

زراعية ى الكما تتواجد في مصراتة بعض الكنائس التي أقامها االستعمار اإليطالي في القر    

رتين من ألخياالتي استوطن بها في كل من مناطق الدافنية وطمينة والكراريم، وتعاني الكنيستين 

جالية المسيحية ( التي تقصدها ال4تظهر في الصورة )اإلهمال، ولم ترمم إال كنيسة الدافنية التي 

 (.96، ص2013بالمنطقة )المنقوش، 

 
 (: مسجد ابن غلبون3صورة )

 . 01/03/2021المصدر: عدسة عيسى مصطفى، بتاريخ 
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 (: كنيسة الدافنية4صورة )

 .10/01/2021المصدر: عدسة عيسى مصطفى، بتاريخ 

ثقافية وينية دالدراسة التي كان لها دوًرا بارًزا كمراكز وتنتشر المنارات والزوايا في منطقة 

نارات، ايا والمالزووتعليمية، حيث كان بداية التعليم في ليبيا عموًما تعليًما دينيًا في المساجد و

منطقة ( حيث تعد أقدم الزوايا في ال5ومن أشهرها منارة سيدي إبراهيم المحجوب الصورة )

تح فم، وزاوية سيدي 1829-1826ية المدنية التي تأسست في م، وزاو1341والتي تأسست سنة

 ،2017ه، وزاوية ابن غلبون في قصر أحمد )األسطى؛ حويل، 1075هللا التي أنشأت في 

ياحة الس (، وعلى الرغم من شهرة هذه الزوايا على مستوى العالم اإلسالمي، إال أن273-270ص

زوايا مساجد و ة منجب تنمية المعالم الدينية بالمنطقالدينية بها ال ترتقي بالمستوى المطلوب، إذ ي

نة م والصياترميوحتى كنائس والترويج لها سياحيًا، حيث يعاني العديد منها من اإلهمال وتحتاج لل

 والحفاظ على طراز بناءها القديم.

 
 (: زاوية المحجوب5صورة )

 .http://www.ahlulbayt-libya.com/ ،12/04/2021المصدر: 

http://www.ahlulbayt-libya.com/


 يردأنماط السياحة في منطقة مصراتة وسبل تنميتها دراسة في جغرافية السياحة   أ.حواء أحمد المط

 40      2022 سبتمبر، 25العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

اء لعلماأما عن المقابر واألضرحة فتنتشر في مصراتة العديد من األضرحة لرجال صالحين من 

من أشهر هذه حيث اختاروا المدينة مقاًما لهم و ومن أحفاد الصحابة ومن أهل بيت رسول هللا 

بة، لخرواة في ميناء قصر أحمد، المندي في األضرحة أحمد الزروق في قرية الزروق، أبو شعيف

ليم، عأبو )مرباط في مرباط، أبو شعالة، فتح هللا، أبو عليم، صالح، أمبارك، وغيرهم الكثير 

 (.52-51، ص2007

ياحة التَّاريخيَّة:  -2 ف علالس ِّ ياحة التَّاريخيَّة إلى التَّعرُّ  وب وحضاراتها،ر الشُّعُ ى آثاتهدُف الس ِّ

اح المواقع األثريَّة والمتاحف سواء من داخل الد ولة أو خاحيُث يُزور ا افي، ك)كافي،  رجهالسُّوَّ

ة اريخيَّ التَّ  (، وتعتبر مصراتة من المدن الليبية القديمة، وتزخر بالعديد من اآلثار35، ص2016

ْت على تاريخ مصراتة منها ة ارر الحضآثا والَّتي ترجع للعديد من الحضارات القديمة الَّتي مرَّ

ينيقية ثار الفض اآلالفينيقيَّة، حيث تعد من المدن التي أنشأتها الحضارة الفينيقية، إذ عثر على بع

ا مبان بقايفي أجزاء مختلفة من المنطقة، التي عرفت باسم توباكتس إذ عثر على مقابر وآثار ل

 خامرتلة قديمة في مركز المدينة، ورأس كيفاالي الذي يتحدد في قصر أحمد حيث عثر على ك

ثر عكجم تعود للحضارة الفينيقية، وفي مرسى الجزيرة 10000غارقة في البحر تزن حوالي 

نها يعتقد بأ تعود للحضارة الفينيقية، أيضا تمثلت في عدد من المباني 1940على حفريات في عام 

بقايا على  1974قرية سكنية بنيت بالطوب المجفف وعدد من القطع النقدية وقبور، وعثر في عام 

ر لفخااجدران لمباني قديمة بنيت بالطوب المجفف ومجموعة من العمالت البرونزية وقطع من 

ا ة أيضا مصراتتعود للقرن الثالث قبل الميالد في منطقة رأس الهنشير، ومن اآلثار الفينيقية بم

لفة لمختصندوقًا وعدد من الجرار ا 134عثر عليه في منطقة الدافنية من إحدى المقابر على 

 ي وبدايةينيقاألحجام المصنوعة من الصلصال والمرسوم عليها نقوش بونية تعود لنهاية الحكم الف

رماد  صندوقا من الحجر الجيري كانت تستخدم لحفظ 11الحكم الروماني، كما عثر أيضا على 

 مونأله الموتى بعد حرقهم، إضافة إلى أثار لمعبد فينيقي في زاوية المحجوب يعتقد أنه لإل

 (.100-94، ص2008)المنتصر، 

مصراتة بشرت وبقيام الحضارة الرومانية بالمنطقة التي احتفظت بمراكز الحضارة الفينيقية، انت

 عدة آثار رومانية منها توباكتس، ورأس كيفاالي حيث عثر على طريق مرصوف باألحجار

 ربطيالذي كان  بالقرب من ميناء قصر أحمد يعتقد بأنه جزء من الطريق الروماني الساحلي

غيرة ية صالمراكز العمرانية في شمال غرب ليبيا، وعثر أيضا على قطع فخارية وحمامات رومان

لى آثار رة عفي سفح أحد الكثبان الرملية تعود للقرن الربع الميالدي، كما عثر في مرسى الجزي

منطقة  نية فيم، وكشفت الدراسات األثرية على مقابر روما30رومانية لمستوطنة صغيرة بطول 

ر رومانية قبو 6صندوقًا مدفونة في إحدى المقابر، وعثر أيضا على  135الدافنية إذ عثر على 

عثر وية، في منطقة يدر ومجموعة من القطع الزجاجية واألواني الفخارية وجرار فخارية ورخام

فيال ، ومةعلى فيال فاخرة تعود للحضارة الرومانية مطلة على البحر في رأس هنشير، وبو فاط

حصنة رع مشاطئ الحمام بزريق التي وجد القرب منها آثار ألبار مياه رومانية، وعثر على مزا

( بعض اآلثار 6(، تبين الصورة )106-100، ص2008بسياج في وادي ساسو )المنتصر، 

 الرومانية بالمنطقة.
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امع الج معالمهاوقد تحولت المدينة بعد مجيء اإلسالم إلى مدينة إسالمية حيث يعد من أبرز 

المدينة ب( 1911-1551، ومن آثار الخالفة العثمانية )1300العالي الذي يعود بنائه إلى عام 

 (.7القصر الحكومي، مبنى البلدية حالًيا والظاهر في الصورة )

 
 (: من آثار الحضارة الرومانية بمصراتة6الصورة )

 .10/01/2021المصدر: عدسة عيسى مصطفى، بتاريخ 

 
 (: مبنى بلدية مصراتة )القصر الحكومي سابقًا(7ة )صور

 .23/02/2021المصدر: عدسة عائشة عيسى، بتاريخ 

ياحة الثَّقافيَّة:  -3 ْلدان األخرى ب والبُ شُّعُويْسعى السَّائح هنا إلى اكتساب ثقافة واسعة عن الالس ِّ

من  اَئحينالس    تكُون فئةوذلك بزيارته للمتاحف والمعارض واآلثار وحتَّى األسواق وغيرها حْيثُ 

معماريَّة ماط الاألنْ  الُمثَّقَّفين والُمتعل ِّمين بِّشكٍل خاص، وتتمثل الجوانب الثقافية للسياحة في

ناعات التَّقليديَّة والمأْكوالت والفُنُون والموسيقى وا سوالعْمرانيَّة والص ِّ تَّْصويريَّة ومات اللرُّ

ينيَّة واألغاني الشَّعْ والنَّحت والمهرجانات والمناسبات الس ِّ  تتمثل وقص الشَّْعبي، والرَّ  بيَّةياسيَّة والد ِّ

 الجوانب الثقافية والفنية للسياحة بمنطقة الدراسة في التالي:

(، وهو متحف مصراتة 8يوجد في منطقة الدراسة متحفًا واحدًا قط كما في الصورة ) المتاحف: -أ

يات أثرية تعود لعدة حضارات مرت على المدينة ، بثالث قاعات تضم عدة مقتن1997افتتح في 

من الحضارة الفينيقية والنوميدية والرومانية، وتعبر بذلك على القيمة التاريخية للمنطقة 

 (.108-105، ص2013)المنقوش، 
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 (: متحف مصراتة8صورة )

 .23/02/2021المصدر: عدسة عائشة عيسى، بتاريخ 

ة سرحيبيا عموًما، وفي مصراتة توجد بعض الفرق المقليلة هي المسارح في لي المسارح: -ب

ات، أما بعينمثل فرقة المسرح الوطني، وفرقة مصراتة للفنون الشعبية التي تأسست في بداية الس

 عن دور العرض فقد أنشئت أول دار عرض سينمائي بمصراتة في شارع طرابلس عرفت باسم

دار إلى ميدان النصر وأصبحت تعرف باإلمبراطورية لصاحبها فوستيال، وانتقلت بعد ذلك 

ينما لك سعرض مصراتة حتى تم هدمها في أواخر السبعينات من القرن العشرين، ثم أنشأت بعد ذ

( والتي 100-92، ص2007الدريجة في منتصف السبعينات في شارع طرابلس )أبو عليم، 

 فبراير ولم يتم إعادة بنائها إلى اآلن. 17دمرت في أحداث ثورة 

نها متلف أقيمت بمدينة مصراتة عدة مهرجانات سياحية ذات طابع مخ مهرجانات السياحية:ال -ج

من  2/8إلى  31/7الرياضية والثقافية والشعبية، مثل مهرجان العرعار الذي يقام في الفترة من 

كل عام ويشمل عدة أنشطة رياضية وثقافية وعروض للفروسية والسيارات الصحراوية 

ارب اطئية وبحرية ككرة القدم والطائرة والغطس والسباحة وعروض لقوومسابقات رياضية ش

 الرملية انهاالصيد البحري، وتعد منطقة العرعار مزاًرا سياحيًا هاًما للمنطقة إذ تمتاز بكثب

عار، ( جانب من مهرجان العر9البيضاء وزرقة البحر وبعض أشجار النخيل، وتظهر الصورة )

لمنطقة اشهد انات للفروسية تعرض فيها الخيول العربية األصيلة وتكما تقام أيضا بمصراتة مهرج

 (.110-108، ص2013كل عام إقبااًل كبيًرا من عدة مدن ليبية )المنقوش، 
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 (: مهرجان العرعار 9صورة )

 .24/07/2020المصدر: عدسة عيسى مصطفى، بتاريخ 

دينة تهر مالجذب السياحي، وتشتمثل الصناعات التقليدية أهم عناصر  الصناعات التقليدية: -د

 والكليم رقوممصراتة بالصناعات اليدوية والتقليدية خاصة في مجال الغزل والنسيج، كالسجاد الم

ل لحباوالبشت والفرشة والجرد والعباءة، والمحاريت والمناجل واألقفال وقدور النحاس وا

ة، ة المميزراتية، والطاقية المصوالجلود، واألحذية التقليدية كالمداس والبلغة والقبقاب والكوف

 (.33، ص2007والمسدة والبراسيم )أبو عليم، 

 عند تعد الفنون الشعبية عنصر جذب سياحي هام ومميز خاصة الفنون والتراث الشعبي: -هـ

لتي لشعبية اون اإقامة المهرجانات السياحية، ومن أشهر الفرق الشعبية بالمدينة فرقة مصراتة للفن

ث لتراالسبعينات وحققت نجاًحا كبيًرا بما جسدته من أعمال فنية تحاكي ا تأسست في مطلع

 (.95، ص2007الشعبي الليبي )أبو عليم، 

 
 (: الزكرة )آلة موسيقية(10صورة )

 .22/02/2021المصدر: عدسة عيسى مصطفى، بتاريخ 
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بها  تحي حيثوتعد المقرونة من أشهر اآلالت الموسيقية الشعبية في ليبيا وفي مصراتة خاصة، 

راس، األعجميع الحفالت الشعبية في مختلف المناسبات العامة والخاصة، الدينية، الوطنية، و

 (.10(، والتي تظهر في الصورة )89، ص2007والتي منها المعروفة بالزكرة )أبو عليم، 

صراتي لمالزي أما األلبسة الشعبية فيعد الزي الليبي عموًما من أجمل األلبسة العربية، وكان ا

ج الخربالنسبة للرجال هو السورية أي القميص ذو األكمام الواسعة والطاقية المصراتية و

فرملة، بال والقشطة والبلغة العفاسي والجرد والعباءة المعروفة بالبشيمة والسدرية المعروفة

جبة وال والزبون والسروال والمعروفة بكاط الملف، والمعرقة والطاقية الحمراء أو السوداء

جة، ية والقملكردوالكشابية، أما الزي الشعبي للمرأة المصراتية فهو القفطان والسروال والرداء وا

الكحل ين بوللرأس الكوفية أو المحرمة، وعند خروجها من بيتها ترتدي الجرد أو الفرشية وتتز

وعلى  ،دباجوالسواك، وتلبس الخلخال في ساقيها، والخراص وفي أذنيها، وفي يديها الحدايد وال

ب، رأسها الصوالح وتصل شعرها بالخلجة وفي عنقها الشعرية أو الصنيبرة وصرب المحابي

رز ومط وتلبس في رجليها حذاء معروفًا بالتليك مصنوع من الجلد الطبيعي ومزخرف باأللوان

 (.134-132، ص2007بالفضة، وغيرها من األلبسة )أبو عليم، 

ثل مبية ي، وتشتهر منطقة الدراسة بعدة مأكوالت شعوتعد األكالت الشعبية من التراث الشعب

لمنطقة ا باالبازين التي تعد الوجبة الرئيسية في جميع المناسبات، ومن األكالت الشعبية أيض

 خضرالكسكسي، الرغيدة، العصبان، وغيرها الكثير من المأكوالت والمشروبات كالشاهي األ

منطقة ر اللكعك والمقروض والغريبة، كما تشتهوالروينة )الحويرة( والالقبي، ومن الحلويات ا

 و للكبارأية، بالعديد من األلعاب الشعبية سواء أكانت لألطفال مثل كمادي، بابا زن، حوش بوسعد

وتحظى (، 139-163، ص2007مثل الكارطة، كورة المعقاف، القشطة، السيزة )أبو عليم، 

 ناصر جذبععبي المنطقة بالعديد من العادات والتقاليد التي تشكل كغيرها من الفنون والتراث الش

د، حيث مولوسياحي متميز، سواء ما كان منها في حفل الزواج، أو في حفل الختان أو األسبوع لل

رية سنة الهجل اللكل منها طقوسها الخاصة، ومن األعياد الدينية تقام الفتاشة وذلك احتفااًل بدخو

لعاشر ايوم الجديدة، والبغدادي وذلك لالحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وعاشوراء في ال

 من شهر المحرم، ولكل منها مأكوالته الخاصة بها.

ياحة العالجيَّة:  -4 ياحة، حيُث يتوجه السَّائح للمناطق المشهورة الس ِّ تعد من أقدم أنواع الس ِّ

مال، بعالجاتها الطَّبي ين والر ِّ عيَّة المتمث ِّلة في المياه المعدنيَّة من العيون والمياه الكْبريتيَّة ومن الط ِّ

يت بالمدن الطُّبيَّة أو مدُن  ياحة وسُم ِّ حتى اشتهرت بعض الُمدُن في العالم بهذا النَّْمط من الس ِّ

ة العديد من الفورات االستشفاء مثل: البحر المي ِّت، وعين السَّْخنة في مصر، وتتواجد في مصرات

السَّاخنة في عدَّة مناطق والَّتي تْحتوى على مياه كْبريتي ة تْستْخدم لعدَّة عالجات، ومن أبار المياه 

الساخنة )الفوارات( في مصراتة أبار القوشي التي تستخدم ألغراض طبية وذلك الحتوائها على 

السكيرات التي تمتاز بمياهها أمالح ومعادن أهمها الكبريت، وأبار كرزاز، والرويسات، و

( مما يشجع على قيام سياحة طبية استشفائية بالمدينة، وإْن 105، ص2010الساخنة )عيبلو، 

 كانت ال تزال تَْفتقِّْر للعديد من الخدمات.
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ياضيَّة:  -5 ياحة الر ِّ لة كصيد م المفضَّ ياضاتهوبها ينتقل السَّائُحون لمناطق معيَّنة لممارسة رالس ِّ

ات دوليَّة ُمباري شاهدةوالتَّزلُّج على الجليد والغطس والسَّباحة والتَّْجديف وغيرها، أو لم األسماك

ر منطقة ، وتوف ِّ يُولوإقليميَّة وحتى محل ِّيَّة مثل: ُمباريات كرة القدم وسباقات السَّي ارات والخُ 

ياضات الُمْختلفة وفي بيئات جُ  اح كافة أنواع هذه الر ِّ ِّ افيَّ ْغرمصراتة أمام السُّوَّ عة تتمثل في ة متنو 

ياحة الشَّباب من مناطق مختلفة خا ْيد حيث يْجذُْب هذا النَّْمط من الس ِّ منهم  مغامرينصة الالصَّ

اليات ع على قيام نمط سياحة آخر يُْعرف بسياحة المغامرات، كالرَّ يَّارات أو  للسَّ سواءً  والَّتي تشج ِّ

اليا جات، حْيُث تقام بعْض الرَّ الَّ أنَّها إتواضعة زال مت السنويَّة في المنطقة وإن كانت ال تالدَّرَّ

ي ِّيْن، ومن المالعب الرياضية ب يَّاح المحل ِّ ة المدينة الدراس منطقةتجذب أعداد ال بأس منها من الس ِّ

م اب تضالرياضية الواقعة في منطقة الخروبة، إذ يوجد بها ملعب لكرة القدم وصالة لأللع

ويحلي ي السة السلة وكرة الطائرة، هذا إلى جانب عدة نوادي رياضية كنادمالعب كرة اليد وكر

، 2005الرياضي، ونادي الحياد ونادي الشموع، ونادي األهلي المصراتي وغيرها )إقدورة، 

من  ( حيث تشهد الرياضة في مصراتة تطوًرا ملحوًظا وذلك باستضافتها للعديد129-128ص

 الدوريات ومهرجانات الفروسية. 

ياحة العلميَّة:  -6 ْع في مصراتة العديد من المناطق الَّتي قد تشك ِّ الس ِّ لمتعل ِّمين لطة جذب ل نقتتنوَّ

ميَّة ات العلؤسَّسفي مختلف جهات المعرفة كالجيولوجيا والتَّاريخ واآلثار، ومن هنا يأتي دور الم

ياحة ا يَّ ات معي ِّ ب فئلَّتي تجذمن الجامعات والمعاهد العليا في تْنشيط هذا النَّْمْط من الس ِّ اح نة من الس ِّ

راسة واالستكشاف، وذلك في إقامة تبادل علمي بْينُهما وبين الجامعات خارج لها، د وداخالبال للد ِّ

ن ملنمط اكما يأتي هنا دور جامعة مصراتة التي تعد من أهم الجامعات الليبية في دعم هذا 

ذ إلدولي، مي واوات على المستوى المحلي واإلقليالسياحة، وذلك بإقامة المؤتمرات العلمية والند

 للمدينة إمكانياتها لدعم هذا النشاط. 

ياحة نواع الْكثر أأأو كما يُْطلق عليها سياحة أْوقات الفراغ، وهي السَّياحة التَّْرفيهيَّة:  -7 س ِّ

ه واالن نفْ اْنتشاًرا في العالم، حْيُث يقضي السَّائح عطالته وأوقات فراغه بالتَّْرفيه ع ستجمام سِّ

نَّوادي يارة الزت أو سواًء باالصطياف على الشَّواطئ أو التَّْخييم في المناطق الجبليَّة أو الغابا

ياحة ف(، ويُمكن للسَّائح أن يُمارس هذا النَّمط من ا32، ص2016وغيرها )كافي، كافي،  ي لس ِّ

عامة دائق الت الحمن هذه المتنزهامصراتة حْيُث تتعدَّد المصايف والُمْنتزهات في عدَّة مناطق، و

جوهرة، زه الوإن كان جلها متهالكة وتحتاج لصيانة مثل حديقة النصب التذكاري قوز التيك، منت

ما أوار، غابة النعام في أبو روية، كما توجد عدة منتزهات خاصة صغيرة الحجم ومكتظة بالز

ن السكان المحليون وم عن المصايف فتعد شواطئ مصراتة من الشواطئ المتميزة يقصدها

ايف المناطق المجاورة وتشهد خالل الصيف حركة سياحية نشطة جدًا، ومن أشهر هذه المص

 مصيف األمان العائلي، مصيف الجزيرة، مصيف الحديد والصلب، مصيف النورس.

ياحة البيئيَّة:  -8 ياحة البيئيَّة على التَّمتُّع بمشاهدة المناظر الطَّبيعيَّ الس ِّ ة، وتتوفَّر في تقوم الس ِّ

ل مْركز جذب سياحي لممارسة هذا النَّمط  ياحة البيئيَّة الَّتي تُشك ِّ مات الس ِّ مصراتة العديد من مقوَّ

ياحة سواء أكانت متمث ِّلة في الشَّواطئ الَّتي تمتد في شمال وشرق المنطقة، والَّتي تمث ِّل  من الس ِّ

نطقة إذْ يُمكن استغاللُه في إقامة الفنادق مورد سياحي طبيعي هام خاصة مع اعتدال المناخ بالم
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باحة والغْوص  ياضات البْحريَّة المختلفة كالتَّْجديف والس ِّ ياحيَّة وممارسة الر ِّ والمنتجعات الس ِّ

ْيد وغيرها، وتمتاز سواحل المدينة بالكثبان الرملية البيضاء التي  والقوارب الشَّراعيَّة والصَّ

ل منها أماكن للترفيه على المصايف المقامة بالمنطقة تشرف على البحر مباشرة مما يجع

(، كما تمتد في األجزاء الجنوبية الغربية والجنوبية من مصراتة 58، ص2005)إقدورة، 

مجموعة أودية معظمها قصيرة وغير عميقة وواسعة نسبيًا، أهمها وادي أم الجرفان، وادي 

ي يقصدها السكان المحليون في ( والت30-28، ص2010سوف الجين، وادي ميمون )عنيبة، 

 ( في وادي ساسو.11التنزه في مواسم سقوط األمطار، كما تبينه الصورة )

 
 (: التخييم في وادي ساسو11صورة )

 .05/01/2021المصدر: عدسة عيسى مصطفى، بتاريخ 

ْع بمنطق ْع الحيوي، حيث تتنوَّ ياحة البيئيَّة كذلك في التَّنوُّ ة حياة النَّباتيَّ ال دراسةة الوتتمث ْل الس ِّ

ين بدراسة التَّن ا تمث ِّْل عُْنُصْر جذب سياحي من الُمْهتم ِّ عْ والحيوانيَّة ممَّ شاهدة م، أْو ُمحب ِّي  الحيويوُّ

يَّة في وسطها الطَّبيعي الَّذي تعي الطَّبيعيَّة  متُّْع بالبيئةه والتَّ ش فيالنَّباتات الطَّبيعيَّة والحيوانات البر ِّ

طبيعية  حميةا، ومن المنتظر افتتاح محمية طبيعية في مصراتة تعد أن تكون أكبر مالمتواجدة به

 لكراريم.ا( تظهر بعض التحضيرات الفتتاح المحمية الواقعة في منطقة 12في البالد، الصورة )
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 (: محمية مصراتة الطبيعية في منطقة الكراريم12الصورة )

بيعية المصدر: الصفحة الرسمية لمحمية مصراتة الط

https://www.facebook.com/pg/MisurataReserve/posts ,12/04/2021. 

ياحة سياحة الُمؤتمرات واالجتماعات والمعارض:  -9 كة ل المشارن خالمويتمُّ هذا النَّْمط من الس ِّ

قتصاديَّة الفن ِّيَّة واالوياسيَّة لس ِّ ة أو الدَّوليَّة مثل: الُمؤتمرات العلميَّة وافي الُمؤتمرات سواًء المحل ِّيَّ 

 ل أْيًضاْشمُ توغيرها، حيُث ال تقتصر األنشطة فيها على عقد المؤتمرات واالجتماعات فقط بل قد 

ْق أو زيارة مناطق أثريَّة أو إقامة معارض مؤتمر ب الجان على أْنشطة تْرفيهيَّة أُْخرى كالتَّسوُّ

العديد من  (، وتتوفَّر في مصراتة35- 34، صـ2016وذلك بعد االنتهاء من عْقده )كافي، كافي، 

ياحة، حْيُث تتوفَّْر بها  عات ووسائل دق والقالفنااالمناطق الَّتي تتناسب إلقامة هذا النَّْمط من الس ِّ

 التَّقنية المختلفة من وسائل العرض واإلعالم.

ياحة كاإلمارات العربيَّة ق: سياحة التَّسو   -10 تشتهر العديد من دُول العالم بهذا النَّْمْط من الس ِّ

ياح سنويًّا  ة ويقصدُها اآلالف من الس ِّ ين، تايالْند، حْيُث تتواجد فيها األسواق الحرَّ المتَّحدة، الص 

ة وخدم ياحة يْحتاج ألماكن خاصَّ ق، إنَّ مثل هذا النَّوع من الس ِّ ات وتجهيزات مختلفة لغرض التَّسوُّ

ق فيها، ومصراتة لدْيها كافة اإلمكانيَّات إلقامة هذا النَّْمط السَّياحي، فعلى  تجذُب السَّائحين للتَّسوُّ

قين للمدينة وإْن  ِّ ة في مدينة مصراتة حيُث تجذُب العديد من المتسو  سبيل المثال األسواق الُحرَّ

ق في تزايد كبير من كانت ذات سياحة داخليَّة، فعدد السَّائحين ال قاصدين لمدينة مصراتة للتَّسوُّ

ة، كما تتمثَّْل  امَّ الُمدن األخرى حْيُث تشتهر المدينة بنشاطها الت ِّجاري وقاعدتها االقتصاديَّة اله 

ع مثل هذه  ناعات اليدويَّة والتَّقليدي ة حْيُث تتنوَّ اح من الص ِّ ق كذلك في تسوق السُّوَّ سياحة التَّسوُّ

ناع اد والحرير والفُخار وُمْنتجات النَّخيل من السَّالسل الص ِّ ج  ات في منطقة الدراسة من الس ِّ

يَّاح  ْل عُْنصر جذب هام للس ِّ ا تُشك ِّ يفَّية وغيرها ممَّ والحبال والحْسران، وصناعة المالبس الص 

https://www.facebook.com/pg/MisurataReserve/posts
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ه األجانب، وتعد األسواق من أهم األنشطة السياحية وتشمل إمكانيات كبيرة للمتعة والترفي

والترويج، وهى من أهم األنشطة التي يقوم بها السياح، وتنتشر في منطقة الدراسة عدة مراكز 

تجارية فهي إلى جانب ما توفره من حاجيات السكان اليومية بالمدينة تجذب سكان المنطقة 

(، وقد 153، ص2013المجاورة للتسوق بها خاصة في فترات األعياد والمناسبات )المنقوش، 

مدينة ثالث أيام للتسوق يجلب فيها الفالحون وأصحاب الصناعات الخفيفة منتجاتهم خصصت بال

لبيعها، وهي أيام األحد، الثالثاء، الخميس من كل أسبوع، تشهد فيها المدينة حركة تجارية نشطة، 

وأقيمت عدة أسواق شعبية منها مسقوفة ومنها في ساحات عامة تعرف بالرحبة وإن كان قد هدم 

ثل رحبة الدحي وهو سوق مخصص لبيع البيض والطيور، وسوق اللحوم، وسوق أغلبها م

الخضروات في ميدان القرضابية، ورحبة الشعير، ورحبة الحصران، ورحبة التمر في ميدان 

النصر، وغيرها الكثير مما هدم، أما الرحب التي ال تزال قائمة بالمدينة سوق اللفة )أبو عليم، 

وق اللفة من أقدم األسواق بالمدينة ويعد من أحد المعالم المتبقية ( حيث يعد س38-37، ص2007

من المدينة القديمة حيث أسس في أواخر فترة الحكم العثماني، وتعرض فيه الصناعات التقليدية 

(، هذا وتقام 153، ص2013من السجاد والفرش واألكلمة والزي العربي الليبي )المنقوش، 

تي تشهد إقبااًل زخًما بالسكان من داخل المنطقة وخارجها، منها ما بالمدينة مهرجانات التسوق وال

 يتعلق بالمالبس ومنها ما يتعلق بالمنتجات الغذائية ومنها ذات الصناعات المحلية.

 
 (: وادي ساسو14الصورة )

 .05/01/2021المصدر: عدسة عيسى مصطفى، بتاريخ 

يَّة يقوم بهاسياحة السَّفاري:  -11 ع يعيَّة، وتتنوَّ ة الطَّبيَّ هواة لالستمتاع بالحياة البر ِّ  هي رحالت بر ِّ

حب ِّي ذ مُ هذه الحياة في مصراتة من صحراء وشواطئ ووديان والعديد من اآلثار الَّتي تستْحو

يَّاح من سباق لخيول ات ااالستكشاف، حيُث تقام مهرجانات سنويَّة لعدَّة سباقات لجذب الس ِّ

 في وادي ساسو. ( رحلة برية14رجانات الفولكوريَّة، تبين الصورة )والسَّيَّارات، إلى جانب المه

 المحور الثالث: سبل تنمية األنماط السياحية في مصراتة 
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غُم من تعدُّدْ      قات بالرُّ ِّ ياحة في مصراتة من عد ة معو  ِّ ميُعاني قِّطاع الس ِّ ياحي مات الجذقو  ب الس ِّ

ياحة الُمْختلفة المقامة عليْ  قات أمام أوأْنماط الس ِّ ِّ قة وجهة ون المنطن تكها، وقد وقفت هذه المعو 

مات، وإْن كانت توجد في ا ِّ ة لما تزخر به من مقو  خيرة نوات األلسَّ سياحيَّة دوليَّة ومحلية هامَّ

هات للبالد عموًما نحو تْطوير هذا القطاع وتْحسين وْضعه، األمر الَّذي يت طط ْب وضع خطلَّ توجُّ

ياحيَّة بما واستراتيجيَّات مبني   رات المنطقة وإْمكانيَّتها الس ِّ لهام ة هذا القطاع اق تْنميحقَّ يُ ة على ُمقد ِّ

دة، ولعلَّ دراسة إمكانيَّ  ماته المتعد ِّ ِّ ياحيَّة لمنطقة اات اوبما يضُمْن المحافظة علْيه وعلى مقو  لس ِّ

مة هذه االستراتيجيَّات، ويُمكن ذل اف وضع أهد اللك من خالطَّبيعيَّة والبشريَّة تأتي في مقد ِّ

ياحة، منها التَّالي: )الطَّي ِّب،   (200، ص1999استراتيجيَّة لتْنمية قطاع الس ِّ

ياحة في إطار تنمية اجتماعيَّة واقتصاديَّة وبيئيَّة للرَّ  -1 ى المعيشة من من مستو ْفعتْنمية قطاع الس ِّ

 خالل توفير فرص للعمل والدَّخل والمساهمة في ميزان المدفوعات.

 لمحل ِّي ِّين.ي ِّين واْولتْطوير بْنية تْحتيَّة حديثة وتوفير خدمات سياحيَّة جي ِّدة للسَّائحين الدَّ  -2

 الحفاظ على التُّراث الثَّقافي واالجتماعي والبيئي. -3

ياحة الد اخل -4  .يَّةزيادة فُرْص التَّالحم الوطني واالجتماعي من خالل تْنمية الس ِّ

ِّ خط ة لتْحقيق تْنمية سياحيَّة بالمنطقة يجوبناًء على ذلك فإ      عدَّة نقاط   تتناولب أنْ نَّ وضع أي 

ة، منها:   هام 

ياح -1 ف على مراكز الجذب الس ِّ ياحيَّة بالمنطقة للتَّعرُّ  لجغرافي.وزيعها اي وتتْحديد األماكن الس ِّ

يَّة والبْحريَّ  -2 ِّ ة والجتْحسين شبكة النَّقل والمواصالت بكافة مجاالتها البر ِّ دَّاخليَّة يَّة، الو 

 والخارجيَّة.

فع من كفاءتها. -3 يافة والرَّ  تْطوير الفنادق ومراكز اإليواء والض ِّ

 تْطوير البنية التَّْحتيَّة. -4

ناعات اليدويَّة والتَّْقليديَّة وال تي تعُد من عناصر الجذب ال -5 يتشجيع الص ِّ ة.احي الهاس ِّ  م 

 بيَّة واستقطابها للعمل بهذا القطاع.تشجيع االستثمارات األجن -6

ياحيَّة والمتحف والُمْنتزهات والُمْنتجعات -7  .االهتمام بتْطوير المزارات الس ِّ

 االهتمام بتْرميم اآلثار القديمة والمحافظة عليها. -8

 االهتمام بإْحياء التُّراث الوطني من العادات والتَّقاليد والمأكوالت المحل ِّيَّة والموسيقى -9

قصات الشَّْعبيَّة.  والرَّ
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ياح -10 يَّة الس ِّ ياحي لدى أفراد المجتمع والتَّعريف بأهم ِّ  ة.تْنمية الوعي الس ِّ

 تْشجيع القطاع الخاص ودعمه والدَّفع به لالستثمار في هذا القطاع. -11

ياحة من الكل ِّيات وال -12 ستوى مع د، ورفمعاهرفع كفاءة الُمؤسَّسات التَّْعليميَّة في مجال الس ِّ

ياحة ضمن مفردات المناهج التَّْعليميَّة. ياحي وذلك بإدخال الس ِّ  الوعي الس ِّ

ياحيَّة بخطط التَّْنمية االقتصاديَّة وا -13  لدَّولة.لماعيَّة الجتيجب رْبط تْخطيط التَّْنمية الس ِّ

ياحة بمنطقة الدراسة فيُمكن ات ِّخ      ا فيما يتعلَّق بتنمية أْنماط الس ِّ وات في سبيل دَّة ُخطُ عاذ أمَّ

 تْحقيقها، ومنها التَّالي:

ياحة البْحر -1 ة في األماكن المناسبة لتنمية نْمط الس ِّ صْل بها من وما يتَّ  يَّةتْنمية الشَّواطئ خاصَّ

باحة والغوص، وإقامة المصايف والُمْنتجعات.  رياضات ُمْختلفة كالس ِّ

ق التي أصبحت تش -2  ن لعديد ماصدها هد حركة نشاط كبير بالمدينة ويقتطوير ْنمط سياحة التَّسوُّ

 الزوار من خارجها، إذ تمتاز المنطقة عموًما بنشاطها التجاري.

ياحة العالجيَّة خاصة أمام ما تتمت ع به منطقة  -3 لميزة من اسة بهذه لدرااالتَّْركيز على تْنمية الس ِّ

ارة الكبريتيَّة وإْنشاء منتجعات  ة بها في أماكن توتوفر آبار المياه الفو   ها.فُّرُ خاص 

ة للشَّباب بكاف ة أْنواعها حْيُث يْستقْ  -4 ياضي ة خاص  ياحة الر ِّ يرة ْمط أعدادًا كبذا النَّ طب هتْنمية الس ِّ

ة من داخل البالد. يًّاح خاصَّ  من الس ِّ

ياحيَّة الُمختلفة، و -5 سبات لجذب مناداث استحْ إْحياء التُّراث الثَّقافي وذلك بدعم المهرجانات الس ِّ

اح بإقامة االحتفاالت والمهرجانات.  فئات مختلفة من السُّوَّ

مات مت -6 ِّ نُهُ المنطقة من ُمقو  ة لما تتضمَّ ياحة البيئيَّة خاصَّ ن مهذا النَّْمط  زة لقياممي ِّ تْنمية الس ِّ

ياحة.  الس ٍ

هذا  امةب إلقتطوير ْنمط سياحة المعارض خاصة أمام ما توفَّره المنطقة من مراكز تتناس -7

ياحة، سواء من الفنادق والقاعات أو وسائل التَّقنية المختلفة رض سائل العومن  النَّْمط من الس ِّ

 واإلعالم.

أهم  ريخيَّة يعد منة التَّاياحاالهتمام بتطوير اآلثار التَّاريخيَّة والحفاظ عليها، وذلك ألنَّ نْمط الس ِّ  -8

ياحة.  أْنماط الس ِّ
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ة والَّ ينَّتائج الدراسة:  ياحة من القطاعات االقتصاديَّة الهامَّ ُ تي يعُد قطاع الس ِّ وليه المنطقة جب أْن ت

ياحي بها وتعد مات الجذب الس ِّ ِّ ة أمام توفُّْر كافة مقو  يَّة كبيرة، خاصَّ ياحيَّة الْنماط اد األأهم ِّ مقامة لس ِّ

راسة بجمل قات أمام ذلك، وقد خلصت هذه الد ِّ ِّ  لي:ي التَّاد فة نتائج تورعليها مهما كانت الُمعو 

لُها أل -1 ياحة في مصراتة وال تي تُؤه ِّ ع األنماط الس ِّ سياحيَّة  كون وجهةن تتَبين من الدراسة تتنوَّ

ياضيَّة والعالجيَّة وسياحة ا ياحة البيئيَّة والر ِّ  ق.لتسومحليًا ودوليًا، خاصة الس ِّ

ي -2 شتهر تسة، حيث لدرااحيَّة الهامة في منطقة ابَينت الدراسة أن سياحة التسوق من األْنماط الس ِّ

خاصة  يبيةلالمدينة بنشاطها التجاري وتجذب إليها السائحين للتسوق فيها من عدة مناطق ومدن 

ها عدة بقام في فترات األعياد والمناسبات إذ تنتشر فيها عدة مراكز تجارية وأسواق شعبية، وت

 ا من داخل المدينة وخارجها.مهرجانات تسوق طوال العام تشهد إقباال زْخمً 

 لسَّاخنةارات أوضحت الدراسة إمكانية إقامة نمط السياحة العالجية بالمنطقة وذلك لتوفر الفو-3

ال تَْفتقِّْر نت ال تز كافي عدَّة مناطق والَّتي تْحتوى على مياه كْبريتي ة تْستْخدم لعدَّة عالجات وإنْ 

 للعديد من الخدمات.

ياضات الُمْختلفة في مصراتة وفي بيتبين من الدراسة ت -4 ة ْغرافيَّ جُ ئات وف ِّر كافة أنواع الر ِّ

اليات سواًء للسَّيَّارات أو الدَّرَّ  ْيد والرَّ عة تتمثل أهمها في الصَّ ِّ  فروسية.لومهرجانات ا جات،متنو 

ياحيَّة الُمْختلفة بمنطقة الدر -5 هذه األْنماط  ويرن تطْ ماسة تتعدَّد سُبُل تْحقيق تْنمية األْنماط الس ِّ

ياحيَّة بخطط التَّنمية االقتصاديَّة واالجتماعيَّة   ولة.لدَّ لوربط خطط التَّْنمية الس ِّ

ياُْت، كالتَّالي:التَّْوصيات:  راسة بعدَّة توصَّ ي الد ِّ  توص ِّ

ياحة لمنطقة الدر -1 راسات الجغرافيَّة المتعل ِّقة بالس ِّ ا الجغرافي يَّةذلك ألهم ِّ واسة زيادة االهتمام بالد ِّ

ُمهُ من اهتمامات في هذا القطاع.  وما تقد ِّ

ي ة هذا القطا -2 لى عْنعكس إيجاًبا ينَّ ذلك ع فإعندما تول ِّي المؤسَّسات التَّْعليميَّة وكذلك اإلعالم بأهم ِّ

يتُها، بل يسهم كذلك في تشجيع القطاعات ياحة وأهم ِّ ة الالخ زيادة الوعي المْجتمعي للس ِّ مختلفة اصَّ

 ستثمار في هذا القطاع.باال

يه لوالمحافظة ع ميع،إْحياء التُّراث الثَّقافي الوطني بمنطقة الدراسة تقع مْسُؤوليتُهُ على الج -3

 واجب وطني.

ياحة قصيرة وطويلة المدَى بما يْضُمن اس -4 يَّة لقطاع الس ِّ لقطاع ار هذا اتْمروَضع ُخطط تَْنَموِّ

 َودَْيُموَمتُهُ.

خاص في االستثمار بقطاع السياحة بمنطقة الدارسة خاصة لما يتمتع به تشجيع القطاع ال -5

 القطاع الخاص بالمنطقة من مزايا تؤهله لالستثمار بهذا النشاط.
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حية حول الص االهتمام بتنمية األنماط السياحية التي تمتاز بها المنطقة كتطوير المنتجعات -6

 مهرجاناتوال جية، واالهتمام بتنظيم المعارضعيون اآلبار الكبريتية لتشجيع نمط السياحة العال

 المختلفة الرياضية والعلمية والتسويقية وعلى مستوى محلي وإقليمي ودولي.

 المراجع:

 دهار. (، مصراتة تراث وحضارة، مصراتة: مطبعة االز2007أبو عليم، عبد الحكيم محمد ) -1

منطقة لم الدينية اإلسالمية ب(، المعا2017األسطى، محمد المهدي؛ حويل، عادل أحمد ) -2

ة لمجلامصراتة ودورها المستقبلي في صناعة وتسويق السياحة، دراسة في جغرافية السياحة. 

 (. مصراتة.9العلمية لكلية التربية، جامعة مصراتة، )

ر؛ أبو (، الجغرافيا الطبيعية، في الشركسي، ونيس عبد القاد2010اعنيبة، عمر امحمد ) -3

نشر وال عود )تحرير(، جغرافية مصراتة، مصراتة: دار ومكتبة الشعب للطباعةمدينة، حسين مس

 والتوزيع.

تة دراسة (، األداء الوظيفي للمناطق الخضراء بشعبية مصرا2005إقدورة، عبد هللا محمد ) -4

ية، سالمفي جغرافية الخدمات )رسالة ماجستير غير منشورة(. أم درمان: جامعة أم درمان اإل

 سات العليا، كلية اآلداب، قسم الجغرافيا.كلية الدرا

ين ) -5 ِّ الد ِّ ياحيَّة در1999الطَّي ِّب، سعيد صفي  مات الت ْنمية الس ِّ ِّ يا استُهُ في الجغرافية(، مقو  حيَّة الس ِّ

 ة.قاهر)رسالة دكتوراه غير مْنشورة(. القاهرة: قسم الجغرافيا، كلي ة اآلداب، جامعة ال

ادر؛ أبو (، في الشركسي، ونيس عبد الق2010الموارد المائية ) عيبلو، جمال الدين محمد، -6

 مدينة، حسين مسعود )تحرير(، جغرافية مصراتة، مصراتة: دار ومكتبة الشعب.

ما2007قصوده، محمد عبد هللا ) -7 ِّ ياحة في شمال غرب الجماهيريَّة، مقو  دن ت بيئيَّة، م(، الس ِّ

 وزيع.  سياحي ة، عمان: دار الحامد للنَّشر والت  

ياحة وإدارة المقاصد وال2016كافي، مصطفى يوسف؛ كافي، هبة ) -8 مخيَّمات (، جغرافية الس ِّ

ياحيَّة، عمان: دار الحامد للنَّشر والتَّوزيع.  الس ِّ

ياحة، اإلْسكندريَّة:2008مسعد، محيي محمد ) -9 عي مالمكتب الجا (، االت ِّجاهات الحديثة في الس ِّ

 الحديث.

ز العمران (، العوامل الطبيعية وأثرها على نشأة مراك2008اطمة عبد اللطيف )المنتصر، ف -10

. ونموها في شعبية مصراتة دراسة في التخطيط اإلقليمي )رسالة ماجستير غير منشورة(

 أكتوبر، كلية اآلداب، جامعة مصراتة. 7مصراتة: جامعة 
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لسياحي يع مقومات النشاط ا(، التحليل الجغرافي لتوز2013المنقوش، فاطمة عبد هللا ) -11

مية كاديبمنطقة مصراتة وتمثيلها كارتوغرافًيا )رسالة ماجستير غير منشورة(. مصراتة: األ

 الليبية، مدرسة العلوم اإلنسانية، قسم الجغرافيا.
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ور الد تطبيق برامج المسؤولية االجتماعية وأثرة على االلتزام الوظيفي بمنظمات األعمال

 على شركة تبوك بوالية الخرطوم دراسة ميدانية المفقود

 د. مهند احمد عثمان

عربية ة القسم الموارد البشرية، كلية العلوم واآلداب بعقلة الصقور، جامعه القصيم، المملك

 السعودية.

 

مورد هدف هذه الدراسة لمعرفة اثر تطبيق برامج المسؤولية االجتماعية تجاه  التملخص: 

افسية  التن تحقيق الميزةالبشري باعتباره من أهم الموارد بمنظمات األعمال ، يقع على عاتقه 

كار البتتحسين  معدالت و مستويات ا ,لمنظمات األعمال عن طريق  زيادة االلتزام  الوظيفي

ظر فت نوبالتالي نبعت أهمية الدراسة لل ,مساهمة في  تحسين  سمعة المنظمةواالبداع و ال

  ا نموذجاكونهاألكاديميين ورجال االعمال إلى أهمية البعد الداخلي للمسؤولية االجتماعية، و ل

ذى ال ,شريةالب لمعرفة مدى التزام  المنظمات بتطبيق برامج المسؤولية االجتماعية  تجاه مواردها

ة واليبرا مفقودا، وذلك بالتطبيق على أحد المشاريع الصناعية في قطاع األدوية يعتبر دو

 الخرطوم 

لثانوية ة وااستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، كما جمعت البيانات من المصادر األولي

 رة علىستماالدراسة الميدانية حيث تم إعداد وتوزيع اال وأجريتوالكتب والمراجع واالستبانة. 

 عينة من مجتمع الدراسة بشركة تبوك الدوائية بوالية الخرطوم. 

جتماعية اال خلصت نتائج الدراسة إلى أنه يوجد تأثير بين وارتباط بين تطبيق برامج المسؤولية

  لعاملين.دى ال واإلبداعتجاه المورد البشري وبين االلتزام الوظيفي ومعدالت ومستويات االبتكار 

 : االلتزام الوظيفي، المورد البشري، المنظمات.الكلمات االفتتاحية

Abstract:This paper investigates the impact of applying social 

responsibility programs on the human resources of the organization. 

Human resources of any organization are the most essential resources in 

any organization may have and through which the organization can have 

an everlasting competitive advantage due to increased staff loyalty, 

enhanced innovation and creativity, thus contributing to the betterment of 

the organization image and branding. 
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This study is important for many reasons. 1st, it draws the attention of 

both academic and business circles to the importance having social 

responsibility programs applied on its internal stakeholders .2nd, the case 

study comprehensive framework that will elicit whether or not the 

organization is applying social responsibility programs on it employees or 

not. 

The study used the descriptive and analytical research methodology on its 

population drawn from one of the biggest industrial health projects in the 

Khartoum state, Sudan. Tabuk pharmaceutical company. primary and 

secondarydata were collected from relevant literature, and the research 

questionnaire. 

The results showed that there is a clear impact on the both staff loyalty 

and innovation and creativity when social 

Key words: job commitment, human resource, organizations 

 

 أوالً: المقدمة: -01

 الذي االقتصادي األداء تحقيق إلى نشاطها طبيعة اختالف على االقتصادية المؤسسات تسعى

 على السلبية اآلثار من مجموعة نشاطها خالل إال أنها تحدث أرباحها، تعظيم إلى يهدف

 لليد غير العقالني وعلى المجتمع، باالستغالل وغيرها( الطبيعية الموارد افاستنز التلوث،(البيئة

 الصحة، األمن، (العمال على السلبية آثارها بإهمال الكبرى المؤسسات قبل من خاصة العاملة

 المصالح أصحاب مختلف تجاه االجتماعي األداء عن الحديث إلى ما أدى وهو التكوين وغيرها(،

 أغلب البد أن تنصب .االقتصادي األداء عن شرية والمجتمع(، عالوةالب الموارد )خاصة

قدراته مثل اهتمامها  وتنمية البشري على المورد للمؤسسة االجتماعية المسؤولية اهتمامات

 في ينحصر البشرية الموارد بشؤون االهتمام كان قبل سنوات قليلة أنه بالمجتمع والبيئة، حيث

األفراد والموارد  إدارة أو قسم" عليه يطلق في قسم يعملون نالذي المتخصصين من قليل عدد

 المؤسسة سياسات باستقطاب األفراد وتنفيذ اإلجرائية المتصلة المسائل بكافة البشرية يختصون

 وإسناد إجراءات التعيين إنهاء ثم الوظائف، لشغل المتقدمين بين واالختيار المفاضلة أمور في

 الشؤون متابعة تشمل البشرية الموارد إدارة مهام ر. كذلك كانتاالختيا عليه يقع لمن العمل

 المخالفات شأن في اللوائح تطبيق الوقت، ضبط الرواتب، احتساب حيث من الوظيفية  للعاملين,

 الطبية الرعاية مباشرة أنواعها، اختالف على اإلجازات إجراءات منهم، وتنفيذ تصدر قد التي

 المديرون بها يشير التي والتنمية التدريب األداء, وأعمال متقيي نظم وتنفيذ واالجتماعية

 اإلجراءات  من وغيرها نهاية التقاعد في الخدمة إنهاء إجراءات  متابعة ثم المختصون،
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 تهتم ولم المناسب االهتمام البشري المورد تول لم المؤسسات، معظم في العليا فاإلدارة  الروتينية؛

 لم اهتماماتها جل التنافسي، بل التفوق األساسية لتحقيق الركيزة علهوج اإلبداعية قدراته بتنمية

 التسيير. في االجتماعي البعد الجد تأخذ على محمل

 ثانياً مشكلة الدراسة: 

 البشرية واردتتمثل مشكلة الدراسة في ضعف أو قلة تنفيذ برامج المسؤولية االجتماعية تجاه الم

في( ام الوظيلتزلتزام الوظيفي، ومما ال شك فيه ان محور )االذات األثر الداخلي وأثر ذلك على اال

ر تي تتمحووال من أهم مميزات أي منظمة، وذلك لتأثيره المباشر على الميزة التنافسية ألي منظمة

لل من ذي يقاستقرارها الوظيفي ال إلىبشكل أساسي في مدى اهتمامها بالموارد البشرية، إضافة 

ى ركة بأعلالش ؤدي الى زيادة الخبرة التراكمية للعاملين؛ ويحقق أهدافمعدل دوران العمل، مما ي

 كفاءة.  

ً في قلة عدد البحوث التي تشير إلى أهمية البعد الدا    لمسؤوليةلخلي وتتمثل مشكلة البحث أيضا

ل خال االجتماعية بصورة عامة وفى السودان بصورة خاصة، وعليه يمكننا صياغة المشكلة من

 آلتية:التساؤالت ا

مفقود د الهل هناك عالقة بين مفهوم المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين بصفة عامة والبع-

 )الداخلي( بوالية الخرطوم.

 االلتزامولي، هل هناك عالقة بين برامج المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين ذات األثر الداخ-

 الوظيفي بوالية الخرطوم.

 منظمات في تطبيق المسؤولية االجتماعية في المنظمات.ما الصعوبات التي توجه ال-

 ثالثاً: فرضيات الدراسة 

 ولتحقيق أهداف الدراسة وضعنا الفرضيات التالية: 

امة عصفة بهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين مفهوم المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين -

 والبعد المفقود )الداخلي( بوالية الخرطوم.

األثر  ذات قة ذات داللة إحصائية بين برامج المسئولية االجتماعية اتجاه العاملينهناك عال-

 الداخلي وااللتزام الوظيفي بوالية الخرطوم.

 رابعا: أهداف الدراسة 

 إلى:  الدراسة تهدف

 لبشري فياورد التعريف بأهمية ودور المسؤولية االجتماعية والتأكيد على أهمية التعامل مع الم-

 ، وفق منظور استراتيجي باعتباره أهم مورد في المؤسسة.المؤسسة

قياس أثر تطبيق برامج المسؤولية االجتماعية، تجاه الموارد البشرية وتتمثل في )االلتزام -

 الوظيفي( للعاملين. 
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ديري ظر مإعداد مؤشرات تساعد على إمكانية تطبيق برامج المسؤولية االجتماعية، من وجهة ن-

 البشرية )للمستويات اإلدارية المختلفة(.وموظفي الموارد 

 لمساهمتها راً نظ االلتزام بها، العاملين وأهمية تجاه االجتماعية المسؤولية أبعاد من عدد عرض-

 .متماسك مجتمع داخلي خلق في

اعية تجاه تبني برامج المسؤولية االجتم بأهمية بالمؤسسات لفت نظر أدارة الموارد البشرية-

 .مشاكله ومعالجة المجتمع الداخلي في تطوير لمساهمتها نظراالمورد البشري، 

في  ورهاالتعرف على واقع تطبيق برامج المسؤولية االجتماعية في المؤسسات السودانية، ود-

 تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة ومدى االلتزام بذلك. 

، عيةلية االجتماتقديم توصيات واقتراحات إلدارة المؤسسات حتى تساهم في تحقيق المسؤو-

ادية قتصوإدماج أبعادها في المؤسسة، من خالل الوصول الى تحقيق الرفاهية االجتماعية واال

 للعاملين وفق منظور استراتيجي. 

  :The Importance of Studyخامسا: أهمية الدراسة 

 تأتى أهمية هذه الدراسة لعدة أسباب منها: 

والمتمثل  عية،تعاظما للبعد الداخلي للمسؤولية االجتمايجب أن تولى منظمات األعمال اهتماما م-

اعية جتمفي الموارد البشرية على قدر المساواة مع اهتمامها بالبعد الخارجي للمسؤولية اال

ن زيادة معزز والمتمثل في المجتمع والبيئة الخارجية، فاالهتمام بالمورد البشري من شأنه أن ي

الذي ين وستويات ومعدالت اإلبداع واالبتكار لدى العاملمستوى االلتزام الوظيفي، وتحسين م

 يصب في جانب تحسين سمعة المنظمة. 

ً إلى معرفة أثر غياب تطبيق برامج المسؤولية االجتما- جاه تعية وتعود أهمية الدراسة أيضا

هتمام ل االالموارد البشرية، باعتبارها موضوعاً يهم جميع المؤسسات في الوقت الحاضر من خال

ً لمنظور استراتيجي، وربطها بالتوجهات الحديثة التي جاءتب  التنمية بها مواردها البشرية وفقا

 شاكلالمستدامة، وكذلك لتزويد المكتبات بدراسة عن دور المسؤولية االجتماعية في حل م

 المجتمع الداخلي لمنظمات االعمال. 

لموارد لعية مج المسؤولية االجتماتعود كذلك أهمية الدراسة للترويج ألهمية وفاعلية أثر برا-

ول حثة كذلك لباحاالبشرية وأثرها على االلتزام الوظيفي للعاملين، لتعميم الفائدة، وزيادة مدارك 

عة ن سمالدور النظري والتطبيقي للمسؤولية االجتماعية في مجال الموارد البشرية في تحسي

 المنظمة.

سد  ة من اجلتاجيظمات لتحقيق الكفاءة والفاعلية اإلنللتعرف على النهج العلمي الذي تنتهجه المن-

ميزات تها والمخبراالفجوة التي تتسع باطراد بين الواقع الراهن لعمالتنا وواقعها، وحالة التشغيل و

 واألجور التي تحصل عليها، والمستوى المطلوب لكي تقوم بدورها المنوط بها.
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 مصطلحات الدراسة: 

حقيق مجموعة من األفعال والقرارات التي تتخذها المنظمة لت: هي المسؤولية االجتماعية

ة رة إلدارمباشاألهداف المرغوبة والقيم السائدة في المجتمع والتي تمثل المنافع االقتصادية ال

 (27م:2001المنظمة والتي تسعي الي تحقيقها كجزء من استراتيجيتها )البكري، 

ا صبح واجبتي أغا بأنه اثبات الشيء والدوام عليه خااللتزام الوظيفي: يعرف االلتزام الوظيفي ل

 (.2019وبعرف اصطالحا أنه حالة من اعتناق فكري وعاطفي )المولي وحافظ، 

 الدراسات السابقة: 

 صاتتخص في بعض الباحثين اهتمام الوظيفي وااللتزام المسؤولية االجتماعية موضوع نال 

 الوظيفي المسؤولية االجتماعية وااللتزام عيموضو تناولت دراسات توفرت حيث علمية مختلفة،

 -وهي:  قدمت التي الدراسات من مجموعة يلي وفيما .منفصل بشكل

 الوظيفي: بااللتزام المتعلقة اوال: الدراسات 

الوظيفي  م( بعنوان أثر ضغوط العمل على االلتزام2022دراسة سيف غثامة، ودنيا عبد الغني )

لعمل هدفت الدراسة للتعرف على أثر ضغوط اة في األردن. لي ممرضات المستشفيات الجامعي

ي من عال على االلتزام الوظيفي في المستشفيات الجامعية في األردن وتوصلت الي وجود مستوي

توي ضغوط العمل التي تتعرض له الممرضات في المستشفيات الجامعية في األردن ووجود مس

 .ستوي من االلتزام العاطفي والمعياريمرتفع من االلتزام المستمر لدي الممرضات وم

 دىل الوظيفي  االلتزام مستوى قياس " بعنوانم(2006)" حنونة حماد ابراهيم سامي" دراسة

 ،قسم جارةالت ،كلية منشورة غير رسالة دكتوراه " غزة بقطاع الفلسطينية بالجامعات العاملين

 توىمس على التعرف إلى دراسةال هدفت  ,2006 غزة، االسالمية ،الجامعة  االعمال إدارة

 إلى دراسةال وتوصلت ، غزة في قطاع الفلسطينية الجامعات في العاملين الوظيفي لدى االلتزام

 امعاتالج لدى موظفي الوظيفي االلتزام من عال مستوى وجود :أهمها من النتائج من مجموعة

 الوظيفي االلتزام ستوياتم بين عالقة وجود إلى الدراسة وأشارت ،كما غزة بقطاع الفلسطينية

،  قة بالعمرالمتعل الديمغرافية والمتغيرات ,غزة بقطاع الفلسطينية الجامعات في العاملين لدى

 الوظيفي ،المستوى بالجامعة الخدمة الوظيفة ،مدة نوع التعليم، مستوى

 راتوالمتغي التنظيمية العدالة أثر ("، بعنوان) 1427الحرب ) مقبل هللا ضيف مقبل" دراسة

، " جدة بمدينة األدوية ووكاالت شركات على ميدانية ، دراسة(الوظيفي االلتزام على الشخصية

 األعمال، إدارة قسم واإلدارة، االقتصاد كلية منشورة، غير األعمال إدارة رسالة دكتوراه في

 الةالعد أثر اختبار إلى الدراسة هدفت السعودي. العربية المملكة عبد العزيز، الملك جامعة

 السن، في التنظيمية العدالة حيث تتمثل الوظيفي، االلتزام على الشخصية والمتغيرات التنظيمية

 استخدام وتم مفردة 300 قوامها عينة على الدراسة منهجية وقامت.الخدمة مدة التعليمي، المستوى

 للعدالة المختلفة األبعاد أن منها نتائج عدة إلى الدراسة توصلت .للدراسة مناسبة كأداة االستبانة



 ثمانعد.مهند احمد م الوظيفي بمنظمات األعمال تطبيق برامج المسؤولية االجتماعية وأثره على اإللتزا

 59      2022 سبتمبر، 25العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

 الدراسة نتائج أوضحت الوظيفي، كما لاللتزام المختلفة على األبعاد معنوي بشكل تؤثر التنظيمية،

حيث  الوظيفي المستمر، االلتزام على تأثيرا التنظيمية أنواع العدالة أكثر هي اإلجراءات عدالة أن

 مستقبله على تؤثر التي اراتالقر اتخاذ في اإلجراءات المتبعة عدالة لمدى الفرد إدراك ان

ً  بالمنظمة العمل في الفرد واستمراره بقاء على معنوي بشكل الوظيفي، يؤثر  المكانة على حفاظا

  .العمل من عليها يحصل التي والمعنوية المادية

 الدراسات المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية: -ثانيا:  

ولية م( بعنوان )ادماج المسؤ2022ري)دراسة عبد االله عيضة رده الخديدي، جامعة ام الق

الي  هدفت هذه الدراسةاالجتماعية ضمن الممارسات في الموارد البشرية في فنادق مكة(. 

في هذا  خراطمعرفة مدي اقتناع إدارات فنادق مكة المكرمة بهذا المفهوم ومدي قدرتهم على االن

ة ترقي حاليا والتي تساهم فيالنهج بممارسات وظيفية. معرفة الظروف واألسباب المتوافرة 

بيق ع تطالمسؤولية االجتماعية ضمن ممارسات الموارد البشرية. وقد توصلت الدارسة الي واق

زود كة تالمسؤولية االجتماعية ضمن ممارسات الموارد البشرية بفنادق مكة. كما ان فنادق م

 العاملين بميثاق أخالقيات العمل وتضع برامج للوقاية من التغييب.

ر تبنى (بعنوان )أث2016جامعة االمام محمد بن سعود ) –دراسة د / فالح بن فرح السبيعي  

قة برامج المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين بالتطبيق على الشركات الصناعية بمنط

تجاه  اعية.  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دافع تبنّي برامج المسؤولية االجتمالرياض(

د موارشركات الصناعية بمنطقة الرياض، وقياس أثر ذلك على سياسات إدارة الالعاملين بال

مقدمة ماعية الالجتالبشرية بها، وقياس االختالفات بين العاملين في مدى أدائهم لبرامج المسؤولية ا

حقيق لى تلهم. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن الشركات محل البحث تعمل ع

فآت بما لمكايفي للعاملين، كما تتيح فرص عمل للخريجين، كما تطبق نظام للحوافز وااألمن الوظ

ة الجتماعيية اينعكس إيجاًبا على أداء العاملين. كما أبرزت الدراسة أن لممارسة برامج المسؤول

الفعل. ببقة من قبل الشركات موضع البحث اثرا على سياسات وبرامج إدارة الموارد البشرية المط

رامج ن لبأبرزت الدراسة وجود فروق ذات دالله إحصائية، في متوسطات مدى إدراك العاملي كما

وعة من مجم المسؤولية االجتماعية المقدمة لهم. وفي ضوء النتائج سالفة الذكر تم التوصل إلى

 التوصيات التي يمكن للمخططين وواضعي السياسات االستفادة منها في هذا المجال.

داء م(، بعنوان )أثر تطبيق المسؤولية االجتماعية على أ2013سالمة ) دراسة د / منيرة

بيق ر تط. هدفت هذه الرسالة إلى بحث أثالموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(

 تمت حيث المسؤولية االجتماعية على أداء الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الى عدد  الدراسة وقد توصلت  البيانات, لجمع كأداة االستبيان قطري عن البحث موضوع معالجة

 ( ريةالبش الموارد وظائف على مستوى االجتماعية المسؤولية أبعاد أن اهمها ,من النتائج

 البشري ردالمو على أداء تؤثر )والتطوير التكوين والمكافآت، األجور ، العمل ظروف التوظيف،

 كل من الفاخت أثر مثل الجزئية النتائج بعض إلى باإلضافة  ,ةعام كنتيجة السلب أو باإليجاب

ة  والمتوسط الصغيرة المؤسسات في االجتماعية المسؤولية تبني في النشاط وقطاع الجنس

 الجزائرية . 
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 -من الدراسات السابقة تبين بعضا من االتي: 

والمجتمعات الزال هنالك غموض وعدم دراية كافية من جانب بعض األفراد والشركات -

 المختلفة للمسؤولية االجتماعية وأبعادها وتطورها.

 ينظر البعض للمسؤولية االجتماعية من منظور عاطفي أكثر منها من منظور اداري.-

هو اص وتميزت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة حيث تم التركيز على الشركات بشكل خ

ام لتزوزيادته مع المسؤولية االجتماع واال قطاع االعمال وهو قطاع حيوي يتميز باإلنتاج

م تي تالوظيفي. كما تناولت الدراسة تفاصيل وأساليب إحصائية واضحة للتوضيح النتائج ال

 التوصل اليها.

 اإلطار النظري

 المبحث األول: مفهوم المسئولية االجتماعية

 مقدمه:

ي فعتمد تعد تلك الشركات تلم يعد تقييم شركات القطاع الخاص يعتمد على ربحها فحسب، ولم 

 مل قادرةئة عبناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بي

 بر أنحاءعرية على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب االقتصادية والتكنولوجية واإلدا

صبح دور د أوق  ,جتماعية " للشركاتالعالم. وكان من أبرز هذه المفاهيم مفهوم "المسؤولية اال

ً في عملية التنمية مؤسسات القطاع ا حققه، وهو ما أثبتته النجاحات التي تالخاص محوريا

لة عن عزوغير م االقتصادات المتقدمة في هذا المجال ، وقد أدركت مؤسسات القطاع الخاص أنها

، مثل اجيةمن النشاطات اإلنت ا هو أكثر، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل مالمجتمع

ها لتي عّرفاثة هموم المجتمع والبيئة الداخلية ، وإلى ضرورة األخذ بعين االعتبار األضالع الثال

ماية ي وحمجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة وهي النمو االقتصادي والتقدم االجتماع

 (.  49 -47البيئة)الغالب والعامري، ص

ت، المنظما هذه ية االجتماعية لمنظمات األعمال وطبيعة البيئة التي تعمل فيهاإن مناقشه المسؤول

. كاديميةواال من المواضيع المهمة التي أثارت وال تزال تثير جدالً كبيراً في األوساط العلمية

األداء ية كفقد ُدرست المسؤولية االجتماعية كمفهوم ذي عالقة مع العديد من المفاهيم االدار

انب جة والفساد االداري واالبداع بشكله العام والتكنلوجي بشكله الخاص، ومن والشفافي

في  اعيةاخر ُطورت معايير وقياسات مختلفة ُوعرضت مداخل متعددة لمفهوم المسؤولية االجتم

 (. 185، ص2000بيئات متعددة )مطر،

المسؤولية.  يختلف مفهوم المسؤولية االجتماعية باختالف وجهات النظر في تحديد شكل هذه

فالبعض يراها بمثابة تذكير للشركات بمسؤولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها الذي تنتسب إليه، بينما 

يرى البعض اآلخر أن مقتضى هذه المسؤولية ال يتجاوز مجرد مبادرات اختيارية تقوم بها 

من صور  الشركات صاحبة الشأن بإرادتها المنفردة تجاه المجتمع. ويرى آخرون أنها صورة
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المالءمة االجتماعية الواجبة على الشركات. إال أن كل هذه اآلراء تتفق من حيث مضمون هذا 

األعمال العالمي للتنمية المستدامة المسؤولية االجتماعية على أنها  المفهوم. وقد عرف مجلس

نمية أخالقياً والمساهمة في تحقيق الت "االلتزام المستمر من قبل شركات األعمال بالتصرف

المعيشية للقوى العاملة وعائالتهم، والمجتمع  االقتصادية، والعمل على تحسين نوعية الظروف

 المحلي والمجتمع ككل.

 كتسبيوحتى وقتنا الراهن لم يتم تعريف مفهوم المسؤولية االجتماعية، بشكل محدد وقاطع 

ي أمعنوية، وية ي جوهرها أدببموجبه قوة إلزام قانونية وطنية أو دولية وال تزال هذه المسؤولية ف

 عددت صورقد تإنها تستمد قوتها وقبولها وانتشارها من طبيعتها الطوعية االختيارية. ومن هنا ف

تمتع به ما تالمبادرات والفعاليات بحسب طبيعة البيئة المحيطة، ونطاق نشاط الشركة وإشكاله و

لها  ، بلة بطبيعتها ليست جامدةكل شركة من قدرة مالية وبشرية. وهذه المسؤولية االجتماعي

مؤسسة ح الالصفة الديناميكية والواقعية وتتصف بالتطور المستمر، كي تتواءم بسرعة وفق مصال

 وبحسب المتغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية. 

 التعريف بالمسؤولية االجتماعية للشركات: 

خر، فيما يلي نعرض أهم اختلف تعريف مفهوم المسؤولية االجتماعية من متخصص آل 

 التعريفات المرتبطة بالمسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال.

بيئي، ث التشير إحدى هذه التعاريف إلى أنها ذلك السلوك األخالقي الذي يرتبط بقضايا التلو

( Pride &Ferrellالبطالة، التضخم، وزيادة الفقر لدى بعض األقليات االجتماعية، كما يعرفها )

تزام كذا االلورهم، التزام المنظمة المستمر بالسلوك األخالقي تجاه نوعية حياة العاملين وأس»ها بأن

مات ام منظوتنشأ المسؤولية االجتماعية في هذا الجانب من عدم قي«.  تجاه المجتمع بشكل عام

 (.2001األعمال بتنفيذ واجباتها تجاه المجتمع )البكري، 

لمنظمة اتخذها أنها عبارة عن مجموعة من القرارات واألفعال التي تب  -د/ البكري  -فيما عرفها 

هاية نفي  للوصول إلى تحقيق األهداف المرغوب فيها والقيم السائدة في المجتمع، والتي تمثل

ءاً وصفها جزها باألمر جزءا من المنافع االقتصادية المباشرة إلدارة المنظمة والساعية إلى تحقيق

 (.42-40ص ،2001لحمدي ،من استراتيجيتها )ا

ريقة فقد عرف المسؤولية االجتماعية بأنها إجبار المنظمات للعمل بط Schermerhornأما 

 لخدمة ذوي االهتمام الداخلين والخارجين واألطراف ذوي العالقة بالمنظمة

(Schermerhorn,2002: P158). 

المنظمة والمجتمع، تسعى من وتعتبر المسؤولية االجتماعية للمنظمة هي التزام أخالقي بين   

خالله المنظمة إلى تقوية الروابط بينها وبين المجتمع بشكل عام، والذي ينعكس بدوره على 

 ( 25-22ص ،2007نجاحها وتحسين أدائها المستقبلي )الصيرفي, 
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 يات أربعة( أن المسؤولية االجتماعية الكلية للمنظمة تشتمل على مستوCarrollويرى كارول ) 

لع و الس اءة األداء االقتصادي )المستوى األول( ، فيجب أن تعمل المنظمة على إنتاجهي: كف

لك في تم ذيالخدمات بفاعلية ونجاح و أن تسعى لتحقيق مستويات األرباح المطلوبة ، و يجب أن 

هذا و  ها ،ضوء االلتزام بالقوانين و التشريعات )المستوى الثاني( التي تعمل المنظمة في ظل

ي جتمع الذه المالمجتمع من المنظمة أن تهتم بالمسؤوليات األخالقية )المستوى الثالث( تجاينتظر 

ها، أما املين معلمتعتعمل فيه ، إذ يجب مراعاة العدالة و األمانة في معامالتها مع العاملين بها و ا

رجع إلى فت( المسؤوليات التطوعية التقديرية )المستوى الرابع و تسمى أيضا المسؤولية الخيرية

تدريب  رامجبمدى شعور و تقدير المنظمة لمتطلبات بيئتها و العمل على المشاركة فيها، كإعداد 

 ( .90ص، 2010 ،برامج الخيرية و غيرها )األسرجالمعوقين و إتاحة فرص العمالة و تمويل ال

: ئيسية هيد رابعد تعريف كارول، يتبين لنا ان المسؤولية االجتماعية للشركات تشمل أربعة أبع  

لمسؤوليات )ا4)المسؤوليات القانونية(؛ 3)المسؤوليات األخالقية( 2)المسؤوليات الخيرية(، 1

بحة. ومر االقتصادية(. المسؤوليات االقتصادية تتعلق بشرط وجود الشركة على أن تكون منتجة

ت لمسؤوليا. ايةالمسؤوليات القانونية تعني أن الشركات تقوم بواجباتها وفقا للقوانين االقتصاد

لخيرية ات ااألخالقية تتطلب التقيد بقوانين سلوك الشركات المعمول بها، في حين أن المسؤولي

، امريتعكس الرغبة في رؤية الشركات تعمل في مجال تحسين رفاهية المجتمع )الغالبي والع

 (. وضع عنوان الشكل ومصدره83، ص2010

 ية الشاملة مع المسؤوليات األخرى( يوضح عالقة المسؤولية االجتماع1-1شكل )

 

 الشكل من تصميم الباحث  

ومن المتفق عليه أن المنظمات التجارية واالقتصادية والمالية الخدمية والدولية، على حد سواء، 

ليست بشركات خيرية وأن هاجسها األول تحقيق أكبر عائد من الربح على أصحابها. ومن هنا 

ات بمسؤولياتها االجتماعية واألخالقية حتى ال يكون تحقيق تبلورت فكرة وجوب تذكير الشرك

ً كتشغيل األطفال واإلخالل بالمساواة في  ً أو قانونيا الربح عائداً عن أمور غير مقبولة أخالقيا

األجور وظروف وشروط العمل، والحرمان من الحقوق األساسية للفرد. عالوة على ذلك، فإن 

، كونها المصدر الرئيس للثروة والتحديث وتوليد فرص الدور الرئيس الذي تلعبه الشركات

العمل، يحتّم عليها القيام بواجباتها االجتماعية وفقاً للمفاهيم الحديثة، كما أن التطورات االقتصادية 

ً )الغالب؛ العمري،  واالجتماعية والبيئية في عصر يتسم بالتغير السريع تحتّم عليها ذلك أيضا

 (. 51ص ،2010
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ً تقليصومن بين ا ليف تكا لفوائد التي تجنيها المنظمات ذات الممارسات المسؤولة اجتماعيا

 اتمبيعالتشغيل وتحسين الصورة العامة ألصناف المنتجات وتحسين سمعة المنظمة، وزيادة ال

 وإخالص العمالء وزيادة اإلنتاجية والنوعية وخلق مجتمع داخلي متماسك. 

لتزامها لى ارها في المسؤولية االجتماعية يعتمد أساساً عوأخيراً فإن نجاح قيام الشركات بدو

 (: 58-57ص ،2010بثالثة معايير هي )الغالب، العامري، 

أفراد )لخارجية ئة ااالحترام والمسؤولية، بمعنى احترام الشركة للبيئة الداخلية )العاملين(، والبي-

 المجتمع(. 

 دعم المجتمع ومساندته.-

أو من  البيئة، ع معحيث االلتزام بتوافق المنتج الذي تقدمه الشركة للمجتم حماية البيئة، سواًء من-

لمشاكل جة احيث المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة ويحسن من الظروف البيئية في المجتمع ومعال

 البيئية المختلفة كالتلوث وغيرها.

اعية جتمسؤولية االتعددت وجهات نظر الكتاب والباحثين اإلداريين من حيث اختالف مفهوم الم

ل: ة مثكما يراها مدراء الشركات، ألنها تعد كممارسات بأطراف متعددة تتعامل معها الشرك

من  وم يختلفلمفهالزبائن، المنافسين، الحكومة، اإلفراد العاملين، الموردين، المعتمدين، إذ ان ا

رون المدراء يفكصناعة إلى أخرى. وليس هنالك معيار أو مؤشر محدد تعتمده الشركة، ألن 

ى أنها ة علبشكل مختلف حول ما يسمى بالسلوك االجتماعي. فالمدراء يرون المسؤولية االجتماعي

  ا آخرون سلوكاً متحسب كما يأتي:التزام فيما يراها آخرون كموقف تفاعلي، ويعتبره

(، obligation social responsabilité Is socialالمسؤولية االجتماعية كالتزام اجتماعي )-

يرى هذا المدخل أن الشركة ذات سلوك مسؤول اجتماعياً عندما تسعى للربح ضمن قيود القانون، 

بمعنى أن المسؤولية االجتماعية للمؤسسات هي تمثيل لتوقعات المجتمع لمبادرات المنظمة في 

ان مجال المسؤولية التي تتحملها المنظمة تجاه المجتمع وبما يتجاوز الحد األدنى من اإلذع

للقانون، وبصورة ال تضر بقيامها بوظائفها األساسية للحصول على عائد مناسب من استثماراتها. 

( اعتقاداً بأن المجتمع يتبع هدفين: إنتاج Milon Friedmanوهذا رأي يرتبط باالقتصادي )

 Cochran, 1984: P)منتجات وخدمات، وأرباح في ظل منافسة مشروعة دون خداع واحتيال )

42-56.  

، (social responsibility as social reactionالمسؤولية االجتماعية كتفاعل اجتماعي )-

 جاوزتشمل األفعال الطوعية فقط، وتفسير التفاعل االجتماعي يحدد حسب األفعال التي تت

ون ناشطالمتطلبات القانونية بوصفها مسؤولة اجتماعياً، مثل االتحادات، حملة األسهم، ال

 ( : P 70-76) Davis, 1960والمستهلكون  االجتماعيون
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 social responsibility as social responsiveالمسئولية االجتماعية كاستجابة اجتماعية )-

Ness .بمعنى أن السلوكيات المسؤولة اجتماعيا توقعيه أو وقائية أكثر منها تفاعلية ومجردة ،)

نوات األخيرة لإلشارة إلى األفعال التي فمصطلح االستجابة االجتماعية شاع استخدامه في الس

 تحقق االلتزام االجتماعي والتفاعل االجتماعي. 

 : المسؤولية االجتماعية أبعاد

د بعايعرض بعض الباحثين ابعاد المسئولية االجتماعية فى إطار عام يغطى مجموعه من األ 

لمنظمة مل اععتبار طبيعة بشكل عام ويرون أن هذه االبعاد يمكن أن تكيف بقياسات مختلفة وفق ا

ية تماعونشاطها وتأثير فئات أصحاب المصالح المختلفين. ان شمولية محتوى المسؤولية االج

القي يشير الى جوهرها بأربعة أبعاد رئيسيه هي، االقتصادي واالخ Carroll جعلت الباحث

مكن ان ف يعة وكيوالقانوني والخيري. وفى إطار ذلك طور مصفوفة يبين فيها هذه االبعاد االرب

 Fredrick (1975): p18-24تؤثر على كل واحد من المستفيدين في البيئة 

 المبحث الثاني: مفهوم االلتزام لوظيفي:

العهد  يعنيوااللتزام لغة: يعني العهد، ويلزم الشيء ال يفارقه، والمالزم لشيء مداوم عليه، 

 والقرب والنصرة والمحبة.

لتباين رؤى الباحثين حوله، إال أن توضيح  لتزام الوظيفي نظرااصطالحاً: تباينت مفاهيم اال

المفهوم قد الزمه بعض التعقيد نتيجة التركيز على االلتزام نحو بيئة العمل وتضمينه مجاالت 

عدة، مثل: االلتزام نحو العمل، وااللتزام نحو الواجبات، والمهام الداخلية للعمل، وااللتزام نحو 

 رات أساسية في االلتزام الوظيفي. ويرى بوترجماعة العمل وغيرها، والتي عبرت عن متغي

(1986) porter  بأن االلتزام هو: "استعداد الفرد لبذل جهود كبيرة لصالح المنظمة، وامتالك

 الرغبة القوية في البقاء في المنظمة، والقبول بالقيم واألهداف الرئيسية للمنظمة، أما شالدون

(1971) Sheldonلتقييم االيجابي للمنظمة. والعزم على العمل ، فيرى أن االلتزام هو: " ا

لتحقيق أهدافها "، وهو مستوى الشعور اإليجابي المتولد لدى الفرد تجاه المنظمة التي يعمل فيها، 

فيها خيرالدين؛  واإلخالص لها وتحقيق أهدافها مع شعوره المستمر باالرتباط واالفتخار بالعمل

 (.2010النجار )

تطابق  على لتد واجتماعية، نفسية حالة هو التنظيمي االلتزام أن القول يمكن سبق ما خالل ومن 

 لتمسكا اآلخر، و الطرف اتجاه بواجباته طرف كل وشعور المنظمة أهداف مع العاملين أهداف

 ستمراراال في والرغبة عنها والدفاع إليها باالنتماء القوي والشعور المنظمة بقيم وأهداف

 (.P71) Stark :1993,فيها

 ية: المبحث الثالث: فيم تتمثل المسؤولية االجتماعية للمنظمة في إطار مواردها البشر
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 قدراتها يادةأصبح االهتمام بالجانب االجتماعي لألفراد من طرف المنظمات يعد ركيزة أساسية لز

 كفاءتهم نميةالتنافسية وتعظيم أرباحها، من خالل ما تساهم به في تطوير أداء العاملين وكذا ت

فراد لأل وإكسابهم مهارات جديدة ورفع مستوى أدائهم. وما دام االهتمام بالجانب االجتماعي

 يؤديسوالعاملين داخل المنظمة سيؤدي بالضرورة إلى تحسين صورة المنظمة وسمعتها، فإنه 

 حتماً إلى زيادة استقطابها لموارد بشرية ذات كفاءة وفاعلية.

 ً رية باالستقرار لم يمثل الحصول على الموارد البش وفي ظل تلك الظروف المتصفة أساسا

ت حاوالمالمطلوبة مشكلة، كما أن مستويات المهارة المطلوبة لم يكن يتطلب عناية خاصة في 

 (.2016البحث عن الموارد البشرية أو التعامل معها )ضرار، 

ة" ثورة "الولقد سادت هذه الظروف في كثير من دول العالم لفترات طويلة خالل فترة النهض

في تلك ي، فالصناعية التي تمتع بها العالم الغربي وانتقلت نسبيا إلى بعض دول العالم العرب

تدبير  ة هيالظروف كانت أهم المشكالت التي تُعني بها اإلدارة العليا في المؤسسة االقتصادي

قيقاً آالت" تحة "يكنالموارد المالية الالزمة، وتنميط أساليب اإلنتاج وتحقيق مستويات أعلى من الم

ة م اإلدارهتماالمستويات أعلى من اإلنتاجية. ومع تنامي السوق لم تكن حتى عمليات التسويق تثير 

لم اعفقد أصاب ال العليا التي كان همها األول هو اإلنتاج. لكن تلك الظروف لم تدم على هذا النحو،

ية لبشراير على هيكلة الموارد كله حاالت من التغير المستمر والمتواصل والعنيف ذي التأث

 وقدراتها، ولعل أبرز تلك التغيرات:

والتي  الت،التطورات العلمية والتقنية وانتشار تطبيقاتها، خاصة تقنيات المعلومات واالتصا-

 يتطلب استيعابها وتطبيقها كفاءة تتوفر في نوعيات خاصة من الموارد البشرية.

هارات الم نتجات والخدمات واالهتمام المتزايد بتنميةتسارع عمليات االبتكار والتحديث للم-

ية تهم لتنمكارااالبتكارية واإلبداعية للعاملين، وإتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة بأفكارهم وابت

 القدرات التنافسية للمؤسسة.

 " فياشتداد المنافسة واتساع األسواق وتنامي الطلب "األمر الذي استوجب وجود مختصين-

 بيع والتسويق والترويج لمواجهة تلك الهجمات التنافسية.مجاالت ال

ة هور منظمت وظظاهرة العولمة وانفتاح األسواق العالمية أمام المنظمات مع تطبيق اتفاقية الجا-

ر في تحري ركيةالتجارة العالمية ودورها في تحرير التجارة الدولية من خالل إزالة العوائق الجم

ً متزايداً لنوعية جديدة من التجارة الدولية، هذا األم ية رد البشرلمواار أوجد هو اآلخر احتياجا

 تتفهم الثقافات المختلفة وتستوعب المتغيرات المحلية في األسواق الخارجية.

ارتفاع مستوى التعليم وتطور مهارات البشر ذوي المعرفة المتخصصة في فروع العلم والتقنية -

منظمات تسعى إليهم ألهميتهم في تشغيل تلك التقنيات الجديدة والمتجددة، والذين أصبحت ال

 وصيانتها. ومن ثم اكتساب القدرة التنافسية.
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ة الجتماعيية اويمكن تصنيف األنشطة التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية وتأخذ طابع المسؤول 

 (265- 264: 2010تحت العناوين التالية )الغالب؛ العمري 

 ة االجتماعية تجاه الموارد البشرية منها ما يلي:من أهم ممارسات المسؤولي

 توفر المنظمة الخدمات للعاملين كالنقل واإلطعام واإلسكان والخدمات الصحية.-

 ة. منظمالعمل على اعتماد سياسة معينة في إدارة المنظمة لمشاركة العاملين في أرباح ال-

لجسدي اي و فيه حاالت الضغط النفس جعل مكان العمل جذاباً و إعطاء العمل معنى متجدداً تقل-

 و اإلرهاق, من خالل التركيز على البرامج. 

مراض و األأمن مسؤولية المنظمة الصناعية االهتمام بتعويضات العاملين مقابل إصابات للعمل -

 المهنية. 

 ل. تعمل المنظمة على تكريم وتحفيز األفراد العاملين المتفوقين والمبدعين في العم-

مستوى لى العوتنفيذ برامج توعية لألفراد العاملين، تتضمن المعايير المهمة المعتمدة إعداد -

 االجتماعي والبيئي واألمان في العمل. 

 .اعتماد برامج أو سياسة معينة إليجاد فرص إلنجاز أعمال صغيرة لألفراد العاملين-

ودوران  ياباتمن مشكالت الغالحفاظ على األفراد العاملين ومنع تسربهم لتقليل البطالة والحد -

 العمل وتقليل حوادث العمل.

 م.العمل على رفع الروح المعنوية للعاملين وبث روح التعاون والدافع والحافز بينه-

 . اعتماد سياسة إدارية تسمح لألفراد العاملين من المشاركة في عمليات صنع القرار-

 د البشرية:أثر تطبيق برامج المسؤولية االجتماعية تجاه الموار

تشجيع جعل عملية اتخاذ القرارات على أساس فهم متطور لتطلعات المجتمع، والفرص -

 المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية.

 تحسين سمعة المؤسسة وتعزيز ثقة الجمهور بأداء المؤسسات وتحسينه.-

 تنظيم العالقة مع األطراف المعنية وتحسينها.-

 هم.حقوقبنوية، وتحسين سالمة وصحة العاملين واالهتمام تعزيز والء الموظفين وروحهم المع-
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لعادلة، افسة تحسين اعتمادية ونزاهة التعامالت من خالل المشاركة السياسية المسؤولة، والمنا-

 ومكافحة الفساد.

 المنع أو الحد من الصراعات المحتملة مع المستهلكين بشأن المنتجات أو الخدمات.-

عية لطبيسة على المدى الطويل عن طريق تعزيز استدامة الموارد االمساهمة في حيوية المؤس-

 والخدمات البيئية.

 المساهمة في المصلحة العامة، وتعزيز المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية.-

 اإلطار الميداني

 : واقع تطبيق المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية في المنظمة محل الدراسة

 الدراسة:  هجيةسادساً: من

د من خالل مسح وتحليل أراء أفراد عينة المجتمع االحصائي ذي الصلة بالموضوع، فق  

ً مستنداً على المراجع والمصاد ً مكتبيا جاهزة ر الاستخدمنا المنهج الوصفي الذي يتضمن مسحا

اة واسطة أدات بلبناء اإلطار النظري للدراسة، كما اعتمدنا على االستطالع الميداني لجمع البيان

 أجل نماسة الدراسة المتمثلة في االستبيان والقيام بتحليلها احصائياً الختبار فرضيات الدر

، البحث وقد تكونت عينة البحث من ذوي االختصاص من االدارة العليا هدف إلى الوصول

 اإلدارة الوسطى واإلدارة الدنيا واإلدارات األخرى.

ُ والمستهدفة للتحقق ( استبانة عل115وقد تم توزيع عدد ) ن فرضيات مى العينة المحددة مسبقا

يقة وتعميمها ( للخروج بنتائج دق87( استمارة لتحليلها، أي بنسبة )%100الدراسة وتم جمع عدد )

 نهجين: على م االعتماد سيتم طرحها السابق األسئلة مختلف عن ولإلجابة على مجتمع الدراسة

 حالة( منهج تطبيقي )دراسة يوالثان - تحليلي وصفي منهج األول-

 ربيةالع باللغة متاحة مراجع عدة على االعتماد البحث، تم موضوع جوانب مختلف ولتدعيم 

   واألجنبية

 اقعومو الجامعية، المجالت الرسائل دراسات سابقة، ابحاث منشورة، في الكتب، المتمثلة

 الموضوع  إثراء بغية اإلنترنت

 حدود الدراسة: 

 م2022 إلى 2018من الفترة  نيةالحدود الزما

 الحدود المكانية: والية الخرطوم
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 أدوات الدراسة: 

ُ )مرفق نسخة منها( و115وقد تم توزيع عدد ) المستهدفة ( استبانة على العينة المحددة مسبقا

لخروج ل( 87( استمارة لتحليلها، أي بنسبة )%100للتحقق من فرضيات الدراسة وتم جمع عدد )

 للتحليل االحصائي  spssتم تحليل االستبانة وفقا لبرنامج ال  بنتائج دقيقة

  -ة دوائيتبوك للمنتجات ال–حاول من خالل الدراسة الميدانية التعرف على مدى تطبيق مؤسسة 

موعة من ل مجللمسؤولية االجتماعية تجاه مواردها البشرية وتأثير ذلك على أدائها وهذا من خال

الدراسة  سؤال. وقد اعتمدت 27ر استمارة االستبيان المكونة من األسئلة التي ترجمتها محاو

راءات اإلجالتطبيقية على دراسة استجابة المبحثين ألسئلة هذه االستبانة، واستعان الباحث ب

ى ا إلالمنهجية التي تضمن دقة أداة الدراسة، حيث مرت االستمارة بعدة مراحل قبل وصوله

  ها. األساتذة المختصين للتأكد من سالمتها وموضعيت الصياغة النهائية، وتم عرضها على

 تحليل البيانات ومناقشتها:

 الفرضية االولى: 

جتماعية اال تنص الفرضية األولى على أن )هناك عالقة ذات داللة احصائية بين مفهوم المسؤولية

 بصفة عامة ومفهوم البعد المفقود )الداخلي( بوالية الخرطوم.  

ة الفرضي لتوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على جميع عبارات( ا1يوضح الجدول )

 األولى

 ولى(: التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على جميع عبارات الفرضية األ1جدول )

 النسبة المئوية العدد اإلجابة

 ً  7.3 66 غير موافق تماما

 20.1 181 غير موافق

 24.9 224 محايد

 30.2 272 موافق

 ً  17.4 157 موافق جدا

 100 900 المجموع

 م. 2019المصدر: إعداد الباحث من نتائج االستبانة 

( من عينة الدراسة  يوافقون على عبارات الفرضية %47.6( أن نسبة )1يتبين من الجدول  )  

ليس لديهم ، بينما بلغت نسبة الذين (%27.4ة غير الموافقون على ذلك )بينما بلغت نسب ,األولى
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وقد بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لداللة الفروق بين أعداد اإلجابات   ,(%24.9رأى  محدد )

وهذه القيمة أكبر  ,(95.080الموافقة والغير موافقة على ما جاء بجميع عبارات الفرضية األولى )

قيمة حيث إن ال ,(%5( ومستوى داللة )6من قيمة مربع كأي الجدولية عند درجة حرية )

وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلجابات  ,(0.000االحتمالية )

 الموافقة على ما جاء بجميع عبارات الفرضية األولى .

 نتائج التحليل الوصفي لعبارات الفرضية األولى:

 (2جدول )
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توجد خطه بأهداف محددة  4
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البرامج التي تنفذها المؤسسة  5
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تساهم المؤسسة  في انجاز   6

المشاريع األساسية للموارد 
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العاملون أولى باالستفادة من  7
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المؤسسة ال تلتزم بمسؤولياتها  8
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برامج المسؤولية االجتماعية التي  9
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 م.2019المصدر: إعداد الباحث من نتائج االستبيان 

ى جميع ، علويتضح من الجدول اعاله أن غالبية أفراد عينة البحث يوافقون، او يوافقون بشدة  

امج ن برعبارات الفرضية األولي والتي تنص على ان الموارد البشرية هم اولى باالستفادة م

لبحث، نة ار من شرائح المجتمع األخرى. لكن هناك عدد من أفراد عيالمسؤولية االجتماعية أكث

لجوهرية ات امحايدون، أو ال يوافقون، أو ال يوافقون بشدة على تلك العبارات، ولمعرفة الفروق

عبارات  ى كلبين تلك الفئات، يستخدم الباحث اختبار مربع كأي لداللة الفروق بين اإلجابات عل

موافقون ر الار وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أعداد الموافقون وغيالفرضية االولى، الختب

 للنتائج أعاله.

 ( يلخص نتائج التحليل الوصفي لعبارات الفرضية األولى:3وفيما يلي الجدول رقم ) 

 نتائج اختبار مربع كأي لداللة الفروق إلجابات الفرضية األولى (3جدول )

درجة    مربع كاي العبارات الرقم

 الحرية

الداللة 

 االحصائية

ً واضحاً  1 تتبنى ادارة المؤسسة مفهوما

 67.500 للمسؤولية االجتماعية

  

4 0.000 

تعتمد المؤسسة سياسه إدارية  تسمح  2

للموظفين  بالمشاركة في عمليات صنع 

القرارات الخاصة ببرامج المسؤولية 

 33.900 االجتماعية

  

4 0.000 
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االجتماعية  التي  نوعيه برامج المسؤولية 3

تقدمها المؤسسة للموارد البشرية عباره عن 

 23.400 تبرعات لألعمال الخيرية فقط .

  

4 0.000 

توجد خطه بأهداف محددة للمسؤولية  4

 46.100 االجتماعية للمؤسسة  تجاه الموارد البشرية

  

4 0.000 

البرامج التي تنفذها المؤسسة تتنوع  5

 ً  17.200 وتتطور سنويا

  

4 0.002 

تساهم المؤسسة  في انجاز المشاريع   6
األساسية للموارد البشرية من مستشفيات 

 24.700 ومدارس وبرامج إسكان وغيرها .

  

4 0.000 

العاملون أولى باالستفادة من برامج  7

المسؤولية االجتماعية اكثر من شرائح 

 46.700 المجتمع المختلفة  .

  

4 0.000 

م بمسؤولياتها االجتماعية المؤسسة ال تلتز 8

 11.600 تجاه العاملين .

  

4 0.021 

برامج المسؤولية االجتماعية التي تقدمها  9

 29.700 المؤسسة  للعاملين ال  تتميز باالستدامة

  

4 0.000 

 م. 2019المصدر: إعداد الباحث من نتائج االستبانة 

تزم افراد العينة، على ان تل (، وجود فروق جوهرية بين إجابات3يتضح من الجدول رقم )

دول ة في الجذكورالمنظمة بواجبها االجتماعي تجاه الموارد البشرية اوال، متمثلة في العبارات الم

( لصالح 0،05( حيث أن القيمة االحتمالية أقل من )%5( عند مستوى داللة )9الى 1اعاله، )من 

لية مسئولى والتي نصت على، ان الالفئات الموافقة ومما تقدم يتضح أن فرضية الدراسة األو

م تارجي قد الخ االجتماعية للمؤسسة هي التزامها تجاه المجتمع الداخلي للمؤسسة اوال ثم المجتمع

 إثباتها.

 نتائج التحليل الوصفي واالختباري لعبارات الفرضية الثانية:  

جتماعية اال المسئوليةعلى ان )هناك عالقة ذات داللة احصائية بين برامج  تنص الفرضية الثانية

 تجاه العاملين وااللتزام الوظيفي بوالية الخرطوم(.

 (4ول )جد -التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على جميع عبارات الفرضية الثانية  

 % العدد اإلجابة

 ً  4.6 23 غير موافق تماما
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 16.8 84 غير موافق

 7.0 35 محايد

 41.2 206 موافق

ً موافق ج  30.4 152 دا

 100 500 المجموع

 م. 2019المصدر: إعداد الباحث من نتائج االستبانة 

لفرضية ا( من عينة الدراسة  يوافقون على عبارات %71.6( أن نسبة )4يتبين من الجدول  )  

ين ليس لديهم ( ، بينما بلغت نسبة الذ%21.4الثانية بينما بلغت نسبة غير الموافقون على ذلك )

فقة الموا %( وقد بلغت قيمة مربع كأي المحسوبة لداللة الفروق بين أعداد اإلجابات7.0رأى )

أكبر من  ( وهذه القيمة137.587والغير موافقة على ما جاء بجميع عبارات الفرضية الثانية )

حتمالية ( حيث أن القيمة اال%5( ومستوى داللة )4قيمة مربع كأي الجدولية عند درجة حرية )

قة لموافعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلجابات ا( و0.000)

 على ما جاء بجميع عبارات الفرضية الثانية.

اه عرفة اتجة لموإلثبات هذه الفرضية سيتم أوالً إيجاد التوزيع التكراري لجميع عبارات الفرضي  

 ة:ثانيكراري لعبارات الفرضية العينة الدراسة وفيما يلي الجدول الذي يوضح التوزيع الت

 نتائج التحليل الوصفي لعبارات الفرضية الثانية:

 ( التوزيع التكراري لعبارات الفرضية الثانية5جدول رقم ) 
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 ي:ه نالحظ االت( آراء المبحثين حول عبارات الفرضية الثانية ومن5يوضح الجدول رقم )

انية ية الثيوافقون بشدة، على اغلب عبارات الفرض أوغالبية افراد عينة البحث يوافقون،  إن 

لى عؤثر والتي تلخص على ان " تطبيق برامج المسئولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية ت

لكن  ظمة.المنااللتزام الوظيفي، وعلى مستويات ومعدالت االبتكار لدى العاملين، وعلى سمعة 

ك ى تلهناك عدد من افراد عينة البحث، محايدون، او ال يوافقون، او ال يوافقون بشدة عل

ة أي لداللبع كالعبارات، ولمعرفة الفروقات الجوهرية بين تلك الفئات، استخدم الباحث اختبار مر

صائية إح لةالفروق بين اإلجابات على كل عبارات الفرضية االولى الختبار وجود فروق ذات دال

 بين أعداد الموافقون وغير الموافقون للنتائج أعاله.

 نتائج اختبار مربع كأي لداللة الفروق إلجابات الفرضية الثانية( 6جدول )

درجة  مربع كأي العبارات الرقم

 الحرية

الداللة 

 االحصائية

 0.000 4 100.800 ناأنا وزمالئي في العمل نتشارك معلومات مهمة و حرجة في نجاح عمل 1

 0.000 4 94.300 من المهم بالنسبة لي االشادة والتقدير بأعمالي و مجهوداتي 2

3 

اء هناك عالقة وثيقة بين راحتك النفسية مع زمالء العمل وبين األد

 0.000 4 71.900 الوظيفي

 0.000 4 73.300 أشعر بأن ما أقوم به من أعمال يتناسب مع مستواي االجتماعي 4

 0.000 4 87.800 نني حصلت على ما أستحقه من ترقيات في الوقت المناسبأشعر بأ 5

 م. 2019المصدر: إعداد الباحث من نتائج االستبيان 
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لتزم ت(، وجود فروق جوهرية بين اجابات افراد العينة، على ان 6يتضح من الجدول رقم )  

دول ة في الجذكوري العبارات المالمنظمة بواجبها االجتماعي تجاه الموارد البشرية اوال، متمثلة ف

( لصالح 0.05( حيث أن القيمة االحتمالية أقل من )%5( عند مستوى داللة )5الى 1اعاله، )من 

برامج  طبيقالفئات الموافقة ومما تقدم يتضح أن فرضية الدراسة الثانية والتى نصت على، " )ت

 اتها.إثب زام الوظيفي( " قد تمالمسئولية االجتماعية تجاه العاملين يؤثر على زيادة االلت

 أوالً: النتائج: 

 :التالية النتائج مجموعة إلى توصلت البحث خالل ومن

ولية للمسئ شركة تبوك للمنتجات الدوائية تتبنى مفهوم واضح أنالعينة على  أفرادوافق معظم -

كة في مشارالاالجتماعية تجاه العاملين وبالتالي فهي تعتمد سياسة اداريه تسمح للموظفين من 

 . عمليات صنع القرارات الخاصة ببرامج المسئولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية

ية التي جتماعهناك قصورا واضحا في تنفيذ برامج المسئولية اال أنالعينة على  أفرادوافق معظم -

دارس ومت تم التخطيط لها مسبقا في انجاز المشاريع األساسية للموارد البشرية مثل مستشفيا

 وبرامج اسكان وغيرها.

ن برامج مالعاملون أولى باالستفادة  أن إلىالعينة  أفراد إجاباتتوصلت النتائج من خالل -

 .ىاألولالمسئولية االجتماعية أكثر من شرائح المجتمع المختلفة وهذا يطابق الفرضية 

عامة  اصرةالمع منظماتال معظم اهتمام االجتماعية تجاه المورد البشري المسؤولية مفهوم نال-

لمؤسسة لعية وشركة تبوك الدوائية خاصة بداللة انه توجد خطه بأهداف محددة للمسئولية االجتما

 تجاه الموارد البشرية.

ام ضعف االلتز إلىضعف تنفيذ برامج المسئولية االجتماعية تجاه المورد البشرى يؤدى -

 الفرضية اراتعب أثبتتهتكار لديهم، وهذا ما الوظيفي للعاملين مما يؤثر على روح االبداع واالب

 الثانية.

شركة  واجب منف البشرية، الموارد اتجاه االجتماعية بالمسؤولية الخاصة األبعاد من العديد هناك-

 واهتمامهم ومن التزامهم الوظيفي وتزيد العمال أهداف تحقق ألنها االعتبار بعين تبوك أخذها

 ةالمنافس ظل في أهداف المؤسسة تحقق فهي الوقت نفس وفي بها، يعملون التي بالمؤسسة

 .البيئة وتحديات

 مساراتها ديدتح السودانية من المؤسسات يمنع لم للمؤسسة االجتماعية المسؤولية تعريفات تباين-

 .البشرية مواردها وخاصة المستفيدة األطراف مختلف اتجاه

 لنتائج التي تم التوصل اليها:ا أهممن 

 تجاهتلتزم منظمات األعمال بكل مسؤولياتها تجاه أصحاب المصلحة عموما و من المهم أن-

 ي.لبشرمواردها البشرية بشكل خاص، ألن هذا االلتزام يعتبر بمثابة استثمار في المورد ا
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واردها مجاه يجب على منظمات األعمال أن تنوع من البرامج المرتبطة بمسؤوليتها االجتماعية ت-

ام لتزيرها بشكل دائم واإلبداع فيها للوصول إلى درجة عالية من االالبشرية، وتحاول تطو

 لوظيفي وبالتالي التحسين من سمعة المنظمة ككل.

غير ية ويجب االهتمام بأخالقيات األعمال في المنظمة، محاربة كل السلوكيات غير القانون-

 .يهال والسلوك فاألخالقية، من األفضل إصدار مدونة سلوك في المنظمة لتوضيح منهج العم

ل أن تركز شركة تبوك للمنتجات الدوائية على أن يذهب مجمل دعمها وتمويلها لألعما-

 والمشروعات التي تساهم فعليًا في حل المشكالت االجتماعية للموارد البشرية. 

 تيلعامة الااسة من المهم أن ترتبط سياسات وبرامج المسؤولية االجتماعية للموارد البشرية بالسي-

يق مع لتنستنتهجها شركة تبوك في مجال المسؤولية االجتماعية على مستوى الشركة ككل، هذا با

 تتميز ية الإدارة الموارد البشرية، وال يجب أن تكون هذه البرامج إن وجدت مجرد نشاطات هامش

 باالنتظام والتطوير.

لبشرية رد ال تجاه المواأهمية االطالع على تجارب الشركات الرائدة في مجال االلتزام المسئو

 والتعرف على برامجها واالستفادة منها. 
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  يةالتراث ألعاب األطفالثقافية المستمدة من هم القيم اإلجتماعية والألدراسة تحليلية 

 تونس -جامعة قرطاج  ،مسيليني الهادي د.

                                          

ألعاب  المستمدة من الثقافيةالقيم االجتماعية و أهم على التعرف الدراسة إلى تهدف :ملخص

م القي إلى معرفة تهدف أيضا تراثية في تونس وكيفية توزيعها حسب أنواعها. كمااألطفال ال

ن لك موذ المتوافرة في هذه الممارسات والتي تكررت أكثر من غيرها في األلعاب المدروسة.

تضمنه من ولما ت سلوكهم، على وتأثيرها األجيال الدور الذي لعبته في تربيةأجل التعرف على 

تماعي قيم اإلنسان وإبداعاته وأثرها على تماسك النسيج االجفي طياته مخزون عميق يحمل 

 ة فيتراثيتسهم األلعاب الو وانعكاس ذلك على استقرار المجتمع وحفاظه على موروثه الثقافي.

لكي  ها وقبولهاوتهيئتهم للتكيف مع األطفال في نفوس وغرسها الثقافية القيم اإلجتماعية و ترسيخ

قاليد ت والتمما يعني أن هذه األلعاب تحمل العديد من القيم والعادا الحين.مواطنين ص يصبحوا

المعاني نية بآلخر، مكونة بذلك ثقافة شعبية غ والمعارف تمررها بصورة طبيعية وتلقائية من جيل

 والعبر والمدلوالت اإلنسانية واالجتماعية. 

القيم الثقافية، واللعب  يم االجتماعية،التراثية، اللعب والق ألعاب األطفال:  الكلمات المفتاحية 

 اللعب ومنظومة القيم. 

An analytical study of the most important social and cultural values 

derived from traditional children's games 

Msilini Hedi, University Carthage, Tunisia 

Abstract: The study aims at identifying the most important social and 

cultural values derived from traditional children's games in Tunisia, and 

how to distribute them according to their types. It also aims at knowing 

the values available in such kind of games as well as knowing the 

practices which were repeated more than others in the the studied games, 

the role it played in raising generations and the related effect on their 

behavior, and the profound stock that it includes which, in its turn, carries 

within it human values , creativity and their related impact on the 

cohesion of the social fabric with its reflection on the stability of society 

and the preservation of its cultural heritage. The traditional games also 
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contribute to the consolidation of social and cultural values, instilling it in 

the hearts of children and preparing them to adapt and accept them in 

order to become good citizens. Which means that these games carry in 

them many values, customs, traditions, and knowledge, and, thus, pass 

them on naturally and automatically from one generation to the next 

forming a popular culture rich in meanings in human and social 

implications, and the like. 

Keywords: children's traditional games, play and social values, play and 

cultural values, play and the value system. 

 المقدمــــة: 

دراسة  تعدو سلوك األفراد وتوجه تصرفاتهم. وتنظم ذ زمن بعيد منظومة تحكم شكلت القيم من

الهامة التي لم  اضيعالمو بين تتضمنها من التي القيم االجتماعية والثقافيةو  ألعاب األطفال التراثية

 الجةمن مع العلمي البحث يتطلبه لما تنل حظها من الدرس بالقدر الكافي وربما يعود ذلك

 الخصوص، القيمية على وجه التربية جانب تخدم تربوية ومعايير أسس وفق القيم تلكل إحصائية

جتمع الم وتعطيها أساسا ثابتا لكي تستقر في أذهان األفراد والجماعات. وأمام ما يتعرض له

على  عتمدالتونسي من عولمة ثقافية وتراجع لمنظومة القيم صار أمرا ملحا أن نؤسس لتربية ت

 أي القيمر، وادرين على تحديد أي القيم يجب أن نعزز وندعم وأي القيم نعدل ونغيالقيم لنكون ق

فية ة والثقاتماعيلذا، تهتم هذه الدراسة باستخراج أهم القيم االج نشكل لمواجهة تحديات المستقبل.

تلعبه في  والدور الذي في سلوك األطفال تأثير تحدثه من التي تتضمنها األلعاب التراثية وما

 جباتهبحقوقه ووا توعيته على قدرتها الطفل. إلى جانب شخصية في القيم واالتجاهات يزتعز

ن القيم ترفع من شأ التي الجوانب بين ومن .تفيده اجتماعيا وثقافيا وتمرير المضامين التي

هم د من أالقيم يع علمتالتربوية. إذ أن  العملية ركائز أهم إحدى تعد   أنها األفراد وأهميتها في حياة

)يوسف  هادفغايات التربية ووظائفها وأن النسق القيمي يعتبر من أساسيات النشاط التربوي ال

 .(4، ص1995غراب، 

هذا النحو، فان النظام التربوي ألي مجتمع يلعب دورا فاعال في بناء القيم اإليجابية  وعلى

خالل وسائل وأساليب  أبناء المجتمع. وذلك من من عقول وسلوك الناشئة من القيم السلبية وحذف

القيم لدى  غرس إلى تحمل المسؤولية في المختلفة ومؤسساتها متعددة؛ األمر الذي أدى بالتربية

 لتمرير األلعاب التراثية في مرحلة الطفولة استغالل يمكن إنهجميع أفراد المجتمع. وبالتالي ف

تمثل  كونها والمجتمع.  فضال عن الفرد حياة فى أهمية من لها لما اإلجتماعية والثقافية القيمبعض 

 هذه الطفل فى أن الطفل. إذا اعتبرنا الممارسات التقليدية التي تسهم في تكوين شخصية أحد أهم

 النشاط أن إلى "بياجيه" يشير وهو ما جعل والتقليد. الحركة وكثرة باللعب شغوفا المرحلة يكون

 المرتبطة أنماطها لها الطفل بها يمر ونم مرحلة كل وأن العقلي  نموه أساس هو للطفل الحركي

 بنمط يتصل فيما المجتمعات بين الثقافية باإلختالفات التسليم مع المتميزة واأللعاب اللعب من بها
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 للطفل تتيح التي اإلجتماعيةالقيم  بعض تمرير في ذلك نستثمر أن األلعاب الممارسة. ويمكن

 معها والتفاعل هذه الثقافة معايشة على دهفتساع مجتمعه بثقافة يتصل ما على للتعرف فرصا

 أنشطتها وتظاهراتها.  في اإليجابية والمشاركة

 إشكالية الدراسة:  -1

مدى إن دراسة الموروث الشعبي على أساس علمي هي محاولة لرصد مدى أهميته في الماضي و

اسة لدرة باحضوره وتأثيره على سلوك اإلنسان في الحاضر. وقد تم تناول ألوان تراثية عديد

لمزيد  عالميةاإل الوسائط إلى والتحليل سواء بجمعها أو تسجيلها أو شرحها، ومنها من وجد طريقا

يحاول جل المتخصصين والدارسين الذين جمعوا هذه  لم ولكن تسليط األضواء حولها،

 ومن ثم الممارسات أو سجلوها، أن يخضعوها لمنهج يفي بطبيعتها ويدرس خفاياها ومضامينها،

ا تعبر ، وملم يحاولوا استخالص القوانين التى تصدر عنها من ناحية أو التى تعين على تميزها

 ا التراثء هذعنه من قيم أو ما تثيره من قضايا من ناحية أخرى. لذا فإن الحاجة تدعو إلى إحيا

 على ظالحفا إلى السعي هذا العصر وجعله مؤثرا فكريا وروحيا وحركيا. وفي ظل يفوتثمينه 

كار ين ابتمجتمعاتنا الحديثة قد يتسنى لبعض المتخصص يف األطفال التراثية ألعاب استمرارية

 إن كثير منجانب ذلك ف الحالي. إلى العصر تناسب يلك الجديدة لها، والصور العديد من األشكال

جيال تسومعا جاآلونة األخيرة، اهتمت باأللعاب التراثية  يلدراسات وخاصة فالمراجع العلمية وا

 يةالنفس الجوانب بعض فى للحفاظ عليها ومنهم من أخضعها للدراسة للتعرف على تأثيرها

القيم  على فظةهذه الدراسة لتوضيح أهميتها في المحا وفي نفس اإلطار تأتي والحركية. والتربوية

ذه همين االجتماعية والتربوية وإحياء التراث الثقافي للمجتمع، بينما ظل مجال تحليل مضا

بغية  لعابفإن تحليل محتوى هذه األ لأللعاب بمنأى عن اهتمامات وجهود الباحثين. وبالتالي،

هذه  بالغة ألنه يجعلنا نقف على مدى نجاح أهمية تتضمنها أمرا ذو استخراج القيم التي

 .ألطفالا شخصيات تكوين في الممارسات في تكوين االتجاهات اإليجابية وغرس القيم التي تسهم

ف في تكمن الدراسة هذه مشكلة إنف لذلك ي ف المتضمنة يةاالجتماعية والثقافعلى أهم القيم  التعر 

ة في مدون دادهاالتراثية وكذلك التعرف على أنواع فئات هذه القيم وتكراراتها وأع األطفالألعاب 

ماعية جتاالم األلعاب، حيث يمكن صياغة إشكالية الدراسة على النحو التالي:  ما أهم فئات القي

   ؟.وما أهم الدالالت الناتجة عنها التراثية األطفالالمستمدة من ألعاب  والثقافية

 وتتفرع أسئلة اإلشكالية على النحو التالي:

 ة؟. التراثي طفالكيف يمكن تبويب فئات القيم اإلجتماعية والثقافية المتوافرة في مدونة ألعاب األ

 ألعاب األطفال التراثية؟.مدونة ي أي فئات من القيم تكررت أكثر من غيرها ف

ن م لمستمدةا افيةاالجتماعية والثقما الدالالت الناتجة عن كل فئة من هذه الفئات؟. ما أهم القيم 

 التراثية؟.  األطفالألعاب 
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تنبع   آلتية:اواألسئلة الفرعية للدراسة ارتأينا صياغة الفرضية  الرئيسي و لإلجابة عن السؤال

 اب األطفالألع في اعدد تكراراتها وتنوع دالالته ارتفاع من االجتماعية والثقافية أهمية فئات القيم

 التراثية.

 :أهمية الدراسة -2

 في عينة الثقافيةالقيم االجتماعية و توافر مدى من كونها تسعى إلى معرفة الدراسة هذه تنبع أهمية

 تبارها المرحلةباع لمرحلة الطفولة تناولها من خالل أهميتها وتزداد التراثية. األطفال ألعاب من

حليل محتوى ت خالل من تتجلى أهميتها أيضاو المعرفي والقيمي للطفل. للمخزون األولى التكوينية

ئدة في السا الثقافة على المحافظةو هذه األلعاب بهدف معرفة دورها في تمرير وترسيخ هذه القيم

ال شك و.  صرالتي نعيشها في هذا العثقافي ضوء التحديات الكثيرة ومحاوالت الهيمنة والغزو ال

 العد جزءا تلتي اأن هذا التناول سيكشف عن أهم فئات القيم التي تتضمنها ألعاب األطفال التراثية 

سليط ية تيتجزأ من الموروث الثقافي للمجتمع. وكيف قل االهتمام بهذه األلعاب وندرت إمكان

 األلعاب هذه لي ليست لديهم معلومات كافية عن قيمةالضوء عليها، وأصبح معظم أبناء جيلنا الحا

 بهذا تمامااله من بين أهم دواعيو .وعن الوظائف التي كانت تؤمنها لصالح األطفال في الماضي

امينها ألعاب األطفال التراثية وتحليل مض دراسة أهمية عن التعرف مزيد الموضوع أيضا هو

 هم. على سلوك ال ومدى مساهمتها في التأثيرعن الدور الذي لعبته في تربية األجي للكشف

 أهداف الدراسة:  -3

لتراثية عن أهمية دراسة ألعاب األطفال ا للكشفالسعي  الموضوع هو هذا تناول من إن الهدف

ور بته من دا لعمن جوانب اجتماعية  وتربوية وثقافية، وليس لما لها من بعد تراثي فقط، وإنما لم

 فتهد ونهافضال عن كسلوكهم.  على لسابقة ومدى مساهمتها في التأثيرفي تربية األجيال ا كبير

كيفية تراثية والتي تتضمنها ألعاب األطفال ال االجتماعية والثقافيةأهم القيم  على التعرف إلى

 في اراتهاتكر من غيرها وتلك التي قل ت تكررت أكثر توزيعها حسب أنواعها ومعرفة القيم التي

واع القيم االهتمام بأن في مالحظة مدى التوازن والتطابق أجل من ذلك وكل المدروسة. األلعاب

ستسفر  يوتحليل مضامينها واستخراج النتائج الت األلعاب هذه أصناف من صنف المختلفة لكل

 عنها. 

 منهجية الدراسة: -4

منها. تحليل محتوى هذه األلعاب وفئات القيم المستمدة والتحليلي  الوصفي استخدام المنهج تم

واتبعت الدراسة لتحقيق أهدافها هذا المنهج وذلك من خالل جمع البيانات من مدونة ألعاب 

األطفال التراثية في تونس بهدف تحديد القيم المتوافرة في هذه الممارسات، وتحليلها بحسب 

 االحتياجات البحثية. 

ن عينة الدراسة من مدونة ألعاب األطفال ا4.1 من لتي تتضا نسية لتراثية التو: عينة الدراسة: تتكو 

 لعبة(. 100)
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ال ب األطفألعاالقيم المتضمنة في  فئاتالهدف من الدراسة هو تحديد أهم  إن : فئة التحليل:4.2

التعرف وأللعاب ى تلك اوالثقافية لتحليل محتو اإلجتماعيةالقيم  فئات. وقد تم اختيار التراثية التونسية

رية.  ة العمفي أذهان األطفال وانسجامها مع متطلبات هذه المرحلعلى دورها في ترسيخ هذه القيم 

فيها   يعيشون التي وانطالقا من أن األطفال يتبنون عددا من القيم في كل مرحلة وفقا لما تحدده البيئة

 المختلفة.  ووفقا للحاجيات التي تفرضها طبيعة وخصائص النمو بأنواعه

تضمنها تالتي  ةلثقافياإلجتماعية وام استمارة لتحديد أهم القيم : أداة التحليل: قام الباحث بتصمي4.3

 هذه األلعاب وبيان فئاتها )أنواعها( وتكراراتها. 

قة الل طريخالصريحة من  تحليل محتوى اللعبة وتحديد القيمة الغالبة أو: إجراءات التحليل: 4.4

كل  عنى الذي تدل عليهحيث الم سيرها أو من خالل موضوعها أو من خالل مضمون اللعبة من

 منها، وقد يتضمن قيمة أو أكثر. 

عام حساب المجموع التعداد مجموع التكرارات لكل قيمة حسب تواجدها في األلعاب ثم  -

 للتكرارات في مدونة األلعاب.

تكرارا  في  (30) تحديد معيار أهم القيم: ارتأى الباحث أن تكون القيم التي تزيد تكراراتها عن -

ة وسوف أهمي أللعاب هي قيم مهمة يجب إدراجها في سلم التقييم، ودون ذلك فهي قيم أقلمدونة ا

 لن تدرج في سلم التقييم. 

 اإلطار النظري للدراسة: -5

  : مفهوم القيم -5.1

لخصائص هم اأتتولى المجتمعات عبر التاريخ توارث القيم ونقلها من جيل إلى جيل باعتبارها من 

ظاماً تلك نفالمجتمع الذي يمويهتم كل مجتمع بقيمه ليحافظ على تميزه، "التي تميز شخصيتها. 

قع لى تووتساعده ع العصر قيميا يملك مفاتيح التقدم واالرتقاء التي تؤهله لمواجهة تحديات

 لكيو(. 22-21ص 2001" )حسين عطا، ومحمود عقل،سلوك أفراده في ضوء بنائهم القيمي

ا نظرا واضح يكون منها أن من المعايير لعدد التعريف خضعي أن القيم يجب على مفهوم نتعرف

 عن بعيدا كوني أو أن االجتماعية والحاجات، والمعايير االتجاهات مثل متقاربة مفاهيم عن لتميزه

 نىيتب أو يحتضن نصف شخصا بهذا معينة" فإننا قيمة لديه ما شخصا أن"نقول حين الغموض

 أننا ييعن فهذا قيمة لديه ما موضوعا أن نقول وحين مختلفة. بصورة عنها يعبر محددة قيمة

 (.617ص 2008الشخص )مصطفى دنشلي،  بمعزل عن ذاتها بحد   القيمة عن نتحدث

( القيم على أنها مجموع ما يتعلم وينقل من نشاط حركي وعادات 1994وعرف شبل بدران )

ة من األمم والذي ينقل وتقاليد وقيم واتجاهات ومعتقدات وتراث حضاري وفكري واجتماعي ألم

بيئة ويتشكل في صورة تراث اجتماعي ينقل الى األجيال  إلىعصر أو من بيئة  إلىمن عصر 

 عن عبارة بأنها" فقد عرف القيم زهران( (. أما )حامد105، ص1994المتعاقبة ) شبل بدران، 

وهي  .النشاط وأوجه والمعانى واألشياء األشخاص نحو معممة انفعالية عقلية ألحكام تنظيمات

 القيم كانت (. وإذا179، ص2000زهران،  )حامد موجهـــــــــــة ومحددة للسلوك وممارساته"

ثقافي.  نموذج ألي الضمني األساس أيضا فهي والسلوك، التصرفات إلى بالنسبة لألحكام ملهمة
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ية تحديد مفهوم القيم ومن ناح الثقافية واإلجتماعية. والنماذج القيم بين وثيق االرتباط أن نقول لذلك

استعماالت متعددة بحسب مجاالت البحث فإنه يمكننا أن نتعرض لبعض تعاريف  له فقد أصبحت

 "كاالهتمام" األخرى المرتبطة به المفاهيم وبعض القيم مفهوم بين الكثير الخلط من القيم بالرغم

موعة من المبادئ و يرى سيد طنطاوي بأنها مج وغيرها. "والمعتقد" "والدافع" "والسلوك"

والقواعد والمثـل العليا التي يؤمن بها الناس، ويتفقون فيما بينهم ويتخذون منها ميزانا يزنـون بهـا 

عدمه  بالتفضيل أو الفرد يصدرها التي األحكام هي فالقيمأعمالهم ويحكمون بها على تصرفاتهم. 

)عبد اللطيف خليفة،  موضوعاتلألشياء والموضوعات في ضوء تقويمه وتقديره لهذه األشياء وال

(. وكل منا يحكم على عمـل من األعمال بأنه خير أو شر، جميل أو قبيح بناء على 60، ص1992

"مجموعة من األحكام  بينما يعرفها ضياء زاهر بأنها القيم والمعايير الموجودة فـي ذهنه.

وتفاعله مع المواقف  المعيارية المتصلة بمضامين واقعية يتشّربها الفرد من خالل انفعاله

حتى تتجسد  معينة اجتماعية جماعة من والخبرات المختلفة شريطة أن تلقى هذه األحكام قبوالً 

، 1991)ضياء زاهر،  في سياقات الفرد السلوكية أو اللفظية أو اتجاهاته أو اهتماماته"

الضوابط للعالقات كيفما كانت القيم فهي وليدة المجتمع الذي توجد فيه كما أنها تمثل (.  و14ص

االجتماعية بين أفراد ذلك المجتمع ويزداد تماسك المجتمع كلما اشترك أفراده في أكبر عدد من 

وغالبا ما نجد اآلراء قد تباينت حول تعريف القيم فمنها ما يهتم باألحكام ومنها ما يهتم القيم. 

 بالمعتقدات ومنها ما يهتم باالتجاهات ومنها ما يهتم بالسلوك.

 القيم االجتماعية:  2.5

القتتتيم االجتماعيتتتة بالنتتتاس والمجتمتتتع وتعتنتتتي بستتعادة اآلختتترين ويعبتتتر عنهتتتا بمحبتتتة النتتتاس تهتتتم 

والتعتتاطف بيتتنهم واإلنستتان االجتمتتاعي يقتتدر النتتاس بوصتتفهم غايتتات. ويتترى فتتي الحتتب الصتتورة 

تشتتمل و(.  381، ص1989الوحيتتدة المالئمتتة للصتتالت المتعتتددة بتتين النتتاس )محمتتد ستتعيد فتترج، 

وهتي  .األفعال التي تؤدي إلى تحقيق اإلنتماء اإلجتماعي واإللتزام بتاألخال  فتي جميتع الستلوكيات

قيم يعبر عنها اهتمام الفرد وميله إلى غيره من الناس فهو يحبهم ويميل إلتى مستاعدتهم، ويجتد فتي 

كة الوجدانيتتة ذلتتك إشتتباعا لتته. ويتميتتز التتذين تستتود عنتتدهم هتتذه القيمتتة بتتالعطف والحنتتان والمشتتار

العالية. لتذلك يمكتن وصتف القتيم اإلجتماعيتة بأنهتا مجموعتة القتيم التتي تحتدد طبيعتة عالقتة الطفتل 

بتتأفراد مجتمعتتته وستتلوكه تجتتتاههم بمتتتا يتناستتب متتتع العتتادات والتقاليتتتد الجيتتتدة والمتمثلتتة فتتتي قتتتيم 

ذلتتك، فقتتد  نتتبإلتتى جاتحمتتل المستتؤولية،وإحترام اآلختتر والتعتتاون والتنتافس وغيرهتتا. والمشتاركة، 

لتصبح جزءا من دراسات علتم التنفس االجتمتاعي بستبب تلتك العالقتة  االهتمام بدراسة القيم استمر

الوثيقة بين القيم وثقافة المجتمع حيث أنها تمثل توجهات األفراد وأحكتامهم واتجاهتاتهم متن رفتض 

رها فهوي تتلللو  تمس العالقات االجتماعية بكافة صوو "القيموقبول ألشكال السلوك الممارس. و

فووي السوولوك الظوواهري الشووعوري  لوودا األفووراد فووي شووك  اتجاهــووـات ودوافووع وتطلعووات، وتظهوور

عن نفسها في قووانين  القيم وتعبر هؤالء األفراد ارتباط تتطلب والالشعوري وفي المواقف التي

قيمتتة  ولكتتل  (.64، ص1974" )نبيلتتة إبتتراهيم، وبورام  التنظوويم االجتموواعي والوونظم االجتماعيوة

فضاؤها الثقافي واالجتماعي الذي يفرزها ويتبناها أو يحتضتنها فتكتون فتي األصتل ملبيتة لحاجتات 
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فهتتي التتتي تتتتنظم تحركتتاتهم وستتلوكهم ألنهتتا حاضتترة فتتي نفوستتتهم  .أفتتراده للتواصتتل فيمتتا بيتتنهم

ن كو  قويم هوي نتواج اجتمواعي انتقلو  وذاكراتهم وأنشطتهم. وقد خلص "ميلتون روكيش" إلتى "أ

اعية تكوووون مهمتوووه ـــــــــــوووـنوووا وحفظتهوووا األجيوووال المتعاقبوووة عووون طريووو  أحووود الووونظم االجتمإلي

 (.150، ص2006)عماد عبد الغني،  األســــــاسية دعم مجموعة من القيم والحفاظ عليها"

 القيم الثقافية: 3.5

جاهات ( القيم الثقافية بأنها عبارة عن احكام ومعايير وات2006تعرف زينب عرفات جودة )

نية ودوافع ومعتقدات تكتسب من خالل مؤسسات تنشئة وتربية الطفل في صورة صريحة او ضم

كون بهدف ضبط وتوجيه ودفع سلوكه في اإلتجاه الذي يرغبه المجتمع ويرتضيه ألفراده وت

الل خمن  مستمدة من العقيدة والتقاليد واألعراف وتحظى بقبول غالبية أفراد المجتمع وتقاس

 (.74ص  2006سلوك وبذلك تمثل جزءا أصيال من المجتمع ، )زينب عرفات جودة، مظاهر ال

ايير المعوتعرف علياء رمضان القيم الثقافية بأنها مجموعة المعتقدات واألفكار والمبادئ و

 نهم. وهيت بيواألسس الثقافية التي تربط الفرد بهويته وتربط المجتمع بتقاليده وتنظم العالقا

 ا هومنظم ومتكامل من التصورات والمفاهيم الصريحة أو الضمنية يحدد م عبارة عن نموذج

اعة او ي جممرغوب فيه ثقافيا ويؤثر في اختيار األهداف واألساليب والوسائل الخاصة بالفعل ف

جتماعية ة وامجتمع ما، وهذا النموذج يتكون من عناصر ومكونات الثقافة وهي كالتالي: قيم ديني

. فالقيم (41، ص2003ة، وعلمية وجمالية وأسرية وسياسية ) علياء رمضان، وأخالقية واقتصادي

بها لتي يكتساهات الثقافية بذلك هي النسيج الكلي الذي يضم األحكام والمعتقدات والمعايير واإلتجا

 ر فيالطفل من المجتمع المحيط به ومن المؤسسات القائمة على تنشئة وتربية الطفل وتظه

وكما  (.84، ص2012غبها المجتمع وأفراده )ابتسام رمضان عبد الرحيم، السلوكيات التي ير

قافة الطفل ثأن الثقافة العامة تختلف من مجتمع آلخر حتى  إلى(، 2000يشير كمال الدين حسين )

ود ي حدتختلف من مجتمع آلخر تبعا الختالف العناصر الثقافية العامة في كل مجتمع وحتى ف

ى رية إلمن مرحلة عم أيضاثقافة الطفل بكل عناصرها تختلف  أننجد الثقافة العامة الواحدة 

 افية:(. وعليه فانه يمكن تلخيص مكونات القيم الثق 29، ص2000أخرى )كمال الدين حسين، 

مكون ا الـالمكون المعرفي: يشمل المعارف النظرية وعن طريقه يمكن تعليم القيم ويتصل هذ -

 بالقيمة المراد تعلمها.

السعادة بلفرد ن الوجداني: يشمل االنفعاالت واألحاسيس الداخلية وفي هذا الجانب يشعر االمكو- 

 إلختيار القيمة.

المكون السلوكي: هذا الجانب هو الذي تظهر فيه القيمة مترجمة الى سلوك ظاهر ويتصل هذا   -

نيف (. أما فيما يخص تص58، ص1998الجانب بممارسة القيمة )نورهان منير وحسن فهمي، 

القيم فهناك الكثير من الدراسات التي قامت بتصنيف القيم ومنها ما تم تصنيفه على أساس األبعاد 

أو على أساس تصنيف القيم الثقافية في ضوء تحقيق النمو الشامل للطفل وغيرها من التصنيفات، 
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( 2012وفي دراستنا الحالية اعتمدنا تصنيف القيم الثقافية على وفق تصنيف )عبد الرحيم 

 لتصنيف القيم الثقافية، لمالئمته لطبيعة البحث الحالي.

لمعرفوي االمكوون "وانطالقتا ممتا ذكتر يمكتن اإلقترار بتأن للقتيم الثقافيتة مكونتات هامتة تتمثتل فتي: 

 راروالمكون الوجداني والمكوون السولوكي، وفوي هوذا الجانوب يقووم الفورد بممارسوة القيموة وتكو

لتتذلك يمكتتن اإلفصتتاح بتتأن  (.93، ص1999)نورهتتان منيتتر،  " اسووتخدامها فووي الحيوواة اليوميووة

اعتد مين والقوالمكون األول للقيمة غائب ألن المثير األول للقيمة في تحليلنتا هتو العالقتات والمضتا

ر يتاب المصتدغالتي تفرضها اللعبة. كمتا أن البيئتة االجتماعيتة للعبتة هتي التتي تنتتج هتذه القتيم ألن 

ماعيتة ور مجال اجتماعي يحتوي على تفاعالت مختلفة ثقافية واجتالمعرفي والنظري للقيمة وحض

ن لتق بتالمكوواقتصادية وسياستية تنتتج هتذه القتيم التتي تتنظم حيتاة الجماعتة والمجتمتع. أمتا فيمتا يتع

ث يعبتر حيت الوجداني للقيمة الذي يوجه األفراد الختيار قيمة ورفض أخترى نجتده معلنتا فتي اللعتب

تعدادهم مشتاعرهم بكتل تلقائيتة عنتد اختيتارهم أدوار اللعتب ويظهترون استاألطفال عن انفعاالتهم و

يتة االجتماع للتمسك بالقيم التي تساعدهم على التنتافس النزيته والتعتاون والنجتاح وغيرهتا متن القتيم

األطفتال  األخرى. أما المكون الثالث المتعلق بالسلوك الذي يظهتر القيمتة نجتده واضتحا فتي أنشتطة

حفظهتا تثبيتهتا واللعب وبعده. وعليه، تتحد تلك المكونات لتمرير القيمة لألفتراد و وسلوكياتهم أثناء

لتدى  هتاالقتيم وتثبيت غترس فتي تستهم التتي االجتمتاعي التطبيتع وستائل تتعتددفتي ذاكترتهم. وهكتذا، 

  .الطفل يةلشخص وتكوين إعداد   من به لما يساهم وذلك اللعب التراثي؛ مقدمتها في ويأتي األطفال

 األلعاب التراثية: -5.4

جيل بعد جيل دون تنظيم مسبق وهي  األطفالبأنها ألعابا بسيطة يتداولها   تراثيةتعرف األلعاب ال

جزء ال يتجزأ من الموروث الثقافي و الشعبي حيث تعتبر وسيلة للترفيه و التسلية للقضاء على 

 وعقلي جسمي نشاط هي. و "اللتخفيف من قسوة الحياة و صعوبته األطفال إليهاوقت الفراغ يلجا 

 للطف  تحق  وحركاتها رموزها لعبة ولك  الشعب ماضي في جذورها لها معينة بحركات تؤدا

 الزغبي،  شريف )أحمد "رمزيا ربحا أو فوزا يحق  عندما خاصة لها ممارسته أثناء المتعة

 بيئتهم إطار داخل األطفال قبل من وتلقائية عفوية بصورة اللعب التراثي يتمو(. 7ص ،2018

 وال .الذاتي اإللتزام بفعل قواعده إلى ويخضعون بشروطه أنفسهم يلزمون ذاتي وبتنظيم المحلية،

 األطفال يتناقله اجتماعي تقليد إلى ذلك يرجع بل بعينه ألحد أو مؤسسة إلى تنظيمها فضل يرجع

 نمو على الطفل تساعد الجماعية التي الحركية األلعاب من مجموعةوهي تمثل  .جيل بعد جيال

 وبين بينه التفاعل خالل من قدراته ويكتشف ذاته الطفل لكي يحقق المختلفة، الحركية المهارات

 لتنمية  الفرصة تتيح له الطفل حيث  شخصية تكوين على تعمل التراثية البيئة. واأللعاب عناصر

 من قدر وتحقيق وتنميتها الطفل مهارات تربية إلى وتهدف األساسية احتياجاته ومتابعة استعداداته

األطفال التراثي إحدى أهم الوسائط التي  لذلك يعتبر لعبإليه.  طبيعية حاجة يف هو االشباع

 األلعاب واالجتماعية. وتعد هذه يعتمدها المجتمع لتربية وتنشئة وطبع أبنائه بطابع حياتهم الثقافية

شطة الترفيهية التي لها تأثيرها الخاص األن أهم الوسائل وأكثرها أهمية باعتبارها من هذه بين من
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بما تحمله من تحدي ومنافسات. وما تتضمنه مضامينها من دالالت لها دورها  في نفسية الطفل

 الكبير في عملية التنشئة االجتماعية. 

ويمكن اإلشارة إلى أن الحاجة لأللعاب وحضورها بكل مكوناتها يؤكد حضور القيم التي تمررها 

ن ثبات القيمة واستمرارها سوف يظل أمرا مرده اختالف حاجات اإلنسان باختالف اللعبة بمعنى أ

األزمنة. فالقيم التي تفرزها اللعبة الحديثة اليوم مثل الفردانية واألنانية مغايرة للقيم التي تمررها 

ي للقيمة األلعاب التراثية. وبالتالي، فإن ثبات القيمة مرتبط بثبات الحاجة إليها وهذا الثبات النسب

مرده التطور والتغير الذي يشهده المجتمع.  لذلك تعطي اللعبة لكل فرد صورة حية عن المواقف 

التي يجب إتباعها والقيم التي يجب تجنبها أثناء اللعب. وهذا األمر يعد بدوره موردا هاما للكشف 

رسات عما تضمره الجماعة واإلفصاح عما تحمله ذاكرتهم من صور ومعاني أثناء المما

االجتماعية األخرى. فاللعبة هنا أصبحت بمثابة المحفز أو المثير الذي يحرك ما تحمله الذاكرة من 

قيم وعادات وتقاليد ومعتقدات وفنون ومعارف من خالل إعادة إنتاجها أثناء اللعب. فقد ذهب 

تعمال "مارسال موس" إلى التعبيـر عن هذا األمـر حين أشار إلى ضرورة الكشف عن كيفية اس

وتوظيف أفراد المجتمع ألجسامهم بقولـــــــــــــــــــــــــــــــه: إننـا نعرف ما ال 

 les techniques de" )ات الجسميــــــــــــــــةـــــــالتقنيـنعرفــــــــــــــــــــــــــــه عن "

corpsوما تتضمنه من خصائص ثقافيـة في كل مجتمع ،) (Marcel Mauss, 1950, 

p.366).  وبالتالي أردنا البحث والتقصي عن جميع أشكال توظيف اإلنسان لتقنيات جسمه من

 تحليل عبرخالل التعرض أللعاب األطفال التراثية وما تتضمنه من قيم اجتماعية وثقافية. وذلك 

واستخراج ما تحمله من المعاني والدالالت الرمزية والواقعية بما أنها تعكس في  مضامينها

 الذات عن مجاال للتعبير األلعابتعد هذه  كمامتعاقبة.  هرها التطور اإلنساني في فترات زمنيةجو

 وأن البدنية، الوظائف لتجديد أساسيا عامال أيضا تمث  "هيو الكامنة فيها. الحية الطاقات وعن

بمجملها هي مدرسة حقيقية للتربية واالنضباط واالحترام والتعبيرات  التراثية األلعاب

 .(Philippe Tissié, 1919, p298) الجسمية" 

 على يتعرف لكي اإلنسان خلق أن منذ وجدتمن األنشطة التي  اللعب يعد النحو، هذا وعلى

 محتوى ومضامين فان لذلك وتسخيرها لصالحه. مكوناتها والتفاعل مع اكتشافها أجل من الطبيعة

ألطفال النظام القيمي الذي يتبناه المجتمع.  ا في إكساب األثر أكبر له يكون ما غالبا األلعاب هذه

وفي نفس السيا ، يقوم اللعب بدور مهم في تنمية القيم الخلقية، ويعدل من سلوكات الممارس و 

يتيح للفرد أن يتصرف في المواقف المختلفة التي يواجهها مع ما يتفق مع أبعاد الشخصية. واللعب 

في جوانب النمو األخرا، ويهدف  يؤثر الذي لجسميا النمو لتحقي  من أهم الوسائ  الفاعلة"

أيضا إلى تعدي  السلوك، وإعداد الشخصية السوية المتوازنة. فالعق  السليم في الجسم السليم، 

" )محمود حمدي شاكر، واستثمار الوق  بما يفيد المتعلم ويحفظ صحته ونشاطه في المستقب 

ة التربوية التي تهدف إلى تحقيق النمو واأللعاب التراثية من أهم األنشط (.56، ص1997

المتكامل للطفل من جميع الجوانب؛ ألنها تعد بمثابة المدرسة األولى التي تعلم الطفل ضبط النفس 

 لتنمية الطفل أمام الفرصة إتاحتها خالل من واإلحترام والتعاون وكيفية التعامل مع اآلخرين
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وبالتالي، تتكامل هذه  أو اجتماعية. بدنية أو نفسيةاألساسية سواء كانت  احتياجاته وإشباع قدراته

األلعاب في وظائفها وفيما تحمله كل منها إلى الطفل من دالالت ومؤثرات، وفيما تلعبه في نفسية 

الناشئة وقضاياها الوجودية من أدوار. فهي تشكل في مجموعها شبكة تحيط بالطفل وتستوعبه مما 

 ل تصور أو نظرة سطحية. يجعل دورها في تحديد عالمه يفو  ك

  تحلي  نتائ  الدراسة: -6

 :االحصائية وخطوات التحلي  الوسائ  - 1.6

 االجتماعية و القيم فئات(لقياس المئوية والنسب التكرارات طريقة الدراسة هذه في الباحث استخدم

 يسيينئر إلى صنفين مقسمة النهائي بشكلها االستمارة فأصبحت ومحاورها الفرعية(، الثقافية

 وفئة الجمالية القيم وفئة االخالقية القيم وهي القيم اإلجتماعية والقيم الثقافية والتي تتكون من فئة

 انتكالثقافية التي ووقد تم التركيز على فئات القيم االجتماعية السياسية.  القيم وفئة الصحية القيم

ت ها جماعاتاد بتلك القيم التي تقمتوافرة ومتكررة بشكل ملحوظ في ألعاب األطفال التراثية. وهي 

ث عدد ن حياللعب في كل مكان لكن مع ذلك هناك عددا منها لم يرتقي إلى مستوى سلم التقييم م

 30ن قل مأالتكرارات بما يتطابق مع معايير األهمية التي حددها الباحث قبل عملية الفرز ) 

ن خالل سة ماراتها في مدونة الدراتكرار(. لذلك سيتم تحليل أهم القيم بحسب  ارتفاع عدد تكر

مونها ي مضالمنطق الداخلي أو الخارجي لكل لعبة سواء من حيث أهميتها في موضوع اللعبة أو ف

 أو من خالل نظام سيرها.

 االجتماعية والثقافية القيم لمضمون الرئيسية تحلي  االبعاد -2.6

 عيةاإلجتما القيم لفئة المئوية والنسب جدول التكرارات 1.2.6

 القيم االجتماعية الترتيب

 مكان تواجدها وتكرار كل منها
مجموع 

 التكرارات

 
 النسبة المئوية

 للتكرارات
موضوع 

 اللعبة
 سير اللعبة

 مضمون

 اللعبة

 %14 70 29 17 24 المشاركة 1

 %13 65 33 15 17 التنافس 2

 %12 60 27 16 17 التعاون 3

ا كراراتهعدد تب لقيم االجتماعية المتوافرة بصفة ملحوظة قياسايتضح من خالل بيانات الجدول أهم ا

 عينة الدراسة.  في

وتبين أن هذه الفئة من القيم حظيت بأهمية بارزة في المدونة من خالل ارتفاع عدد تكراراتها )أكثر 

أي  (70حيث بلغ عدد تكراراتها ) تكرار( لكل فئة. إذ احتلت قيمة المشاركة المرتبة األولى 30من 

وهي نسبة عالية تبين أهمية هذه القيمة ومكانتها في نظام  . تامجموع التكرارمن %(  14) بنسبة

 هذه تؤمنها التي القيم أهم منوتعد  المشاركة  .بحسب سلم التقييم الذي تم اعتماده اللعب التراثي

تحاور حيث أنها تعد من بين خصائص اللعب الجماعي الذي يسود فيه التشاور وال األلعاب
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 يتعلم األطفال منواالختالف، ويمكن الالعبين من التعبير عن آراءهم وأفكارهم و مشاعرهم.  و

خالل المشاركة  قواعد اللعب والممارسة ويستكشفون ويختبرون العالم حولهم ويعيشون أدوارا 

اء اثناء كما تخلق المشاركة جوا تفاعليا ونفسيا وعاطفيا مميزا بين الالعبين سووتجارب عديدة، 

اللعب أو بعده. وتسمح للطفل ببناء ثقته بنفسه أمام أقرانه من خالل تبادل األدوار والتفاعل مع 

أفراد المجموعة. ومن بين األلعاب التي تتضمن هذه القيمة نجد لعبة )الشفاعة( ولعبة )العقد(، 

البل(  ولعبة  ولعبة )يا مطر يا خالتي( ولعبة )سبع حجرات( ولعبة )الغميضة( ولعبة )خناب

)الكاري( ولعبة )الصيد واللبة( ولعبة )النبيلة(وغيرها. في حين وردت قيمة التنافس في المرتبة 

. مجموع التكرارات( من %13أي بنسبة ) (65بلغ عدد تكراراتها ) إذ األهمية حيث منالثانية 

خاصة نذ زمن بعيد. وهي نسبة عالية نسبيا تبرر مكانة وأهمية قيمة التنافس في سيرورة اللعب م

وأن التنافس يعد من بين أهم القيم التي تميز هذه الممارسات ألنها تساهم في زيادة ثقة الطفل بذاته 

وقدرته على تحمل مسؤولية القيام بدوره في تحدي الطرف المقابل ومنافسته. وهي قيمة مهمة 

لتخلص من انفعاالته وتوتراته تساعد الالعب على اختبار قدراته وإبراز مهاراته، كما تمكنه من ا

وتدفعه إلى االعتماد على نفسه، بدال من اعتماده على مجموعته.  إلى جانب ذلك فهي تقوم 

بتوجيه الالعب نحو التنافس النزيه الذي تضبطه قواعد اللعبة. بما يعني مواجهة المنافس من أجل 

قوانين اللعب وتقبل النتيجة مهما اإلنتصار وتحقيق الفوز لكن يجب أن يكون ذلك في إطار احترام 

كان نوعها. فضال عن كونها من القيم التي تساهم في تنمية مهارات التواصل لدى الالعبين مما 

واجتماعية  يؤكد أهميتها ودورها في تكوين العالقات وتوزيع األدوار وفقا لقواعد معينة أخالقية

كرة الديمقراطية. ومن بين األلعاب التي تعلم الطفل المنافسة الشريفة وقبول الهزيمة وتمثل ف

تتضمن هذه القيمة نجد لعبة )البيس( ولعبة )الخربقة( ولعبة )سبعة حجرات( ولعبة )الطقة( ولعبة 

 )اللطاخ( ولعبة  )عظيم الساري( ولعبة )الكاري(  ولعبة )الزربوط(وغيرها.

( أي 60لغ عدد تكراراتها )الثالثة من حيث األهمية إذ ب بالمرتبة التعاون قيمة وردت بينما

وهي نسبة تبين أهمية هذه القيمة في منظومة األلعاب .  مجموع التكرارات من (%12)بنسبة

التعاون أثناء اللعب يعد من أهم دالالت اللعب الجماعي حين يكون وهذا ما يفسر أن التراثية. 

كما تغرس في نب الهزيمة. الغاية منه تحقيق النصر وتج الهدف منه البناء واإلنتاج المشترك أو

. إذا والمحبة فيصبحون أفرادا صالحين يتسابقون على فعل الخير ومساعدة اآلخريننفوسهم األلفة 

 منذ الصغر حيث يتأسس عليها الطفل قيمة إيجابية مهمة يحبذها جميع أفراد المجتمع وينشأفهي 

ففي لعبة التعاون.  اآلخر بعضالذي يفرض في بعض الحاالت التنافس وفي ال عليها قانون اللعبة

"شد الحبل" أو لعبة "شد خوك" يتعاون األفراد من نفس الفريق ويتضامنون في سبيل تحقيق 

االنتصار على الطرف اآلخر. وهذا التفاعل بين الطرفين يشكل معايير هامة ترتكز حول قيمة 

وتتوافر هذه  المنافس. التعاون والتضامن بين أفراد كل فريق من أجل تحقيق الفوز على الفريق

القيمة في جل األلعاب الجماعية التنافسية حيث تتوحد أهداف العبي كل فريق لكي يحققوا النصر 

 يدفعنا الشعور بالتعاون بين مجموعات اللعب إلى مزيد بذل الجهد فيوبالتالي على منافسيهم. 

اللعب التعاوني  طريق وعن الفوز.تحقيق  ومساندته على كلمته وإعالءشأن الفريق  رفع سبيل

للقيام بدوره على الوجه األكمل.  استعدادا وأكثر انتباها أكثر يكون والغاية لكي الوسيلة يجد الطفل
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وال شك في أن أهمية قيمة التعاون يعود إلى كثرة األلعاب الجماعية التي يمارسها األطفال والتي 

ل ما توفره لهم من فرص التواصل تساعد على بناء عالقات التضامن بين الالعبين من خال

والتفاعل والعمل المشترك. ومن بين األلعاب التي تتضمن هذه القيمة نجد لعبة )الراية( ولعبة 

 )الحرب( ولعبة )العسكر( ولعبة )دويرات( ولعبة )سبع حجرات( وغيرها. 

 الصحية: القيم الثقافية لفئة المئوية والنسب جدول التكرارات -2.2.6

 الترتيب
 القيم الثقافية

 الصحية

 مكان تواجدها وتكرار كل منها
مجموع 

 التكرارات

 

 النسبة المئوية

 للتكرارات
موضوع 

 اللعبة
 سير اللعبة

 مضمون

 اللعبة

 %11 55 26 12 17 اللياقة البدنية 4

 ة فيارزبأهمية بأن هذه الفئة من القيم حظيت يتبين من خالل بيانات جدول القيم الثقافية الصحية 

التي برزت  ، و تبين أن أهم القيمتكرار( 30المدونة من خالل ارتفاع عدد تكراراتها )أكثر من 

 إذ ألهميةا يثح منبشكل ملحوظ هي اللياقة البدنية وقد وردت في المرتبة الرابعة في سلم التقييم 

وذات  ليةوهي نسبة عا  مجموع التكرارات. %( من  11أي بنسبة )(  55بلغ عدد تكراراتها )

 لقيما ن أهمم البدنية اللياقةوتعد أهمية واضحة في نظام سير اللعب قياسا ببعض القيم األخرى. 

نية رات البدة القدتساهم في تنمي حركية بالدرجة األولى ألنها ألعابا التي تؤمنها مثل هذه األلعاب

 ونشاط يويةبح المختلفة األلعاب أداء قدرة الالعب على لدى الالعبين. إلى جانب أنها تعبر عن

 لعقلىا وتعني كذلك قدرة الطفل على بذل الجهد الجسم للمشاكل الصحية. تعرض من يقلل مما

 عضالته تنمية على تعمل هىتحقيق الهدف األساسي من النشاط. و من أجل والبدني أثناء اللعب

 كما لبدنية.للياقة ااكتساب ا على وتدريبه والجرى، كالقفز والحركات األلعاب طريق عن الكبيرة

وما عليه من  اللعب وما له قواعد بمعرفة والجرأة واإلرادة يمكن اللعب الطفل من اكتساب الحرية

تحسين  مة فيوالحقيقة أن األلعاب التراثية الممارسة مهما كانت بسيطة تبقى مه حقو  وواجبات.

ى مختلف رب علبذل الجهد والتداللياقة البدنية؛ ألن ها ألعابا حركية متنوعة تعتمد أساسا على 

النخل(  ة )طلوعنذكر لعب القيمة فيها هذه األلعاب التي تتوافر ومن بين أشكال الحركات الرياضية.

 رها.وغي و لعبة )شد الحبل( ولعبة )البرويطة( ولعبة )البهيم والشواري( ولعبة بهيم باديس

 فية األخالقيةالثقا القيم لفئة المئوية والنسب جدول التكرارات -3.2.6

 الترتيب
القيم الثقافية 

 االخالقية

 مكان تواجدها وتكرار كل منها
مجموع 

 التكرارات

 

 النسبة المئوية

 للتكرارات

موضوع 

 اللعبة
 سير اللعبة

 مضمون

 اللعبة

 %10 50 21 13 17 اإلحترام 5

 %9 45 17 12 16 التسامح 6

أن هذه الفئة من القيم حظيت بأهمية بارزة  ألخالقيةمن خالل معطيات جدول القيم الثقافية ايالحظ 

وقد وردت قيمة اإلحترام في المرتبة تكرار(.  30في المدونة من خالل ارتفاع تكراراتها )أكثر من 

مجموع  من (%10)( أي بنسبة 50الخامسة من حيث األهمية إذ بلغ عدد تكراراتها )
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القيمة في منظومة األلعاب التراثية بحسب سلم  وهي نسبة عالية تؤكد على أهمية هذه. التكرارات

 وتعني احترام كل طرف لوجهة نظر اآلخر حتى لو كانت مخالفة لرأيه. التقييم الذي تم اعتماده.

 كما أن الحوار وسيلة لتبادل وجهات النظر واإلتفا  حول شروط اللعب وكيفية توزيع األدوار.

)اللقفة( وألعاب األدوار التي يحترم المشارك فيها دور وتظهر هذه القيمة في ألعاب التناوب كلعبة 

المنافس دون التدخل أثناء اللعب وذلك لتمكينه من اللعب بكل يسر. والحقيقة أن األلعاب التي 

نمارسها مهما كانت بسيطة تبقى مهمة في تمرير هذه القيمة ألن ها ألعابا حركية تعتمد أساسا على 

والكر والفر التي تتطلب احترام قواعد اللعب وااللتزام بضوابطه بذل الجهد واالندفاع والمسك 

وكل هذا يساهم في بناء عالقات ملؤها التفاعل  ومعرفة ما له وما عليه من حقو  وواجبات.

اإليجابي وتجعل التعامل بين الالعبين يسوده اإلحترام المتبادل مما يوحد مشاعرهم وينظم سير 

يعكس أهميتها في المجتمع لكونها تقوم بتنظيم تفاعالت  األلعاب هذه القيمة في فوجودنشاطهم. 

نذكر لعبة  القيمة فيها هذه األلعاب التي تتوافر ومن بيناألفراد ومواقفهم تجاه بعضهم البعض. 

)طلوع النخل( ولعبة )شد الحبل( ولعبة )البرويطة( ولعبة )البهيم والشواري( ولعبة )البيس( 

ورغم ان قيمنا الثقافية األخالقية تدعو الى اإلحترام إال أن هكذا نسبة في . ولعبة )النقيزة( وغيرها

مثل هكذا ألعاب تعتبر نسبة جيدة، وتظهر النتائج مدى أهمية هذه القيمة في األلعاب المدروسة 

السادسة من حيث األهمية  ومكانتها المتميزة ضمن قيمنا الثقافية.  ثم وردت قيمة التسامح بالمرتبة

تكتسي  قيمة مهمة ألنها وهي مجموع التكرارات. % من9 ( مرة وبنسبة45) رتوتكر

حضورا واضحا في جميع األلعاب المبنية على العقاب خاصة ألعاب العراسة وبعض األلعاب 

الجماعية التنافسية األخرى، ويتجلى حضور هذه القيمة خاصة حينما تصفح الجماعة على الفريق 

يم الساري( أو في لعبة الجالد أو في لعبة )الخاتم( وتعفو عنهم لتجنب المنافس مثال في لعبة )عظ

العقاب. كما حظيت القيم الثقافية األخالقية باهتمام مقبول في مدونة األلعاب ألنها تمثل قيما 

الطفل  االحترام والتسامح لدى تمرير على ايجابية تضمن التواصل والتفاعل بين الالعبين. وتعمل

 مع اللعب من وتمكينه اآلخرين، األطفال احترام على وتعويده المرغوبة، وكهسل أنماط تجاه

بينهم. وهذا ما يدل  فيما إنسانية أو اجتماعية عالقات إيجاد وذلك بهدف معهم والتعاون األطفال

على أن القيم الواردة في هكذا ألعاب تعتبر ذات مكانة هامة، لكونها تحث بشكل أو بآخر على قيم 

تتماهى تماما مع قيمنا الثقافية التي تم التطر  اليها في اإلطار النظري للدراسة ومنها مجتمعية 

 القيم األخالقية التي تتبناها ثقافة المجتمع. 

 القيم الثقافية السياسية لفئة المئوية والنسب جدول التكرارات -4.2.6

 الترتيب
 القيم الثقافية

 السياسية

 مكان تواجدها وتكرار كل منها
موع مج

 التكرارات

 

 النسبة المئوية

 للتكرارات

موضوع 

 اللعبة
 سير اللعبة

 مضمون

 اللعبة

 %9 45 17 12 16 االنتماء 7

 %8 40 19 13 8 النظام 8

 %7 35 13 12 10 المساواة 9
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لمدونة ازة في حظيت بأهمية باريتبين من خالل معطيات الجدول بأن فئة القيم الثقافية السياسية 

رتبة السابعة قيمة اإلنتماء في الموقد وردت  تكرارا(. 30ل ارتفاع تكراراتها )أكثر من من خال

ي وبالتال مجموع التكرارات.من  (%9) مرة أي بنسبة( 45)من حيث األهمية وتكررت 

اء باالنتم شعوريدفعنا الوتعتبر نسبة تكرارات هذه القيمة ذات أهمية مقارنة ببعض القيم األخرى. 

 رفع بيلس في ات اللعب إلى المشاركة الفاعلة وبذل الجهد بكل ما أوتينا من قوة وعزمإلى مجموع

دفع بة التي تواإلنتماء إلى الفريق هو الرغ تحقيق النصر. على ومساندتها وإعالء كلمتها شأنها

 كمالتي تح انينالالعب الى التفاعل مع أفراد فريقه وما يترتب عليه من االلتزام بالقواعد والقو

لحب م بامجموعة اللعب ونصرتها والدفاع عنها أمام الفريق المنافس. وهو اتجاه ايجابي مفع

الفخر شعر بييستشعره الفرد تجاه فريقه مؤكدا وجود ارتباط وانتساب نحوه باعتباره عضوا فيه  

تزام اللالء واالو واالعتزاز النتمائه  له وال يتخلى عنه سواء في الربح أو في الخسارة.  بما يعني

الى  يشيرالذي يدعم ويقوي الجماعة ويركز على المسايرة ويدعو الى تأييد الالعب لجماعته و

مام بكل الهتامدى أهمية االنتماء اليها إال انه في الوقت ذاته تعتبر جماعة اللعب مسؤولة عن 

جماعية ال بحاجات اعضائها من االلتزامات المتبادلة خالل اللعب. وقد يعود ذلك لكثرة األلعا

فره لهم ا تومالتي يمارسها األطفال والتي تساعد على بناء عالقات قوية بين الالعبين من خالل 

فاعل الت من فرص التواصل والحوار والعمل المشترك. وكل هذا يساهم في  تكوين عالقات ملؤها

ات مما واجبالاإليجابي بين أطراف المجموعة واإلحترام المتبادل بينهم سواء في الحقو  أو في 

اسك في تم يعكس أهميتها ودورها هذه القيمة في هذه األلعاب فوجوديعزز مكانة كل عضو فيها. 

ا . كمأعضاء المجموعة ومساهمتها في تنظيم تفاعالتهم وتصويب مواقفهم تجاه بعضهم البعض

 يمق تنمي األلعاب لدى كل عضو روح االنتماء للجماعة وتساعده على التكيف اإليجابي مع

بهم.  نبالمحيطي المجموعة ويتأثرون في ويندمجون بينهم فيما األطفال يتواصل حيثالمجتمع 

سير ( )األ ومن بين األلعاب التي تتضمن هذه القيمة نجد لعبة )الراية( ولعبة )الحرب( ولعبة

 ولعبة )العسكر( ولعبة )دويرات(  وغيرها.

مترة أي  (40)ة من حيتث األهميتة حيتث تكتررت إلى جانب ذلك وردت قيمة النظام بالمرتبة الثامن

وهتي نستبة تؤكتد علتى أهميتة هتذه القيمتة فتي قتوانين اللعتب . مجموع التكترارات من %8بنسبة 

األلعتاب تعمتل علتى احتترام النظتام وهذا يعنتي أن هتذه  التراثي بحسب سلم التقييم الذي تم اعتماده.

ن الكثيتر متن األمتور متن بينهتا فاحترام قانون اللعبتة ونظتلتحقيق انضباط األفراد.  ام ستيرها يتضتم 

االلتزام به وتطبيقه كما يجب بين أفراد الفريقين المتنافستين. وهتذا االلتتزام ال يقتصتر علتى تطبيتق 

القواعد فحسب، لكنه يعنى التصرف بإيجابية للتعبير عتن اإلمتثتال لقتانون اللعبتة وتطبيتق قواعتدها 

 خترج وإذا يتقبل النتيجتة ستواء فتي التربح أو فتي الخستارة.من أجل حسن سير مراحلها، وعليه أن 

يواجتته بمقاومتتة عنيفتتة تلزمتته بتتأن ينضتتبط لقواعتتد  متتن حتتدود فإنتته المجموعتتة رستتمته عمتتا الطفتتل

وهنتتا تفتترض قواعتتد اللعبتتة ضتترورة احتتترام النظتتام وهتتي خطتتوة تقودنتتا  وضتتوابط المجموعتتة.

هتا وتطبيقهتا لكتي تتحقتق المستاواة بتين جميتع بالضرورة إلى ثقافتة احتترام القتانون التتي يجتب تعلم

 بتين التفرقتة أو التمييتز عتدم وتعنتي متن القتيم المهمتة التتي تضتمنتها هتذه األلعتاب وهي الالعبين.

 أو فتي الثنتاء ستواء فتي بيتنهم التامتة فتي المعاملتة بالثقتة يشتعرون وإناثتا وجعلهتم ذكتورا األطفتال
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المستاواة فتي التعامتل متع  احتترام النظتام متن ختاللالجمتاعي وستيلة لتحقيتق  العقتاب. ويعتد العمتل

فيها هذه القيمة نذكر لعبتة )الوزانتة(  تتوافر التي األلعاب ومن بين  واحترام قواعد اللعب. األطفال

ولعبتة )الكتاري( ولعبتة )الخربقتة( ولعبتة )حتاكم الجتالد( ولعبتة ) زوز حدايتد( ولعبة )كبة حرير( 

 النعاج وغيرها.ولعبة )األسير( ولعبة الذيوبة و

ي بنسبة أ( مرة 35هذا وقد احتلت قيمة المساواة المرتبة التاسعة من حيث األهمية وتكررت )

هم أها من وهي من القيم المهمة التي تضمنتها هذه األلعاب باعتبار. من مجموع التكرارات% 7

 أو لتمييزا دمع وتعني القيم التي تعمل على تمريرها وترسيخها في أذهان األطفال منذ الصغر.

 سواء في ا بينهمفيم التامة في المعاملة بالثقة يشعرون وإناثا وجعلهم ذكورا األطفال بين التفرقة

  والحوار ةالمناقش خالل من رأيه عن التعبير فى الطفل أيضا حق تعني والعقاب.  أو في الثناء

المساواة  قوسيلة لتحقي الجماعي ويعد اللعب والتساوي بينه وبين غيره في الحقو  والواجبات.

 ذه القيمة نذكرهفيها  تتوافر التي األلعاب ومن بين واحترام قواعد اللعب. في التعامل مع األطفال

 وغيرها. بيس(ولعبة )الزربوط( ولعبة )ال لعبة )هلي هلي( ولعبة )فارس مغوار( ولعبة )الرشيقة(

لى نسب عصلت هذه المدونة لكونها تح وعليه فاننا سوف نكتشف أهمية القيم الثقافية الواردة في

ان  خلق إلنساألن تكرارات مهمة، اذ ان عاداتنا وتقاليدنا تدعو الى تطبيق العدل والمساواة، و 

ه ووضع ق حقحمياال إلى حب العدالة والمساواة  وكره التمييز والظلم، فالعدل هو إعطاء كل ذي 

ا مزيع شيء ي توالمبادئ العليا. والمساواة تعناألمور في مكانها المناسب بحسب ما تمليه المثل و

ل لى كيجب عحيث  بالتساوي على جميع األفراد المشتركة في اللعب وهي مشروطة بوقوع العدل

سية يزة تنافلى مالالعبين اإللتزام بالقواعد والقوانين المعمول بها. فالفر  التي تريد الحصول ع

بين  يزالتمي تكافئة تفسد نزاهة اللعب فال يتمغير عادلة على خصمها تعطي ساحة لعب غير م

ية م السياسالقي وعليه فقد القتالالعبين أو استبعادهم من المشاركة في أي لعبة مهما كان السبب، 

ي لوطناالوطنية مكانتها ضمن األلعاب المدروسة حيث كانت في معظمها تؤكد  على االنتماء 

عناصر وومات مع أهداف التربية وتنمية االعتزاز بمقواالعتزاز بالتراث وهذه القيم تتفق أيضا 

 الهوية الثقافية,

 الجمالية القيم الثقافية لفئة المئوية والنسب راتاجدول التكر -5.2.6

 الترتيب
 القيم الثقافية

 الجمالية

 مكان تواجدها وتكرار كل منها
مجموع 

 التكرارات

 

 النسبة المئوية

 للتكرارات

موضوع 

 اللعبة
 عبةسير الل

 مضمون

 اللعبة

 %7 35 14 10 11 الوعي الجمالي 10

أن هذه الفئة من القيم حظيت بأهمية بارزة في يتضح من خالل بيانات جدول القيم الثقافية الجمالية 

الجمالي في  الوعي قيمةوقد وردت  تكرارا(. 30المدونة من خالل ارتفاع تكراراتها )أكثر من 

وهي  مجموع التكرارات. من %7بنسبة  أي( 35)د تكراراتها المرتبة العاشرة حيث بلغ عد

نسبة تؤكد على أهمية هذه القيمة في منظومة األلعاب التراثية بحسب سلم التقييم الذي تم اعتماده. 

 سواء البيئة في توجد التى لألشياء الجمالية بالقيمة الشعور أو التذو  على الطفل وتعني قدرة
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 تهتم ألنها وذلكموسيقية أو تعبيرات فنية أخرى.  إيقاعات ئية أوبي طبيعية أو خامات كانت

 الطبيعي بالجمال ما يجعله يتمتع  وهو ومواهبه؛ الفرد قدرات تنمية خالل من الذاتي بالجانب

ومثل هذه  ومفيد. ممتع ما هو بكل الفراغ أوقات شغل إلى باإلضافة الجديدة، والخبرات والفني

 وحسه الطفل وإثارة مهاراته، ليكتشف بطريقته الخاصة مبدعا يكونل تشجيعه على تعمل القيم

تتوافر فيها هذه القيمة نجد  التي ومن أهم األلعاب من خالل ألعابه. وتقديره الجمال إدراك على

 لعبة )العروسة( ولعبة )المطر ( ولعبة )السداية( ولعبة )حوايج داري( و لعبة )دويرات( غيرها.

ذه الممارسات تمرير العديد من القيم والعادات والتقاليد والنظم السائدة وهكذا يتم من خالل ه

لتحقيق التوافق بين األفراد والمعايير والقوانين االجتماعية، مما يؤدي إلى خلق نوع من التضامن 

 والتماسك بين أفراد المجتمع. 

 ا:جة عنهالت الناتفئات القيم االجتماعية والثقافية في مدونة األلعاب والدال أهمية - 3.6

يتضح من خالل المعطيات التي تم ذكرها أن كل القيم التي تضمنتها الدراسة الحالية قد حظيت 

بأهمية بارزة في سلم التقييم ويظهر ذلك من خالل ارتفاع عدد التكرارات لكل فئات القيم 

يم الثقافية الصحية بالمرتبة االجتماعية والثقافية. فجاءت فئة القيم االجتماعية بالمقدمة تلتها فئة الق

الثانية ثم تأتي فئة القيم الثقافية األخالقية بالمرتبة الثالثة واحتلت فئة القيم الثقافية السياسية المرتبة 

القيم الثقافية الجمالية بالمرتبة الخامسة. أما أنواع القيم األخرى فقد كان  فئة الرابعة وتلتها

لك لم يقع إدراجها ضمن سلم التقييم باعتبارها أن تكرار لذ 30عدد تكراراتها أقل من

فئات القيم اإلجتماعية  وكل هذا يعني أن توافرتكراراتها لم تبلغ معايير األهمية المطلوبة. 

والثقافية قد حظيت باألهمية المنتظرة من خالل ارتفاع عدد تكراراتها في مدونة األلعاب. وتبعا 

رضية الدراسة التي تقر بأن أهمية فئات القيم اإلجتماعية للمعطيات التي ذكرت يتضح لنا صحة ف

والثقافية تنبع من ارتفاع عدد تكراراتها وتنوع دالالتها في ألعاب األطفال التراثية. بما يفيد أن 

فئات القيم المذكورة متوافرة بشكل ملحوظ وتكررت بشكل واضح في ألعاب األطفال التراثية 

مطلوبة مقارنة ببعض القيم األخرى. وبالتالي، نخلص إلى أن وتحصلت على عدد التكرارات ال

هذه األلعاب تعمل على تحقيق أهداف التربية المجتمعية المتمثلة بتنمية شخصية الطفل بصورة 

متكاملة ومتوازنة من جميع الجوانب. وخاصة منها الجانب االجتماعي والثقافي عن طريق تنمية 

حترام والتسامح والمساواة من خالل اللعب الجماعي الذي يعتبر اتجاهات وتمرير قيم التعاون واإل

إحدى أهم سمات مرحلة الطفولة الوسطى. ويمكن تفسير ذلك بأن  مرحلة الطفولة بحاجة إلى 

التركيز على النمو االجتماعي والثقافي للطفل باالنخراط داخل جماعة اللعب ليتشرب ويتطب ع 

ل إلى درجة التكي ف واالندماج مع اآلخرين، وهي غاية العملية بقيمها وعاداتها وتقاليدها حتى يص

 التربوية بمفهومها الشامل. 

أهم عن أهم الوظائف التي تحققها ألعاب األطفال التراثية و يانات المذكورة كشفتالب إذا نستنتج أن

اعية والثقافية اإلجتم بالوظيفة فالمقصود وعليه،القيم المستمدة منها وأهم الدالالت الناتجة عنها. 

به اللعبة لتأكيد أفكار معينة، والترويج لها وغرس مفاهيم اجتماعية  الذي تقوم الدور هو هنا

دورها في تمرير القيم  وثقافية وترسيخها في عقول األطفال ونقلها من جيل إلى جيل. إلى جانب
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التي  المعايير على بناء معةمجت كلها الجمالية أو العقلية أو مبرراته الخلقية أو حيث أنها تفضيل له

 ووعاها في خبرات حياته وتجاربه نتيجة الثواب والعقاب وغيرها. تعلمها الطفل من الجماعة

القيم  نقل وتمرير تساهم في التي القنوات أهم من التراثية تعد األطفال ألعاب أن وهكذا، يتضح لنا

 عديدة وخبرات قيم يكتسب الطفل ممارسة األلعاب وبفضل وترسيخ مضامينها في أذهان األطفال.

 الطفل خاللها من النهاية فهي منظومة متكاملة يتعلم وفي إليه. ينتمي الذى المجتمع قيم عن تعبر

 باإلضافة والهزيمة الفوز حالة فى شعوره عن يعبر كيف ويتبع، و يقود كيف ويعطى يأخذ كيف

فإن القيم لذلك،  حياته. من ألولىا المراحل فى خاصة والحركية العقلية المهارات تنمية إلى

اإلجتماعية والثقافية هي التي تحكم حياتنا وتتخلل كل نشاط نقوم به. وهي التي تحدث الضغط 

م سلوكنا وأسلوب حياتنا بطريقة خاصة فتجعله يتخذ الطابع المميز لثقافة المجتمع.  علينا وتقو 

ثقافة  أسهمت بشكل واضح في ترسيخ ثيةالترا األطفال يؤكد الباحث أن ألعابوانطالقا مما ذكر 

في  أنها أسهمت بما نفسه، للمجتمع االجتماعي التطور مقدار منها جانب في المجتمع وعكست

وبالتالي تتبين أهمية هذه  أفراده. وسلوكيات وقيمه وتقاليده صيغة المجتمع بعاداته الحفاظ على

نمو اإلنساني أال وهي مرحلة الطفولة الدراسة عندما يتعلق األمر بمرحلة حساسة من مراحل ال

باعتبارها مرحلة نضج بصدد اإلكتمال وبحث عن الذات وتطلع إلى االستقاللية. فضال عن كونها 

 سواء اللعب خالل من كثيرة أشياء ويبتكر ويفكر القيم والمبادىء مرحلة يكتسب خاللها الطفل

ة بكل اهتمام وكفيلة بأن تجرى فيها جماعيا. لذلك، فهي مرحلة جدير أو فرديا اللعب هذا كان

البحوث الميدانية لفهم جميع متطلباتها، ودورها في الحفاظ على القيم التي يتبناها المجتمع. إلى 

األجيال وتقدم  خبرات تلخص ألنها تربويا بعدا بساطتها رغم التراثية األلعاب جانب ذلك، تحمل

ميسرة. وتشمل  بصورة االجتماعي لفعلا الفعلية وألنماط للممارسة الخبرات هذه مضمون

 يزيد إثراء العملية التربوية برمتها. ومما في تسهم وثقافية اجتماعية األلعاب المدروسة مضامين

عقول  إلى وأقربها أنها تعد من أهم الممارسات التراثية أللعاب األطفال التربوية األهمية من

تتضمن في باطنها العديد من القيم مية واليو بالممارسة يتصل شعبي إنتاج األطفال وألنها

آلخر مكونة بذلك ثقافة  والعادات والتقاليد والمعارف تمررها بصورة طبيعية وتلقائية من جيل

وعن طريق اللعب يتعلم الطفل شعبية غنية بالمعاني والعبر والمدلوالت اإلنسانية واالجتماعية. 

نين والقواعد إضافة إلى اكتساب الثقة بالنفس التعاون واحترام حقو  اآلخرين وااللتزام بالقوا

 تحول هذه الخبرات والتجارب وكلواالعتماد على الذات عبر اكتشاف القدرات واختبارها. 

  على التكيف مع مختلف األدوار المستقبلية. قادرا اجتماعي كائن إلى الطفل

ث على فعل أو سلوك أو النهي للعبة الطفل التراثية هي الح اإلجتماعيةوعليه، فالمقصود بالوظيفة 

باعتبارها أبسط  عنه وكذلك القيام بوظيفة تعليمية وتحقيق شكل من أشكال الضبط االجتماعي.

اذ تساهم مساهمة كبيرة في التعرف على  األطفال لدى وأكثرها استجابة أشكال النشاط البدني،

ماط السلوك والخبرات الطفل كل أن يكتسب خاللها ومن وأعرافه، وتقاليده عادات المجتمع

األساسية. فحين يقوم الطفل بممارسة لعبة تراثية، فإن عليه أن يلم بأدوار المشاركين معه من 

منها  حيث الحقو  والواجبات، حيث يتحدد دور كل طفل من خالل تنظيم بقية األدوار التي تتشكل

وهي تمثل إحدى ة المجتمع. اللعبة، ثم تتبلور عنده مختلف اتجاهات النمو والتطور في إطار ثقاف
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مظاهر التنشئة اإلجتماعية التي يتم بموجبها انتقال الثقافة من جيل إلى جيل، والطريقة التي يتم 

بها تشكيل األفراد منذ طفولتهم حتى يمكنهم العيش في مجتمع ذي ثقافة معينة )أحمد زكي بدوي، 

فة المحافظة على القيم األخالقية (. وهكذا، نخلص إلى أن هذه األلعاب تقوم بوظي130، ص1977

واإلجتماعية والثقافية لكونها تسهر على دعم العادات والتقاليد وتضفي عليها قيما أكبر ومكانة 

أرفع وأسمى أحيانا من الحقيقة. وتتضمن األلعاب المدروسة دالالت تربوية وتعليمية حين تلقن 

مييز بين ما يحقق الخير وما يجلب الشر، المجموعة ما استقرت عليه تجربة اإلنسان من خالل الت

وتنبيه الالعب إلى أهمية معرفة معاني الخطإ والصواب وما يرتبط بكليهما من عقوبات 

وجزاءات. لذلك، فإن النهي والجزر والتوبيخ هي قوة الردع التي يتوسل بها العرف االجتماعي 

ا الدالالت األخرى فتتمثل في الدور الذي يقابلها الترغيب وإبراز القيم الفاضلة والقدوة الحسنة. أم

تقوم به اللعبة التراثية في تأكيد ودعم الثقافة السائدة وتبرير أنماط السلوك التي يحتفي بها أو 

 يستنكرها وتدعو إلى احترام تقاليده ومعتقداته وبنائه االجتماعي بصفة عامة. 

 أهم نتائ  الدراسة: – 4.6

لقيم اأهم فئات  إلى ترتيب خلصت حيث عن تساؤالتها ت شافيةالدراسة إجابا نتائج تضمنت -

لثقافية اة القيم ها فئفجاءت فئة القيم االجتماعية بالمقدمة تلت المستمدة من ألعاب األطفال التراثية.

لسياسية الثقافية يم االصحية ثم وردت فئة القيم الثقافية األخالقية بالمرتبة الثالثة واحتلت فئة الق

 الدراسة جنتائ تتفقو القيم الثقافية الجمالية بالمرتبة األخيرة. الرابعة ووردت فئةالمرتبة 

 مرحلة فى بدأي القيم تمرير وترسيخ أن إلى توصلت التى السابقة الدراسات من العديد مع الحالية

 وأن اكتساب العديد منها يتم عن طريق اللعب.  الطفولة

عاب ونة ألبارزة من خالل ارتفاع عدد تكراراتها في مدحظيت فئات القيم االجتماعية بأهمية  -

 األطفال التراثية.

اركة المش يعود توافر فئات القيم االجتماعية إلى كثرة األلعاب الجماعية التي تساعد على -

 للعب.ا مجموعة اختيار و تبادل اآلراء و الحوار وممارسة اللعب والتنافس والتعاون أثناء

 والعطاء ذاألخ على ويتعود األقران مع يتفاعل و اآلخرين مع يتكيف كيف الطفل يتعلموبفضلها 

 على بقدرتهويشعر كل العب الجماعية  األطفال من خالل المشاركة بين األلفة نمو ويزداد

  مجموعته. نجاح في شارك لكونه االنجاز

ة في مدون رزةة بابأهمي حظيت فئات القيم الثقافية )الصحية، األخالقية، السياسية، الجمالية( -

م من القي لفئاتمما يؤكد على أهمية هذه ااأللعاب من خالل ارتفاع عدد تكراراتها وتنوع دالالتها 

ان ا في أذهسيخهفي منظومة ألعاب األطفال التراثية باعتبار أنها من أهم القيم التي تعمل على تر

 األطفال منذ الصغر. 
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 والجمالية لسياسيةوا والصحية منها األخالقية الثقافية قيمال تضمنت ألعاب األطفال التراثية فئات -

 لجمالا وتذو  والمساواة واإلنتماء العدل في ألنها تعد وسيلة تمكن الطفل من ممارسة حقه

  النظام واحترام قواعد اللعب وغيرها. وممارسة

ن مثقافية تنبع والالفرضية التي تقر بأن أهم فئات القيم االجتماعية  أثبتت نتائج الدراسة صحة -

ن توافر لنتائج عيد اارتفاع عدد تكراراتها وتنوع دالالتها في ألعاب األطفال التراثية. بما يعني تأك

 في مدونة األلعاب.ملحوظ لهذه القيم 

القيام  كذلكتقوم ألعاب األطفال التراثية بدورها في الحث على فعل أو سلوك أو النهي عنه و -

 شكل من أشكال الضبط االجتماعي. بوظيفة تعليمية وتحقيق

وظيفة  والتعليمية وتؤدي والسلوكية األخالقية الغايات التراثية للطفل العديد من اللعبة تحقق -

هام  بدوراللعبة  وتقوم الجسمية أو الذهنية. القدرات الكتساب التقليد أو أو العادة إلستيعاب تدريبية

ا يؤدي إلى خلق نوع من التضامن والتماسك بين مم سلوكهم على وتأثيرها األجيال في تربية

 أفراد المجموعة.

 عيشهاي عيةمضامين واق ألعاب األطفال التراثيةيتضمن المنطق الداخلي والمنطق الخارجي لجل  -

 ابدوره ية وتحملسياسية والفكروال نواحيها االجتماعية والثقافية بمختلف اليومية حياته في الطفل

في  التأثيراثية من التر اللعبة مكن الذي األمر وسلوكياته، وعالقاته ألفعاله هاويحدد بها يؤمن قيما

  غرس مكونات معرفية لممارسيها وتزويدهم بمصادر الثقافة.تربية األجيال السابقة و

تقوم ألعاب األطفال التراثية بتمرير العديد من القيم والعادات والتقاليد والمعارف بصورة  -

آلخر مكونة بذلك ثقافة شعبية غنية بالمعاني والعبر والمدلوالت اإلنسانية  من جيلطبيعية وتلقائية 

فهي تعد إحدى أهم القنوات التي يتم من خاللها نقل وترسيخ الثقافة السائدة في واالجتماعية. 

 المجتمع.

 خـــــــــــــاتمة:

 اإلجتماعية والثقافية القيم رتمري تسهم األلعاب التراثية كغيرها من الوسائط التربوية األخرى في

مواطنين صالحين  لكي يصبحوا األطفال. وتقوم بتهيئتهم للتكيف معها وقبولها في نفوس وغرسها

 مالكين ومبادئها األساسية السلوكية بالقيم ملتزمين وواجباتهم وحقوقهم لمسؤولياتهم مدركين

ماعية.  كما تبين أن مضامين الحياة الج في الفاعلة للمشاركة الالزمة والمهارات للمعارف

األلعاب التراثية متنوعة تعالج قضايا واقعية يعيشها اإلنسان في حياته اليومية بمختلف نواحيها 

وتحمل بدورها قيما يؤمن بها ويحددها ألفعاله وعالقاته وسلوكياته، األمر الذي يعطي للعبة 

دبرا واعتبارا، حتى ولو في زمن وزنها الحقيقي من خالل ممارستها واإلقبال عليها تعلما وت

استحوذت فيه وسائل أخرى على اهتمامات األطفال. و بالتالي، فإن الدور الذي تقوم به ألعاب 

األطفال التراثية هو جزء من الوظيفة التربوية التي تتجه نحو المحافظة على مكانة كثير من 

فراد المجتمع. وعليه، فإن ما ذكر أنماط السلوك والمعتقدات والمبادئ والعالقات السائدة بين أ
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إبراز أهمية القيم اإلجتماعية  والثقافية المستمدة من  فى الدراسة يؤكد مرة أخرى على دور هذه

 تجذبهم هذه الممارسات في نفوس األطفال حيث أنها تحتلها التراثية وأهمية المكانة التي األلعاب

بح لهذه الممارسات أهمية كبرى في حياة وواضحة. وهكذا، تص سهلة بطريقة وترشدهم وتوجههم

الطفل باعتبارها وسائل غير مباشرة لتحقيق قدر من الضبط االجتماعي. وهذا الدور التربوي 

يعني مساهمة اللعب في تمرير الثقافة واستقرارها وتعميقها في نفوس األفراد بما يضمن تالؤم 

نا، وفي تقديم هذا البناء لألجيال القادمة الفرد وتناغمه مع البناء الثقافي للمجتمع شكال ومضمو

وفي إقناع الفرد بقبوله والتكيف معه. إلى جانب ذلك فإن أهمية القيم التي تمررها األلعاب تثقف 

اإلنسان بثقافة مجتمعه فى كل مجاالت الحياة وتقوم بتعديل ومالءمة سلوك اإلنسان حيث تشكل 

راف السلوك والخروج عن المألوف وتجاوز العرف ضاغطـا أخالقيـا ووازعا سلوكيا يحد من انح

 حقوقه بنظام وعيه وتنمية الطفل تكوين شخصية على اإلجتماعي. فضال عن ذلك فهي تعمل

إليه. مما يعني أنها وسيط  ينتمي الذي المجتمع دينامية في مشاركته مستوى وتطوير وواجباته

وحضارتهم  بتاريخهم وربطهم الفاضلةالقيم  على األطفال وتنميتها وتربية القيم بذور لغرس

 وبالخصوصيات الثقافية لمجتمعهم.

في لثقاا، نخلص إلى أن ألعاب األطفال التراثية تؤدي دورا حيويا في إيصال اإلنتاج وهكذا

ميزه عن تي تللمجتمع بمختلف ألوانه إلى األطفال، والذي تتفق مع طبيعته وعاداته وتقاليده ال

مجتمع م اللتالي، تحتكم ثقافة اللعب لمعايير موضوعية تتناسب مع قيغيره من المجتمعات. وبا

ديد ي تحوتساعد أفراده على مواجهة التغيرات التي تحدث فيه. كما أنها تلعب دورا بارزا ف

تحفظ م، وواكتسابهم لألحكام الخلقية واالجتماعية، التي تسهل عليهم حياته دسلوكات األفرا

ل إطار موحد. وهي في األخير ممارسات تقوم على التفاع للمجتمع استقراره وكيانه في

ماج الندااالجتماعي وتهدف إلى تمكين الطفل من مهارات وسلوكات ومعايير واتجاهات تيسر له 

 لمو شعوب قاطبةال عرفتها اجتماعية ظاهرة التراثية في الحياة االجتماعية. وبالتالي تعد األلعاب

 ثقافةال مفهوم تعزيز في ممارستها أسهمت وانما فقط سيةونف بدنية فوائد في طياتها تحمل

 أسهمت اكم عليها، والمحافظة تمريرها على حرصت التي المجتمعية القيم خالل من االجتماعية

ا مادته وثراء وتفرعه بتنوعه المعروف الشعبي التراث تثمين في فعال وبشكل  المجال فتح مم 

 ن بعيد. سائدة منذ زم كانت التي تماعية والثقافيةاالج الحياة تفاصيل على لالطالع واسعا
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 2045-1997رؤية مستقبلية في الخصوبة السكانية في فلسطين، 

 أ. نهاية صبحي عودة

 فلسطين-الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، رام هللا-باحثة في مجال المرأة

 

مع رصد واقع ومستقبل الخصوبة والعوامل المحددة لها في المجت إلىيسعى البحث  ملخص:

ً من اجل صياغة السياسات التنموية السكالفلسطيني، سيشكل هذا البحث مصد  انيةراً هاما

كان  سطينوالتخطيط المستدام لها، كما ان ندرة التقارير واالبحاث حول تطور الخصوبة في فل

ً لتقديم هذا البحث. اعتماد البحث على المنهج الوصفي، والذي يرتكز على جمع يانات الب سببا

( 2017، 2007، 1997لمنهج التحليلي لبيانات التعداد )والحقائق والمعلومات.  كما اعتمد على ا

صاء وتحليل بيانات المسوح الصحية واألسرية التي تم تنفيذها في الجهاز المركزي لإلح

نهج ام مالفلسطيني؛ من اجل استنباط والخروج باالستنتاجات الخاصة بالبحث.  كما تم استخد

واقع  مة لبيانمتقدة أو النامية إضافة الى الدول الالمقارن،سواء مع الدول العربية والدول المجاور

تصة فلسطين مع المحيط، أيضا تم االعتماد على دراسات ومراجع مختلفة تضمنت مواضيع مخ

ً كنتن مستوى الخصوبة للمرأة الفلسطينية يشهد انخفاضأ إلىبالخصوبة.  وقد خرج البحث  يجة ا

الدول ب رنةنها عالية مقاأاالقتصادية، علما بعن عدد من العوامل الديمغرافية واالجتماعية و

، ثم انخفاض مولوداً  6.0قد بلغ  1997المحيطة، حيث أن معدل الخصوبة الكلية للفلسطينيات عام 

بلغ ( و2013-2011، وبقي يشهد انخفاضات متتابعة خالل الفترة )1999مولود عام  5.9 إلى

 أنوقع ومن المتمولوداً.  3.9( إلى2019-2017مولوداً، وتابع االنخفاض خالل الفترة ) 4.1

 .   2045-2040مولود في الفترة  2.08يصل في المستقبل في أدني التوقعات إلى 

 : الخصوبة، معدل الخصوبة، عدد المواليد.الكلمات المفتاحية
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Abstract  : The research seeks to monitor the reality and future of fertility 

and its determinants of it in Palestinian society. It will constitute an 

important source for formulating population development policies and 

sustainable planning for them, and the scarcity of reports and research on 

the development of fertility in Palestine was a reason for presenting this 

research. It depends on the descriptive approach, which collects data, 

facts, and information. It also relied on the analytical method of census 

data (1997, 2007, and 2017) and analysis of PCBS's health and household 

survey; to derive and draw conclusions for the research. By using the 

comparative approach with the Arab countries and the neighboring or 

developing countries in addition to the developed countries to show the 

reality of Palestine with the surrounding countries. Various studies and 

references that included fertility-related topics are used. It concluded that 

the fertility level of Palestinian women is declining due to several 

demographic, social, and economic factors. Moreover, it is the highest 

compared with surrounding countries. The total fertility rate of 

Palestinian women in 1997 reached 6.0 births and then decreased to 5.9 

births in 1999. It declines during 2011-2013 to 4.1 births, and to 3.9 births 

during 2017-2019. In the future, at the lowest expectations, it will reach 

2.08 births in 2040-2045. 

 Keywords: Fertility, Fertility rate, Number of births. 

 

 

 

 مقدمة -1

ظاااهرة الخصااوبة فااي أي مجتمااع تعتباار ظاااهرة متشااابكة ومعقاادة، حيااث ياارتبط بهااا ديمومااة  إن

تجدياد العنصار البشاري فياه، وهاي  إلىالمجتمع، وذلك من خالل رفد عناصر بشرية جديدة تؤدي 

فااي الغالااد معاادل النمااو أحاد عناصاار النمااو السااكاني الاوالث )المواليااد، الوفيااات، الهجاارة( وتقارر 

السكاني، ومن ثام تاؤثر فاي مجمال التركياد الاديمغرافي والعماري واالجتمااعي واالقتصاادي ألي 

مجتمع، كما أن الخصاوبة والتحاوالت الديموغرافياة عنصاراً هامااً للمجتمعاات الحضاارية وتادخل 

  (. 2017في السياسات السكانية ألي بلد )اسماء صالح قدوري وأحمد خلف غنام، 

أهميتهااا باعتبارهااا  إلااىالخصاوبة ال يقتصاار دورهااا علااى النمااو السااكاني فحساد، باال يتجاااوز   إن

المؤشااار األساساااي لمعرفاااة حاجاااات المجتماااع كالصاااحة والتعلااايم والمسااااكن والمراكاااز الوقافياااة 

ذلك تأثير الخصوبة على النشاط االقتصاادي للساكان وعلاى حجام القاوى  إلىوالرياضية، ويضاف 
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، الشاابا ، األطفااالعلااى الرفااا  االجتماااعي وتطااال أيضاااً شاارائح مختلفااة ماان المجتمااع )العاملااة، و

بشكل غير مباشر على الماوارد، وأخياراً علاى رؤياة متخاذ  إلىالمرأة، المسنون(، كم يمتد تأثيرها 

القاارار عنااد التفكياار بااالحلول المشااكالت االقتصااادية واالجتماعيااة والسياسااية التااي تواجههااا الاادول 

 ية والمتقدمة على السواء. النام

ي فاا األساا تشاكل  أنهااوخصاوبة المارأة الفلساطينية لهاا أهمياة كبيارة فااي الوقات الحاضار، حياث 

 تاأثراً  كوراألالدراسات الديمغرافية في المجتمع الفلسطيني، كما ان الخصوبة هي العنصر السكاني 

ور  ما إثر بداقتصادية وسياسية، وموتأثيراً فيما يشهد  المجتمع الفلسطيني من تغيرات اجتماعية و

ن خصاااوبة أ إلاااى إضاااافةعلاااى تطاااور مساااتوى الخصاااوبة واتجاهاتهاااا وبالتاااالي علاااى التنمياااة، 

)هاشام  الفلسطينيات مازالت تشكل الهاجس األكبر في الصراع ماع االحاتالل مان ناحياة ديمغرافياة

 . (2013نعمة فياض، 

 خلفية عامة عن الخصوبة  1-1

كبيار  لخصوبة أحد الجواند المهماة فاي الدراساات الساكانية، وحبيات باهتماامتعد دراسة ظاهرة ا

ن ماان قباال الااديمغرافيين أكواار ماان أي موضااوع تخاار، ألنهااا تعتباار المحاادد الاارئيس لنمااو السااكا

عرضااة للضااوابط االختياريااة  اإلنجااا  أضااحىوتااوزيعهم العمااري والنااوعي وخصائصااهم، كمااا 

ن هناا  أ، وأصبح بإمكان السكان التخطيط للوالدات، كما خالل النصف الواني من القرن العشرين

وبة امكانيااة التااأثير علااى الساالو  االنجااابي ماان قباال المخططااين.  كمااا تعااد دراسااة ظاااهرة الخصاا

زهادي  أصعد فهماً في تحليلها من ظاهرة الوفيات، وذلك يعود الى عدة عوامال مان أهمهاا )خالاد

 (: 2017خواجا، 

ون بة تكمجتمع بكامله عرضة لخطر الوفاة بينما في حالة الخصوفي حالة الوفيات يكون ال .1

 النساء في سن االنجا  هن فقط المعرضات لحالة الوالدة.

 حدث الوفاة ال يتكرر بالنسبة للشخص إال مرة واحدة بينما حدث الوالدة يتكرر. .2

ثرها تأ لىتتأثر الخصوبة بالعوامل االجتماعية واالقتصادية واآلراء الشخصية باإلضافة ا .3

 بالعوامل الفسيولوجية. 

وعلى الرغم من أن الخصوبة تبقى العنصر الديناميكي الرئيسي في النمو السكاني، فأن مستويات 

ً غير مسبوق، فكل الدول  ً ملحوظا الخصوبة في معبم دول العالم في الوقت الحالي تشهد هبوطا

ً انخفضت فيها معدالت الخصوبة الى ما دون  االحالل.  ان ارتفاع أو انخفاض المتقدمة تقريبا

معدالت الخصوبة يعتبر بموابة مشكلة للمجتمعات، فمن جهة ان ارتفعت معدالت الخصوبة 

ازدادت احتمالية حدوث االنفجار السكاني حيث يؤدي إلى زيادة التراكم العددي في قاعدة الهرم 

ع نسبة االعالة(، فإذا كان بلد السكاني وبالتالي تنخفض نسبة كبار السن إلى مجموع السكان )ارتفا

ما يعاني من معدالت خصوبة مرتفعة بشكل غير عادي قد يحتاج إلى بناء مدار  إضافية، أو 

توسيع فرص الحصول على رعاية األطفال بأسعار معقولة، ومن جهة أخرى ان انخفضت 

بنية الهرم معدالت الخصوبة فإنه يؤدي الى انخفاض معدل النمو السكاني وحدوث اختالل على 

السكاني وتنخفض نسبة صغار السن مما يدل على سرعة شيخوخة السكان )ارتفاع نسبة 
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ً كبيراً على االقتصاد، وذلك بسبد زيادة تكاليف الرعاية  التعمير(، والذي من شأنه أن يضع عبئا

 الصحية والضمان االجتماعي.

صادية االقتعوامل االجتماعية ومعدالت الخصوبة مختلفة من مجتمع ألخر وذلك نتيجة اختالف ال

 ير منوالسياسية والبيئية، بالرغم من وجود فوارق في المستوي الحضاري فقد أبرزت الكو

خفضة المن الدراسات أن العوامل المؤثرة في الخصوبة تختلف في الدول المتقدمة ذات الخصوبة

 اديةتبعيات اقتص عن دول النامية ذات الخصوبة المرتفعة، كما يترتد على هذ  المعدالت

وهذا يتطلد  واجتماعية، وحيث أن السكان من أهم موارد التنمية األساسية والقلد النابض لها،

طة التخطيط المناسد لالستفادة منه لذلك يجد المتابعة على تتبعها بشكل دوري لإلحا

ل ة من أجسبيلنبالمتغيرات والتحوالت السكانية من خالل استعمال األدوات اإلحصائية واألرقام ا

اعي الجتماوضع برامج وتنفيذ مشاريع تهتم بشرائح المجتمع المختلفة وخلق حالة من التوازن 

موجودة رد الوالتوزيع السكاني، كما أن تتبع معدالت الخصوبة يؤدي إلى التخطيط بكفاءة للموا

دامة االستفي منطقة معينة فهي ظاهرة ديمغرافية لها انعكاسات حقيقية على عملية التنمية و

 بجوانبها االجتماعية واالقتصادية المختلفة.

 تعريف الخصوبة 1-2

الخصوبة في اللغة مشتقة من كلمة خصد )بكسر الخاء( أي كورة العشد والكأل. والبلد الخصيد 

أي كوير الخير والعصد.  وتعني الخصوبة في علم االحياء القدرة على الحمل وتهيؤ البويضة 

فالخصوبة البيولوجية هي القدرة على إنجا  أحياء سواء تزوجت أم لم   للتلقيح بعكس العقم.

تتزوج والتي تعني االتجا  المضاد للعقم وال تعني بالضرورة وجود انتاج فعلي من المواليد.  

-19( هي قابلية المرأة على االنجا  خالل االعمار )Fecundityولفبة القدرة على االنجا  )

في علم السكان تعني المقدرة الفعلية على  Fertility)والخصوبة ) ( سنة وهو سن الحمل. 49

 االنجا  ويعبر عنها بعدد المواليد أحياء كما ويطلق عليها بالخصوبة الفعلية. 

د، مواليوعند الحديث عن الخصوبة في االستخدام الديمغرافي فهي تتعلق بالمعدل الفعلي لل

 مين:قس لىإين من قبلها، وتقسم الخصوبة الفعلية فخصوبة امرأة ما تعني عدد االطفال المنجب

ل أو الحم وتعني السلو  اإلنجابي دون اللجوء الى استعمال وسائل منع الخصوبة الطبيعية: .1

مرأة اإلجهاض المتعمد أو أي وسيلة من وسائل تنبيم الحمل اإلرادي، أي أنها خصوبة ال

 المتعمد. المتزوجة في غيا  استعمال وسائل منع الحمل واالجهاض

 وهي السلو  اإلنجابي في مجتمع يمار  بصفة فعالة وسائل منع الخصوبة الموجهة: .2

ً أو المرأة لوحده ى لجوء الا بالالحمل، أي أنها تتحكم بالخصوبة التي يتحكم فيها الزوجين معا

 استعمال وسائل منع الحمل بهدف تحديد أو تنبيم النسل. 

ر المواليد خالل فترة من الزمن وقد تقل هذ  الفترة لتصل تكرا إلىأما معدالت الخصوبة فتشير 

سنة واحدة أو تمتد لكي تشمل فترة االنجا . بينما مصطلح )معدل المواليد( فإنه يستخدم في  إلى

ً للداللة على طرق محددة  التعبير العادي للداللة على التكاثر بصفة عامة في حين يستخدم علميا

نها، وبالتالي فأنه يدخل في إطار المقاييس المختلفة المستخدمة لهذ  لقيا  خصوبة السكان أو لبيا

الغاية، كما يميز أيضاً بين الخصوبة العامة المتمولة في خصوبة المجتمع بجميع نسائه المتزوجات 
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وغير المتزوجات اللواتي في سن اإلنجا  وبين الخصوبة الزواجية )الزيجات( وهي خصوبة 

ً لمدة الزواج )اسماء صالح قدوري وأحمد خلف غنام، المتزوجين وينبر اليها  ً تبعا عموما

2017 .) 

 مقايس الخصوبة لغايات البحث 1-3

تي يمكن ة الإن دراسة الخصوبة من ناحية احصائية تعتبر معقدة إلى حد ما بسبد العوامل الكوير

أثير كل س تو نقيأن تؤثر فيها )ديمغرافية، اجتماعية، اقتصادية(، وفي الواقع يصعد أن نعزل أ

ً متداخلة ومترابطة.  وعليه فإن دراسة الخصوبة   شتملتعامل بشكل منفصل حيث أنها جميعا

ينة ف مععلى استخدام عدد من الطرق لقياسها ولكل منها مزايا وعيو  وبعضها مالئم تحت ظرو

. وفي هذا البحث تم استخدام (2017)خالد زهدي خواجا، وغير مالئم تحت ظروف أخرى 

 للخصوبة:  اآلتيةلمقاييس ا

ة طوال عدد األطفال الذين يمكن ان تنجبهم المرأمتوسط (: TFRمعدل الخصوبة الكلي ) .1

سابه بجمع ( فيما لو بقيت معدالت الخصوبة كما هي حالياً. يتم احت49-15حياتها اإلنجابية )

 .49 إلى سن 15معدالت الخصوبة في سن معينة لكل الفئات العمرية الخمسية للنساء من سن 

ليد الموا هو حاصل قسمة مجموع عددمتوسط عدد المواليد المنجبين أحياء للمرأة الواحدة:  .2

ً أ ق لهن و سبأحياء المنجبين حتى تاريخ التعداد او المسح على عدد النساء المتزوجات حاليا

 .سنة( 49-15الزواج )

 التحول الديمغرافي 1-4

رغم لى الرة مستمرة تمر بها جميع المجتمعات البشرية عيعرف التحول الديموغرافي بأنه صيرو

ا أو تطول المدة الزمنية له أنمن اختالف مستوى تطورها االقتصادي واالجتماعي، ويمكن 

ً لدرجة تطور البنية االقتصادية واالجتماعية لهذ  المجتمعات )حسين  سعد داحم تقصر تبعا

حيث بنتيجة عن انخفاض معدالت االنجا ، (.  إن التحول الديمغرافي يكون 2014الشديدي، 

 سكان فييه اليتحول المجتمع الذي غالبيته من االطفال وصغار السن والمعالين الى مجتمع يشكل ف

ً ف -64ئة )ي الفسن العمل واالنتاج المجموعة االكبر أي أن معدل نمو السكان النشطين اقتصاديا

 15دون لسن )اخرى )الفئات المعالة( وهم صغار ( سنة يتجاوز معدل النمو للفئات السكانية األ15

 سنة فأكور(. 65سنة( وكبار السن )

 لصناعيةدان القد دفعت دراسة التغيرات التي طرأت على معدلي الوالدات والوفيات الخام في البل

زمن بر العخالل القرنين الماضيين إلى بلورة نموذج نبري يسعى الى تفسير تطور ونمو السكان 

 موغرافيالدي رية التحول الديموغرافي. ووفقاً لهذ  النبرية فهنالك أربع مراحل للتحولعرف بنب

 (: 2014الشديدي،  سعد احمد تمر بها المجتمعات البشرية )حسين

 ت وبكونهااتتمياز هاذ  المرحلاة بارتفااع المعادل العاام لكال مان الاوالدات والوفياا المرحلة األولى:

ماااعي بشااكل كبياار فااي المجتمعااات الزراعيااة ذات البناااء االجت الوبااات وتباارز إلااىبطيئااة وقريبااة 

 .التقليدي المتخلف

تتميز بسرعة نمو السكان نتيجة هبوط معدالت الوفيات بدرجة أسرع مان هباوط  المرحلة الثانية:

معدل الوالدات بسبد تحسن األوضاع الصحية واالقتصادية والتعليمية، حيث ان الدول الصاناعية 
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ت بهذ  المرحلة واستمرت مادة طويلاة قاربات قرناا كاامالً، أماا الادول النامياة فكاان المتقدمة قد مر

دخولهاا لهااذ  المرحلااة ساريعاً مسااتفيدة ماان التقادم الحاصاال فااي مجااالت الطااد العالجااي والوقااائي 

 (.2%أكور من ) إلىحيث وصل معدل النمو السكاني فيها 

باوط معادل هحلة فاي االنخفااض التادريجي نتيجاة يبدأ النمو السكاني في هذ  المر المرحلة الثالثة:

 (.سنوياً( وتسمى هذ  المرحلة )بالمرحلة االنتقالية 2% -%1معدل النمو بين  (الوالدات

ط األسارة يتميز النمو في هذ  المرحلة بكوناه متادرجاً فاي االنخفااض ويساود نما لمرحلة الرابعة:ا

ياث ياة فيهاا حرحلة بانفتاح النافذة الديموغرافصغيرة الحجم، وتتميز المجتمعات التي تدخل هذ  الم

 %( سنوياً.1أقل من  (يصل معدل النمو إلى

ن أيالحظ  وبمقارنة هذ  المراحل لنبرية التحول الديمغرافي بصورة عامة على الدول العربية،

ارتفاع ب، حيث تميزت 1945مرحلتها األولى استمرت حتى نهاية الحر  العالمية الوانية عام 

، أما ئا جداً ي بطيالوالدات والوفيات وكانت الفجوة بينهما محدودة جداً ومعدل النمو السكان معدالت

ي في ن الماضن القرنهاية عقد السبعينيات وبداية عقد الومانينات م إلىالمرحلة الوانية فقد استمرت 

%( 4 -% 3كور من )أ إلىمعبم الدول العربية وشهدت ارتفاعا كبيراً في معدل النمو السكاني 

طاقها فكان ن والوةسنوياً وقد وصفت تلك المرحلة بــ )مرحلة االنفجار الديمغرافي(، أما المرحلة ال

ً وبحدود ضيقة ويمكن اعتبار نهاية عقد الومانينات البداية الحقيقية لهذ   دأت ة حيث بلمرحلابطيئا

ة ت االجتماعيمعدالت الوالدات باالنخفاض التدريجي مع حصول بعض التقدم في المجاال

نخراط ان عدم فيمكننا القول ا األربعةوالوقافية فضالً عن التحوالت االقتصادية، أما المرحلة 

ية الجتماعدية واالتطور الشامل بأبعاد  االقتصا إطارالتحول الديموغرافي في البلدان العربية في 

تيجة لتحول ناحيث كان هذا ، اآلنوالوقافية فان معبم الدول العربية لم تدخل هذ  المرحلة لحد 

لعربية ن الدول اأالرضع، علما  األطفالالصحية العامة وانخفاض معدل وفيات  األوضاعتحسن 

 ية.الخدماتواعية غير متجانسة إذ توجد بينها اختالفات كبيرة طبقاً للمستويات االقتصادية واالجتم

 عدالتت وفيات أقل، ومن مفالتحول الديمغرافي هو تحول من معدالت وفيات أعلى إلى معدال

ع مزامن إنجا  أعلى إلى معدالت إنجا  أقل، وفي الغالد فان الدول تجتاز هذا التحول بالت

كل لتطورها. عند انخفاض معدالت الوفيات وتراجع معدالت الخصوبة )عدد حاالت الميالد 

لة مرح كان إلىسيدة(، تدخل الدول في فترة نمو سكاني سريع، وفى نهاية األمر يصل حجم الس

د يكون قيدة. الوبات واالستقرار بمجرد ثبات واستقرار معدل اإلنجا  عند حد حالتي ميالد لكل س

وائد للتحول السكاني السريع دالالت إيجابية على نمو االقتصاد، مما يؤدى إلى تحقيق ع

  .ديموغرافية

التحوالت في هياكل السكان العائد الديموغرافي هو احتمال النمو االقتصادي الذي قد ينتج من 

العمرية، وعلى وجه التحديد، عندما تكون حصة الشريحة السكانية العاملة أكبر من الشريحة 

سنة. بعبارة أخرى، إنه نوع من الزخم  65سنة وفوق  15السكانية غير العاملة أي دون سن 

تزايدة من النا  تمول االقتصادي لتحقيق عامل االنتاجية والذي يتحقق عندما يكون هنا  أعداد م

قوة عمل مقارنة بعدد المعالين، فنجد أن األقطار ذات األعداد المتزايدة من الشبا  ومعدالت 

إنجا  متدنية هي األوفر حباً لتحقيق العائد الديموغرافي، ولكي يتحقق النمو االقتصادي يجد أن 
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من التغذية والخدمات تتاح أمام الشبا  فرصة الحصول على تعليم جيد، ومستويات مناسبة 

مع   .الصحية بما في ذلك إمكانية الحصول على الخدمات الجنسية وتلك المتعلقة بصحة اإلنجا 

وجود عدد أقل من المعالين، بسبد تراجع معدالت اإلنجا ، ومع وجود عدد أقل من المعالين 

ً لديها فترات احتمال أقل للبقاء على قيد الحياة والقطاع  كبار السن نبراً ألن األجيال األكبر سنا

األكبر بين الشريحة السكانية ذات العمر اإلنتاجي العامل، يتراجع معدل اإلعالة بشكل ملحوظ مما 

يؤدى إلى تحقيق العائد الديموغرافي، وعادة ما يرتبط العائد الديموغرافي في العديد من األقطار 

مما يحقق الدخل ويزيد من معدالت  بأسر صغيرة الحجم، ونسد مشاركة اقتصادية عالية  لإلناث

فترات العمر االفتراضية، ومع تنامى قوة العمل بالمقارنة بالشريحة السكانية المعالة، تتوافر 

الموارد الالزمة لالستومار في مجال التنمية االقتصادية ورفاهية األسر المعيشية، فيمتد هذا التغير 

سمى العائد األول.مع نهاية هذ  المرحلة االنتقالية تحد السكاني لعقود طويلة وغالباً ما يطلق عليه م

معدالت اإلخصا  المنخفضة من معدل النمو بينما تؤدى التحسينات المستمرة المتعلقة بأعداد 

الوفيات بين كبار السن إلى تعجيل نمو الشريحة السكانية األكبر سناً، وبالرغم من استواء العديد 

للفرد بصورة أبطأ ويتحول العائد األول إلى عائد سلبي، بينما يمكن  من األمور ينمو الناتج القومي

تحقيق عائد اخر أيضاً فتتمتع الفئة السكانية العاملة من كبار السن التي تواجه فترات تقاعد ممتدة 

بحافز أعبم على تراكم األصول األمر الذي يؤدى إلى تحقيق زيادة في الناتج القومي.  باختصار، 

األول إلى تحقيق حوافز انتقالية ومن ثم يؤدى العائد الواني إلى تحويل هذا الحافز إلى  يؤدى العائد

ً بل أنها تعتمد على تنفيذ سياسات فاعلة، أعبم وتنمية  أصول وال تتحقق هذ  النتائج تلقائيا

 مستدامة.

 الهدف العام للبحث 1-5

صوبة والعوامل المحددة لها الهدف العام للتقرير هو رصد وإعطاء صورة عن اتجا  تطور الخ

معرفة مستقبل الخصوبة ، كما يهدف الى نبراً لالهتمام الكبير بهذا األمرفي المجتمع الفلسطيني 

ها في فلسطين، وزيادت السكان في المجتمع الفلسطيني ذلك الجاند الهام والمعني للمهتمين بأحوال

وبالتالي تشكل مصدراً هاماً من اجل صياغة السياسات التنموية السكانية والتخطيط المستدام لها، 

ن ندرة التقارير واالبحاث حول تطور الخصوبة في المجتمع الفلسطيني هو هدفاً لتقديم هذا أكما 

 البحث.

 منهجية البحث 1-6

ضاً م أيتعلى جمع الحقائق والمعلومات، وكذلك  تم االعتماد على المنهج الوصفي الذي يعتمد

ت ة للسنواكانياعتماد على المنهج التحليلي للبيانات االحصائية التي اعتمدت على التعدادات الس

لجهاز؛ ( وكذلك بيانات المسوح الصحية واألسرية التي تم تنفيذها في ا2017، 2007، 1997)

لدول اء مع كما تم استخدام المنهج المقارن، سوالالستفادة منه في االستنباطات واالستنتاج، 

هرة طور الباتالف العربية والدول المجاورة أو النامية والدول المتقدمة لتبيان درجة تشابه أو اخت

 المدروسة واتجاهها.

 اتجاه المؤشرات الديمغرافية -2

http://www.arabgeographers.net/vb/threads/arab4452/
http://www.arabgeographers.net/vb/threads/arab4452/
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 2017 – 1997 في هذا المحور سيتم عرض أهم المؤشرات الديمغرافية واتجاهاتها خالل الفترة

 بة الكليلخصوامول النمو السكاني ومعدل المواليد الخام ومعدل الوفيات الخام وكذلك تطور معدل 

 خالل الفترة وحجم االسرة واألسر النووية في فلسطين.

 النمو السكاني في فلسطين  2-1

رةللنموالسكاني،فالبدّأننشيرإلىتطور هذا رة الل الفتمو خنال بماأنالخصوبةتعدّأهمالمكوناتالمقّرِّ

ن ، فقد بلغت نسبة نمو السكان كانت في فلسطين خالل العقدين االخري2017وحتى  1997

- 1997% في الفترة ما بين 30.1% زيادة سنوية، وبلغت نسبة النمو 2.5% أي بمعدل 65.1

رة من % للفت26.9%، هذا وقد انخفضت نسبة النمو إلى 2.7أي بزيادة سنوية مقدراها  2007

 %.  2.7وبزيادة سنوية بلغت  2017 -2007

 

  2017، 2007، 1997*للسكان في فلسطين،  النمو ومعدل : عدد1جدول 

 عدد السكان السنة
 نسبة النمو

 )الزيادة السكانية(

معدل النمو 

 السنوي

1997 2,895,683 -- 
 

2007 3,767,549 30.1 2.7 

2017 4,781,248 26.9 2.4 

-1997عام ) 20الفرق خالل 

2017) 
1,885,565 65.1 2.5 

ياه عناوة *: البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافباة القاد  والاذي ضامه االحاتالل االسارائيلي إل

 .1967بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

 معدل المواليد والوفيات الخام 2-2

ً للنمو السكاني، كما ان تأثير  يكون أ عنصر  من كوران عنصر المواليد يعتبر محدداً رئيسيا

ً من عنصر الوفيات حيث يمكن التنب بشكل  ؤ بهالوفيات، أيضا عنصر المواليد يعتبر اقل ثباتا

وقافية ة والأن عنصر المواليد أكور تأثراً بالعوامل االجتماعية واالقتصادي إلىكبير، اضافة 

 والسياسية وغيرها.  

 وصل في لسطين شهد انخفاضاً، حيثمعدل المواليد الخام في ف السكانية فإن التقديرات بحسد

لف باأل 32.9إلى  2014 -2007في األلف، ثم انخفض في الفترة من  42.7إلى  1997العام 

هد ش، كما باأللف، حيث كان متذبذباً بين االرتفاع واالنخفاض في هذ  الفترة 32.3ووصل حتى 

ً مرة أخرى في العام   في 30.7صل الى في األلف، وو 31.9حيث وصل الى  2015انخفاضا

 .2017األلف في العام 

كما ان هنا  عالقة قوية بين الخصوبة والوفيات، فعندما ترتفع وفيات االطفال فانه ينتج عنه 

المواليد وذلك بدافع تعويض الخسارة الناجمة عن وفاة بعض األطفال ولضمان  أعدادزيادة في 

ندما يكون معدل الوفيات منخفض يكون بقاء عدد مالئم منهم من ناحية أخرى. كما يالحظ انه ع

ن انخفاض المعدالت العالية لوفيات االطفال والمرتبط أمعدل المواليد منخفض أيضاً، حيث 
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. كما ان معدل الوفيات الخام اإلنجا الزيادة الكبيرة في  إلىبالصحة االنجابية سيقلل من الحاجة 

من  2011 -2007خفاض في الفترة من في األلف، وأخذ باالن 4.9إلى  1997قد وصل في العام 

فقد شهد انخفاضاً  2017 -2012في األلف، أما في الفترة من  4.0في األلف حتى وصل إلى  4.5

ً بين االرتفاع واالنخفاض في هذ  الفترة ما بين  في األلف ووصل  3.9تخراً حيث كان متذبذبا

ل المواليد الخام وكذلك معدل وبناء على ما حدث من انخفاضات على معدفي األلف.   3.7حتى 

، 1997في األلف في العام  37.8الوفيات الخام فقد انخفض معدل الزيادة الطبيعة في فلسطين من 

في األلف في العام  27.0 إلىحتى وصل هذا المعدل  2007في العام  28.4 إلىثم انخفض 

2017 . 

 -1997، لسطينفلزيادة الطبيعية في (: تقديرات معدالت المواليد الخام والوفيات الخام وا1شكل )

2017 

 

 تطور معدل خصوبة الفلسطينيات  2-3

مع مجت تعد الخصوبة من أهم المكونات المقررة للنمو السكاني ويختلف تطورها ومستواها من

 مأ اجتماعية سياسية كانت مأآلخر وبحسد خصائص تلك المجتمعات سواء كانت اقتصادية 

ر ا.  تعتبياتهح أثناءثقافية، ويقا  معدل الخصوبة بمتوسط عدد االطفال المولودين أحياء للمرأة 

عدالت الم فلسطين من الدول التي تتميز بمعدالت خصوبة عالية وذلك عند مقارنتها بالدول ذات

خصوبة لا(، حيث أن معدل 2016العالية للخصوبة )يوسف كرباج، بسام أبو حمد، عادل الزاغة، 

ي سن االنجا  فمولوداً لكل امرأة  6.0مرتفعاً حيث بلغ  1997الكلية للفلسطينيات كان في العام 

د انخفاضات ، كما بقي يشه1999مولود في العام  5.9(، ثم بدأ يشهد انخفاضاً حيث بلغ 49 -15)

خفاض مولوداً، وعلى الرغم من االن 4.1( إلى 2013-2011متتابعة حتى وصل خالل الفترة )

ن معدل الخصوبة الكلي في فلسطين مازال أعلى بمقدار الضعف من معدل أال إالحاصل 

دالت ي معالخصوبة في الدول العربية األكور تقدماً. ويجد اخذ االنتبا  أن هذا االنخفاض ف

ً في عدد الوالدات السنوية، إذ ما زالت أعداد الوالدات  ية في لسنوااإلنجا  ال يعني تناقصا

للواتي ناث امستمر عاما بعد اآلخر وذلك بسبد اتساع القاعدة السكانية وخاصة قاعدة اإلتصاعد 

لتي أدت ة وافي سن اإلنجا ، ويعزى اتساع هذ  القاعدة إلى ارتفاع الخصوبة في السنوات السابق

 إلى خلق قوة دافعة تولد نمواً سكانياً مستمراً في الوقت الحاضر والمستقبل.   

 

 ل الخصوبة الكلي في فلسطين لسنوات مختارة(: معد2شكل )
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ألعوام مولوداً، مقارنة با 3.8انخفض معدل الخصوبة الكلية إلى  2019-2017خالل األعوام 

فة الغربية مولوداً؛ فبلغ هذا المعدل في الض 4.6والذي بلغ معدل الخصوبة خاللها  1999-2003

لمناطق امولوداً في قطاع غزة. من جاند تخر بلغ معدل الخصوبة في  3.9 مولوداً مقابل 3.8

 لسطينية.مولوداً في المخيمات الف 3.5مولوداً في الريف و 4.4مولوداً مقابل  3.8الحضرية 

 حجم األسرة  2-4

تعتبر األسرة في فلسطين الوحدة 

االجتماعية التي تتميز بالتكافل 

والتماسك بالرغم من التغيرات 

القتصادية واالجتماعية التي تشهدها ا

فلسطين، وتبقى األسرة الجهة الرئيسة 

المنبمة للشؤون الحياتية والمعيشية 

 .لألفراد

، 1997(: متوسط حجم األسرة في فلسطين، 3شكل )

2007 ،2017  

  
الضفة  فرداً في 4.8واقع )فرداً ب 5.1وقد حدث انخفاض متوسط حجم األسرة في فلسطين إلى 

رداً عام ف 6.4و 2007في العام  5.8مقارنة مع  2017فرداً في قطاع غزة( عام  5.6الغربية و

على  يتها، وهذا يعطي دليل مهم النخفاض معدل الخصوبة للمرأة الفلسطينية وتراجع قابل1997

 اإلنجا .

 األسر النووية  2-5

سر تركيبة األ إلىوبالنبر في نفس الوقت 

 الفلسطينية، نالحظ الى أن هنا  زيادة في نسبة

حيث  2017األسر النووية في فلسطين عام 

% في الضفة 85.3% بواقع )84.3بلغت 

% في قطاع غزة(، مع العلم ان 82.5الغربية و

  2007% في العام 80.5هذ  النسبة كانت 

(: نسبة األسر النووية في فلسطين، 4شكل )

1997 ،2007 ،2017 
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على مستوى فلسطين وهذا يدل على انخفاض معدالت الخصوبة  1997% في العام 73.2و

 والتوجه نحو بناء أسر نووية في المجتمع الفلسطيني.

 العوامل المؤثرة في الخصوبة 3-1

ية ماعجتان تطور الخصوبة في أي مجتمع مرتبط بمجموعة واسعة من العوامل البيولوجية واال

ر تفسيوواالقتصادية والسياسية والوقافية والحضارية وغيرها، وهذ  العوامل مهمة في فهم 

خر، ت إلىاتجاهات الخصوبة وتطورها وكيف تؤثر عليها، وهي تختلف في مستواها من مجتمع 

 أخرى داخل المجتمع الواحد. إلىتخر، ومن مجموعة سكانية  إلىومن مكان 

 معدل الزواج والطالق لخام 3-1-1

 ي كافــةفــ الــزواج نبــام اجتماعــي عــام يموــل مؤسســة اجتماعيــة ودينيــة تتواجــد

ـرة ـن األسـكويـالمجتمعــات وفقــاً ألشــكال ووظائــف متعــددة، حيــث يتــم فــي إطارهــا ت

العــادات انيــن والقووـام )الــزواج( الشــرع ومــن ثــم التكاثــر واإلنجــا ، ويحكــم هــذا النبـ

لتــي لهــا ارافيــة يموغوالتقاليــد واألعــراف الســائدة فــي الدولــة. الــزواج مــن البواهــر الد

ــن ملــى كل ـر عتأثيــر كبيــر علــى المالمــح االجتماعيــة واالقتصاديــة للســكان، إذ تؤثـ

ة الحالــ لــىعالتــي هــي مــن أهــم المؤشــرات الســكانية. وللتعــرف  مؤشــرات الخصوبــة

ــر فيهمــا ة والتغيلفــالزواجيــة للمجتمــع ال بــد مــن معرفــة معــدالت الــزواج والطــالق المخت

 ـدلتركيــى امــن فتــرة ألخــرى، وهي مرتبطــة بالحمــل واإلنجــا  ومــن ثــم تؤثــر علـ

ن معدل لى أاالعمــري والنوعــي للســكان وعلــى النمــو الســكاني.   اشارت سجالت الزواج 

، ثم 1997من مجمل السكان في العام  1000حالة زواج لكل  8.4الزواج الخام في فلسطين بلغ 

ً في العام  ما شهد من مجمل السكان، ك 1000حالة زواج لكل  8.8حيث بلغ  2007شهد ارتفاعا

 .من مجمل السكان 1000حالة زواج لكل  10.0حيث بلغ  2017رتفاعاً اخراً في العام ا

 2017-1997(: معدالت الزواج الخام في فلسطين، 5شكل )
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وجات في لمتزعادة ما ترتبط معدالت الزواج العالية بنسبة مواليد عالية حيث أن معبم النساء ا

 وعاتلطفل األول خالل السنة والنصف األولى من الزواج.  افادت سجالت وقفلسطين يلدن ا

من  1000حالة طالق لكل  1.2الطالق في فلسطين الى معدل الطالق الخام في فلسطين بلغ 

ً في العام 1997مجمل السكان في العام  الق لكل حالة ط 1.1حيث بلغ  2007، ثم شهد انخفاضا

 1000كل حالة زواج ل 2017في العام  1.8باالرتفاع حيث بلغ  من مجمل السكان، ثم بدأ 1000

 من مجمل السكان.

 2017-1997(: معدالت الطالق الخام في فلسطين، 6شكل )

 
 

لزواج افكيك ت إلىاالستقرار وبالتالي يؤدي  إلىان ارتفاع معدالت الطالق يعني عدم ميل االسر 

ي وبة فانخفاض معدالت الخص إلىر  يؤثر على عملية االنجا  ومن ثم يؤدي واألسر وهذا بدو

 المجتمع الفلسطيني.

 العمر عند الزواج األول 3-1-2

بما ان الوالدات هي نتاج عملية الزيجات التي تتم في المجتمع، فإن عدد الوالدات يتأثر بكل ما 

ة جميعها مع بعضها البعض. وبالتالي يتعلق بهذ  العملية وما يحيط فيها من عوامل، فهي مرتبط

هنا  ما يسمى بالفترة االنجابية للنساء وهي الفترة التي تكون فيها المرأة قادرة على االنجا ، 

سنة. لذلك فان مدة استمرار الزواج  49سنة وتستمر حتى  15وهي في الغالد تمتد من عمر 

زواج، فهما عامالن يحددان بشكل التي تنقضي في ال 35وكذلك العدد الكلي من هذ  السنوات 

 كبير مستوى الخصوبة. 
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حسد المنطقة،  * سنة فأكور( 14: العمر الوسيط عند الزواج األول )السكان الفلسطينيون 2جدول 

1997 ،2007 ،2017 

 المنطقة
 السنة

1997 2007 2017 

 فلسطين*
 

 24.0 24.0 23.0 ذكور

 19.0 19.0 18.0 إناث

 الضفة الغربية*
 

 25.0 24.0 24.0 ذكور

 19.0 19.0 18.0 إناث

 قطاع غزة
 

 24.0 23.0 22.0 ذكور

 19.0 19.0 18.0 إناث

نوة عليه إ* البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي 

 .1967بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

عند الزواج والخصوبة التي  األولما بين العمر انه هنا  عالقة عكسية  إلىتشير الدراسات 

تستمر طيلة فترة اإلنجا ، حيث أنه كلما كان الزواج في عمراً مبكراً لدى اإلناث فان عدد 

المواليد المنجبين يكون أكور لهن. وعلى ذلك تساهم السن المبكرة عند الزواج والفترة الطويلة 

ن هنا  عالقة أالمنجبين. كما  األطفالصوبة أو عدد التي يستغرقها الزواج في ارتفاع مستوى الخ

ما بين استقرار الزواج ومستوى الخصوبة، فبسبد الحركة المتكررة داخل الزواج وخارجه، فأن 

النساء تفقد عدد من السنوات التي يكن فيها قادرات على الحمل واإلنجا .   وقد حدث تغيرات 

سنة فأكور(  14لزواج األول )السكان الفلسطينيون طرأت على نمط الزواج، حيث أن العمر عند ا

بين الذكور، كما  2017سنة في العام  24الى  1997سنة في فلسطين في العام  23قد ارتفع من 

سنة في  19 إلىوارتفع  1997سنة في العام  18ان هذا العمر ارتفع أيضاً عند اإلناث حيث كان 

بشكل  اإلناثواج األول مرتفع عند الذكور أكور من ن العمر الوسيط عند الزأ.  كما 2017العام 

ً في جمع نفقات الزواج وترتيد الوضع  إلىدائم، وذلك يعود  أن الذكور يستغرقون وقتا

ن الذكور يحرصون في أغلد أاالقتصادي المناسد الذي يمكنه من اإلنفاق على أسرته، كما 

المباهر  إلىارق السن كبيراً، وهذا اختيار الزوجة األصغر سناً، حتى لو كان ف إلىاألحيان 

االجتماعية السائدة في المجتمع أبرزها إنجا  أكبر عدد من االبناء.حيث كان هنا  عالقة طردية 

بين المستوى التعليمي العمر الوسيط عند الزواج األول، حيث كلما تقدم المستوى التعليمي للفرد 

في خفض معدالت  التعليم ناث، وهنا يبهر أثرزاد العمر الوسيط عند الزواج األول للذكور واإل

خالل ارتفاع السن عند الزواج األول حيث أن الفرد يرغد في إكمال دراسته مما  الخصوبة من

يدفعه الى تأجيل زواجه من اجل اكمال تحصيله العلمي الذي يريد الحصول عليه، كما يعمل على 

عامة أي انتشار ثقافة المباعدة  سرة بصورةاأل تنبيم برامج وإتباع الحمل موانع زيادة استخدام
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ً  التعليم أثر بين األحمال، ويأتي القوى العاملة،  في المتعلّمة المرأة اشترا  خالل من أيضا

 أكور وقت على تخصيص بها حدا ما وهو المجاالت، مختلف في تعمل المتعلمة المرأة أصبحت

وى التعليمي يكون عند المتعلمين في كما إن أثر المست .اإلنجا  حسا  على الجديد لدورها

التفكير في توفير أفضل حياة لألبناء المنجبين حيث أن تكلفة تربية األبناء أصبحت مرتفعة وعلى 

أكور، فهم يقدرون عواقد  أطفالمصاريف تعليمهم، اذ يقلل ذلك من الرغبة في إنجا   األخص

 ور من غير المتعلمين. كورة االنجا  وزيادة الحد الذي ال يتناسد مع دخلهم أك

حسد المنطقة  *سنة فأكور( 14: العمر الوسيط عند الزواج األول )السكان الفلسطينيون 3جدول 

 2017، 2007، 1997والجنس والمستوى التعليمي، 

 المستوى التعليمي
1997 2007 2017 

 إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع

 18 22 19 18 22 19 18 22 19 امي

 18 22 20 18 22 20 18 22 20 ملم

 17 23 20 17 22 20 17 22 20 ابتدائي

 18 24 20 18 23 20 18 22 20 اعدادي

 19 24 21 19 24 21 20 24 22 ثانوي

 22 25 23 22 25 24 23 25 24 دبلوم متوسط

 22 26 24 23 27 25 24 27 26 بكالوريو 

 23 27 25 24 27 26 24 27 27 دبلوم عالي

 24 27 26 25 28 27 25 28 28 ماجستير

 25 28 28 26 29 28 26 29 29 دكتورا 

 0 0 0 19 23 20 18 25 19 غير مبين

 19 24 22 19 24 21 18 23 20 المجموع

له عيد احتالنوة ب* البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافبة القد  والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه ع

 .1967فة الغربية عام للض

 الحالة الزواجية للسكان 3-1-3

طور ترسة ان تتبع التغيرات الحاصلة على الحالة الزواجية للسكان من العوامل المهمة في دا

  سير.يمستوى النمو السكاني ومستوى تطور الخصوبة ألي مجتمع من اجل تحديد في أي اتجا  

وكانت  سنة فأكور( متزوجين، 14الفلسطينيون )% من السكان 59.1كان هنا   2017ففي العام 

لصدارة % لإلناث، وعلى ذلك تكون فئة المتزوجين تأتي في ا60.9مقابل  57.3%نسبة الذكور 

 2007ة لسابقالحالة الزواجية للسكان، ويالحظ ارتفاع هذ  النسبة عن االعوام ا إلىعند النبر 

د يالحظ ان هذ  النسبة مرتفعة عن %.  كما45.5% و51.3حيث بلغت على التوالي  1997و

  كور.االناث مقارنة مع الذكور وهذا يدل على ان هنا  زواج مبكر لإلناث مقارنة مع الذ

سنة فأكور( في فلسطين لم يتزوجوا أبداً، بواقع  14% من السكان )37.2، 2017كما انه في العام 

حيث كانت  2007بة عن العام % لإلناث، ويالحظ انخفاض هذ  النس32.7% للذكور مقابل 41.7

 إلىأن الزواج المبكر لدى اإلناث أعلى منه لدى الذكور أو قد يعود  إلى% وهذا قد يشير 44.5
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عزوف الذكور عن الزواج ألسبا  اقتصادية، ألن الذكور يستغرقون وقتاً في جمع نفقات الزواج 

رته، كما أن الدين اإلسالمي وترتيد الوضع االقتصادي المناسد الذي يمكنه من اإلنفاق على أس

يحلل تعدد الزوجات وهذا سبد يؤدي إلى رفع نسبة اإلناث المتزوجات.  وأن نسبة الذكور 

% لإلناث، 1.4% للذكور و0.4% بواقع 0.9قد بلغت  2017واإلناث المطلقين في فلسطين لعام 

ذكور، ويرجع ذلك إلى وتجدر اإلشارة هنا إلى أن نسبة الطالق لدى اإلناث مرتفعة مقارنة مع ال

أن العديد من اإلناث المطلقات يتحرجن من الزواج مرة أخرى، خوفاً من االنتقادات االجتماعية، 

ً على تماسك األسرة، إضافة إلى أن  والبعض األخر ال يتزوجن من أجل تربية األبناء، وحفاظا

 العديد من الذكور ال يرغبون بالزواج من إناث مطلقات.  

حظ % لإلناث ومن المال4.7و% 0.4% توزعت 2.5األرامل في فلسطين ما نسبته وشكلت نسبة 

لزواج اعون أن نسبة األرامل من اإلناث أكبر منها عند الذكور، ألن األرامل من الذكور يستطي

 م ووفاء  بيتهمرة أخرى على العكس من اإلناث التي تفضل البقاء مع أبنائها دون زواج من اجل تر

نا  وه .عف الرغبة لدى الرجال من الزواج من نساء أرامل وبخاصة العزا للزوج، وكذلك ض

ت لفئااسبد تخر يرتبط بجميع اإلناث وهو أن اإلناث يعمرن فترة أطول من الذكور خاصة في 

 .كورالعمرية العليا لذلك نجد بالمحصلة ارتفاع نسبة األرامل عند اإلناث أكور من الذ

جية، ن الفلسطينيون في فلسطين حسد الجنس والحالة الزوا: التوزيع النسبي للسكا5جدول 

1997 ،2007 ،2017 

 المجموع
السنة  الحالة الزواجية

 لم يتزوج أبدا * متزوج مطلق/أرمل/منفصل غير مبين والجنس

100 0.1 3.6 59.1 37.2 2017** 

 ذكور 41.7 57.3 0.9 0.1 100

 إناث 32.7 60.9 6.4 0.0 100

100 0.4 3.8 51.3 44.5 2007** 

 ذكور 48.7 50.1 0.8 0.4 100

 إناث 40.3 52.6 6.8 0.4 100

100 0.3 4.5 54.5 40.7 1997 

 ذكور 45.8 53.1 0.9 0.2 100

 إناث 35.7 55.9 8.1 0.3 100

 

 الزواج المبكر 3-1-4

سنة  18ن سنة( الالتي تزوجن قبل بلوغهن س 24-20أظهرت أن نسبة النساء في الفئة العمرية )

في  %30.3أي في سن الطفولة تخذة في االنخفاض في المجتمع الفلسطيني؛ حيث انخفضت من 

فلسطين  في 2007؛ في حين بلغت هذ  النسبة في العام 2017% في العام 10.8إلى  1997العام 

18.1 .% 

سد حن سنة في فلسطي 18سنة اللواتي تزوجن قبل بلوغهن  24-20(: نسبة النساء في العمر 7شكل )

 2017، 2007، 1997المنطقة، 
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راسة، الد فالزواج المبكر يعني بالضرورة زيادة فرص الحرمان من التعليم، بسبد االنقطاع عن

 كريستكما يعني نسبة عالية من الخصوبة وعدداً أكبر من األطفال، وهذا يعني بالضرورة، 

ما يعني و، كنها من الفرص المتساوية في التعليم والتطور والنمللدور اإلنجابي للمرأة، وحرما

قل أليم االنعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية، ونسبة أعلى من الفقر، وفرص تع

فال  الزواج المبكر ثارت، أما عن اعليلألطفال، ومهن غير متخصصة، كما يعني نسد طالق 

 المجتمع. إلىاطفالهن وكذلك  إلىوإنما يمتد يقتصر تأثير  على الفتيات الصغيرات 

 البنية العمرية  3-1-5

جتمع الم تلعد البنية العمرية أثر كبير في تطور مستوى الخصوبة في أي مجتمع، فعندما يكون

 ً سبة ماً في ن مهفتياً فان نسبة المؤهلين فيه للزواج واإلنجا  تكون أكبر. حيث كان هنا  انخفاضا

%  41.9بعد ان كانت  2017% في العام 38.6 إلىسنة لتصل  14-0العمرية االطفال في الفئة 

نعكس في فلسطين حيث كانت فتية أكور مما ي 1997، 2007% على التوالي في العامين 47.0و

لفئة سنة والتي تعتبر ا 64-15على انخفاض مستوى الخصوبة في المستقبل.  كما ان الفئة 

انت كفي فلسطين، حيث  2017% في العام 57.5لتصل الى المتوسطة في السن ارتفعت نسبتها 

+ فقد 65فئة كبار السن  أما%. 49.5% و53.4على التوالي  1997و 2007نسبتها في االعوام 

 1997و 2007% في العامين 3.5% و3.0كانت  أنبعد  2017% في العام 3.2بلغت نسبتها 

 على التوالي.

 2017، 2007، 1997ة العمر، (: نسبة السكان في فلسطين حسد فئ8شكل )
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 استخدام وسائل تنظيم األسرة 3-1-6

ت، ال تقتصر فوائد تنبيم األسرة على إنقاذ حياة األمها

 وإنما تمتد لتتمتع األمهات وأطفالهن بصحة أفضل بسبد

تجنّد مخاطر الحمل، كما يعني استخدام وسائل تنبيم 

ن كا بين االحمال عدد اطفال أقل، وكلما االسرة والمباعدة

عدد األطفال أقل، كانت أوضاعهم المعيشية أفضل، كما 

 أن تأجيل اإلنجا  يمنح الشابات والشبان فرصة إلكمال

 سن النساء الفلسطينيات في نسبة وقد بلغت .دراستهم

ً  يستخدمن سنة( واللواتي 1549 (اإلنجا   وسائل حاليا

الدات من اجل تنبيم الو بين للمباعدة حديوة

 .2014عام  %في66.9األسرة

(: نسبة النساء في سن 9شكل )

سنة( في فلسطين  49-15اإلنجا  )

والالتي لُّبيت حاجتُهن إلى تنبيم 

األسرة بطرق حديوة حسد المنطقة، 

2014  

  
 فااي النسااء نسابة أن إلاى 2014ت المؤشارا متعادد العنقاودي الفلساطيني كماا اشاارت نتاائج المساح

حاادى إ ازواجهاان يساتخدم واللاواتي يسااتخدمن أو حالياااً، المتزوجااات سانة(، 49-15العمريااة) الفئاة

 %. 57.2لتنبيم االسرة بلغت  )التقليدية أو الحديوة(الوسائل 

 عدد المواليد المنجبين أحياء  الخصوبة بمقياس 4-1

لمنجبين اليد جتمع الفلسطيني من خالل متوسط عدد المواسيتناول هذا البند قيا  الخصوبة في الم

ة لفتراحياء للمرأة الواحدة، من أجل التعرف على تطور مستوى الخصوبة في فلسطين خالل ا

 ها.خالل العشرين سنة الماضية، كما سيتم تناول أبرز العوامل المؤثرة في 2017 -1997

 جغرافيا   4-1-1

في  4.4( قد بلغ سنة فأكور 15نجابهم أحياء للنساء الفلسطينيات )متوسط عدد المواليد الذين سبق إ

ا إن هذا في قطاع غزة، ويذكر هن 4.5في الضفة الغربية و 4.3في فلسطين، بواقع  2017العام 

لتوالي حيث كان على ا 1997و 2007المتوسط قد انخفض خالل هذ  الفترة مقارنة مع العامين 

د ليد حسن. وأيضاً كان هنا  ارتفاعاً في متوسط عدد المواوذلك على مستوى فلسطي 5.3و 4.9

 .2017في الضفة الغربية لعام  4.3مقابل  4.6المنطقة وذلك لصالح قطاع غزة في حيث بلغ 

سنة فأكور(  15(: متوسط عدد المواليد الذين سبق إنجابهم أحياء للنساء الفلسطينيات )10شكل )

 2017، 2007، 1997سد المنطقة*، اللواتي سبق لهن الزواج في فلسطين ح
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 مكان اإلقامة 4-1-2

 ً دد عفي  يلعد مكان اإلقامة أو نوع التجمع السكاني في الحضر والريف والمخيم دوراً مهما

ات ي المخيملى فالمواليد المنجبين، حيث ان متوسط عدد المواليد الذين سبق إنجابهم أحياء كان أع

ن االعتبار مع االخذ بعي 4.40في فلسطين، ثم يأتي الريف بواقع  2017في العام  4.55بلغ  حيث

االرقام  في الحضر فكان األقل، على ذلك فإن هذ  4.36انه ال يوجد ريف في قطاع غزة، وبلغ 

ً على التفاوت الحاصل بين الحضر والريف والمخيمات في متوسط ع دد تعطي دليالً واضحا

 ذين سبق إنجابهم أحياء.المواليد ال

سنة فأكور(  15(: متوسط عدد المواليد الذين سبق إنجابهم أحياء للنساء الفلسطينيات )11شكل )

 2007،2017، 1997اللواتي سبق لهن الزواج في فلسطين حسد نوع التجمع السكاني، 

 

 التعليم 4-1-3

 البناء كان سواء أي من مكونات المجتمع وفي المؤثرة المهمة يسةالرئ العوامل من التعليم يعتبر

 المستوى زاد فكلما المجتمع، في الخصوبة مستويات في يؤثر فهو االجتماعي أو االقتصادي،

 من األزواج وعي زيادة وبالتالي الحديوة كنولوجيا مللت استعماله زاد عند األزواج التعليمي

 األمور هذ  السليمة، التغذية أو األطفال بتعليم المتعلقة باألمور سواء أّسر موالية، كوين اجلت

 حجم تحديد إلى يدفعهم ذلك فإن محدوداً  األسر هذ  لمول الدخل كان فإذا مكلفة اقتصادياً، تعتبر

ان أثر التعليم يبهر اإلناث على   .والسليمة الصحيحة بالطريقة ربيتهم من أجلت األسرة

الخصوبة  فترة تقليل على يعمل وبذلك عتهن التحصيل العلميالمتعلمات من خالل متاب
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 غير المتعلمة، مع بالمقارنة أسرتها حجم إلى المتعلمة المرأة نبرة يغير سوف لديهن،ونتيجة لذلك

إن تأثير متغير التعليم كان   .المتعلمة للمرأة المنجبين األطفال عدد انخفاض إلى يؤدي وهذا

ً على الخصوبة )متوسط عدد المواليد المنجبين( وكان طبيعة العالقة عكسية، حيث نجد  واضحا

ان متوسط عدد المواليد المنجبين يكون مرتفعاً عندما تكون الحالة التعليمية للنساء  2017في العام 

للنساء اللواتي حالتهن التعليمية  7.73اللواتي تكون حالتهم التعليمية أقل من الوانوية، حيث بلغ 

ً بارتفاع الحالة التعليمية حيث بلغ أمي ويكون منخ مولود للنساء اللواتي يحملن درجة  2.97فضا

 الدكتورا .

 خروج المرأة للعمل 4-1-4

مع تزايد معدالت مشاركة المرأة في 

العمل في اآلونة األخيرة فان ذلك إلى 

زيادة خروجها من المنزل، ويعتبر 

العمل خارج المنزل  إلىخروج المرأة 

التي تؤثر على الخصوبة أو أحد العوامل 

عدد األطفال المنجبين، فخروج المرأة من 

العمل يؤدي إلى تقليل رغبتها  إلىالمنزل 

عدد كبير من األطفال، حيث  إنجا في 

ان المرأة تقضي ساعات كويرة في العمل 

 مما يجعلها تقضي ساعات طويلة خارج 

 (: متوسط عدد المواليد الذين سبق إنجابهم12شكل )

ي سنة فأكور( اللوات 15اء للنساء الفلسطينيات )أحي

، 1997سبق لهن الزواج حسد العالقة بقوة العمل، 

2007 ،2017 

  
ن عدد يكو المنزل وهذا بدور  ينعكس على التفكير في تكوين االسر صغيرة الحجم، وبالتالي ان

 تأثرتكون مخصص لهم ولتنشئتهم قليل. وبالطبع االطفال المنجبين قليل ألن الوقت الذي ي

ً األمهات أكور من اآلباء بوجود األطفال في المنزل، إذ يعد إنجا  األطفال أكور ض  وإرهاقاً  غطا

 نجا للنساء منه للرجال، كما أن النساء أكور عرضة للمعاناة على الصعيد المهني عقد إ

ً في ا هم نجابإن متوسط عدد المواليد الذين سبق األطفال، على عكس اآلباء وكان ذلك واضحا

نساء غير ، في حين بلغ هذا المتوسط عند ال3.51للنساء العامالت بلغ  2017أحياء في العام 

 ً اء مع فئة النس حيث يالحظ ارتفاعه عند هذ  الفئة من النساء بالمقارنة 5.09النشيطات اقتصاديا

توى المنزل تسبد في وجود تفاوت في مس ن عمل المرأة خارجأالعامالت.  وعلى هذا يتضح 

 صادياً.ت اقتالمنجبين مقارنة مع النساء اللواتي ال يخرجن للعمل أو غير النشيطا األطفالعدد 

 المهنة 4-1-5

العوامل التي تؤثر على الخصوبة أو عدد األطفال المنجبين وبشكل واضح،  إحدىتعتبر المهنة 

ل كويرة خالل اليوم، وهذا يجعل المرأة تقضي ساعات قضاء ساعات عم إلىفبعض المهن تحتاج 

وتكوين أسر صغيرة  األطفالالتفكير في إنجا  عدد اقل من  إلىطويلة خارج المنزل، مما يؤدي 

الحجم. وبالنبر إلى متوسط عدد المواليد الذين سبق إنجابهم أحياء للنساء العامالت حسد المهن 

للمواليد المنجبين كان عند النساء الالتي يعملن في  متوسط أعلىن أالالتي يعملن بها فنجد 
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، كما بلغ 2017وذلك في العام  5.70الزراعة )العمال المهرة الزراعة وصيد األسما ( حيث بلغ 

عند النساء الالتي يعملن في المهن األولية. اما أقل متوسط للمواليد المنجبين  4.41هذا المتوسط 

 ي مهنة )الكتبة(.كان عند النساء الالتي يعملن ف

 الدين 4-1-6

 2.63 ، فاي حاين بلاغ4.12اما حسد الدين نالحظ انه للنساء المسلمات بلغ متوسط عدد المواليد 

بادور   للنساء الالتاي ديانهن كاان أخارى، وهاذا 2.80عند النساء المسيحيات، وبلغ هذا المتوسط 

لاذين عادد الموالياد احيااء ا حيث هناا  فاروق باين متوساط اإلنجا يبهر تأثير الدين على سلو  

  حسد الدين. إنجابهمسبق 

ة فاأكور( سان 15(: متوسط عدد المواليد الذين سبق إنجاابهم أحيااء للنسااء الفلساطينيات )13شكل )

 2017، 2007اللواتي سبق لهن الزواج في فلسطين حسد الديانة، 

 

 مقارنة الخصوبة عالميا   5-1

ريع فاض سالبيانات التقديرية لألمم المتحدة التي قامت على أسا  افتراض ان هنا  انختشير 

 -1950للفترة من  7.38ن معدل الخصوبة الكلية في فلسطين انخفض من إسيحصل للخصوبةـ، 

وانخفض  2010 -2005في للفترة من  4.60والى  2000-1995للفترة من  5.81إلى  1955

ات . عند مقارنة معدل الخصوبة الكلي لفلسطين حسد تقدير2020 -2015للفترة  3.67إلى 

مرتفعة  صوبةاألمم المتحدة مع باقي الدول نالحظ انها تكون من ضمن الدول التي فيها معدالت خ

ي همصر ومقارنة مع باقي الدول ومقارنة بالمعدل العالمي، حيث ان اليمن وفلسطين والعراق 

 الكلية.أعلى دول من حيث معدالت الخصوبة 

 (:معدل الخصوبة الكلية في فلسطين حسد التقديرات المتوسطة لألمم المتحدة14شكل )
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ة لمتحدا(: معدل الخصوبة الكلية في عدد من الدول حسد التقديرات المتوسطة لألمم 15شكل )

 2020-2015للفترة 

 
 

ي فن معدل الخصوبة الكلي يواصل االنخفاض أاألمم المتحدة فمن المتوقع  حسد تقديرات

ث السنوات القادمة في فلسطين، سواء بحسد الفرض العالي أو المنخفض أو المتوسط، حي

 . 2045-2040مولود حسد الفرض المتوسط في الفترة  2.08 إلىسيصل 

 2045-2020األمم المتحدة للفترة (: معدل الخصوبة الكلية في فلسطين حسد تقديرات 16شكل )
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 النتائج

عاً حيث مرتف 1997شهد معدل الخصوبة للنساء الفلسطينيات انخفاضاً، حيث كان في العام  .1

( 2013-2011(، حتى وصل خالل الفترة )49 -15مولوداً لكل امرأة في سن االنجا  ) 6.0بلغ 

 مولوداً.  4.1إلى 

-2.08وقع ان تصل معدل الخصوبة حسد الفرضيات المنخفضة والمرتفعة الى )من المت .2

 .2045( في نهاية العام 3.08

ذات  الدولتعتبر فلسطين من الدول التي تتميز بمعدالت خصوبة عالية وذلك عند مقارنتها ب .3

ة بيالعر المعدالت العالية للخصوبة ومازال أعلى بمقدار الضعف من معدل الخصوبة في الدول

 األكور تقدماً.

دل م ومعان المؤشرات الديمغرافية واتجاهاتها مول النمو السكاني ومعدل المواليد الخا .4

هدت وية شالوفيات الخام وتطور معدل الخصوبة الكلي خالل الفترة وحجم االسرة واألسر النو

 في الغالد انخفاضاً في فلسطين.

ي فادية ية واجتماعية وثقافية واقتصان معدل الخصوبة الكلي مرتبط بعدة عوامل ديمغراف .5

، المبكر لزواجافلسطين منها معدل الزواج الخام، معدل الطالق العام، العمر عند الزواج األول، 

 البنية العمرية للسكان، استخدام وسائل تنبيم األسرة. 

اء ن احيعند قيا  الخصوبة في المجتمع الفلسطيني من خالل متوسط عدد المواليد المنجبي .6

حسد  في أيلمرأة الواحدة، نالحظ ان هنا  عدة عوامل تؤثر عليها تتمول في العوامل الجغرال

لمرأة، ليم االمنطقة )الضفة الغربية وقطاع غزة(، مكان اإلقامة )الحضر والريف والمخيم(، تع

 خروج المرأة للعمل، والمهنة للمرأة، والديانة.

 

 المراجعقائمة 
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المنشآت و(، التعداد العام للسكان والمساكن 2008سطيني )الجهاز المركزي لإلحصاء الفل .1

 –م هللا كن(، راملخص )السكان والمسا –: النتائج النهائية للتعداد في األراضي الفلسطينية 2007

 فلسطين

يني (، النتائج الرئيسية، المسح الفلسط2015الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ) .2

 فلسطين. -رام هللا ، 2014العنقودي متعدد المؤشرات، 

المنشآت و(، التعداد العام للسكان والمساكن 2018الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ) .3

 .نفلسطي -فلسطين، رام هللا  –التقرير التفصيلي  – : النتائج النهائية للسكان2017

 المنشآتو(، التعداد العام للسكان والمساكن 2018الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ) .4

 .فلسطين -: ملخص النتائج النهائية للتعداد، رام هللا 2017

كان قاعدة بيانات التعداد العام للس ،(2018الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ) .5

 . 2017، 2007، 1997والمساكن والمنشآت 

 (، المرأة والرجل في فلسطين: قضايا2019الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ) .6

 فلسطين. -رام هللا  ،2018وإحصاءات، 

خدمة (. معجم المصطلحات اإلحصائية المست2020الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ) .7

 .فلسطين -، رام هللا 2019في الجهاز، 
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 أثر المستوى التعليمي على انحراف وجنوح الشباب من داخل بعض األحياء السكنية:

 األحياء المستفيدة من سياسة الدولة للقضاء على السكن الصفيحي أنموذجا.

 د. عبد الغفور الوالي

 .فاس المغرب  -جامعة سيدي محمد بن عبد هللا 

      

ة تحليل، تفسير وفهم العالقة بين المستوى إلى محاول( 1)نهدف من خالل هذه الدراسةملخص: 

التعليمي والسلوكات المنحرفة والجانحة لدى الشباب؛ وقد تمت معالجة هذه العالقة عبر ثالث 

التنشئة االجتماعية وأسلوب التربية األسرية، حظوظ االندماج في سوق  مداخل، وهي: نمط

منهج الكيفي، عبر إجراء عدد من الشغل، وفضاء المؤسسة التعليمية. سعيا لذلك، وظفنا ال

 المقابالت نصف الموجهة.

لى نمط عتأثير  خلصت الدراسة إلى تدّني المستوى التعليمي من داخل هذين الحيين، تدّنٍّ له

لنفسي اء االتنشئة االجتماعية وأسلوب التربية األسرية، والتي تؤثر بدورها على مستوى البن

ح. من لجانمر الذي ساهم في تعزيز سلوكهم االنحرافي واواالجتماعي ألطفالهما وشبابهما. األ

ية وغير هامشجهة ثانية، أعاق اندماجهم في سوق الشغل، ما دفع بهم إلى مزاولة بعض األنشطة ال

كما خلصت الدراسة أيضا إلى أن  المهيكلة، وغير المشروعة منها على وجه الخصوص.

ات؛ ستويالمذة من أحياء مختلفة على عدة مالمؤسسة التعليمية، باعتبارها فضاء الستقبال ت

ن ذين الحييوثقافية، أصبحت مكانا لنقل ثقافة االنحراف والجنوح من أبناء ه اقتصادية  سوسيو

في  لخ(،الموصومين بظواهرهما المرضية )الهامشية، الفقر، الطالق، االنحراف والجريمة...إ

 اتجاه أبناء باقي األحياء السكنية األخرى.

والي رج مب: المستوى التعليمي، التنشئة االجتماعية، االنحراف والجنوح، المفتاحية الكلمات

 عمر وعين الشبيك، المخالطة الفارقية. 

The impact of the educational level, on the deviation and delinquency 

of young people, from within some residential neighborhoods: 

Neighborhoods benefiting from the state's policy to eliminate 

shantytowns as a model 

Dr. Abdelghafour Louali 

                                            
المنتمين لساكنة  ،على عينة قصدية من المبحوثينادة الدكتوراة أجرينا هذه الدراسة في إطار بحث علمي لنيل شه -1

السكنية  ألحياءأحد أكبر التجمعات الحضرية بمدينة مكناس )حيي برج موالي عمر وعين الشبيك(، باعتبارهما من ا

  .يمنوى األالموصومة اجتماعيا بهشاشتهما وهامشيتهما، وكذا لكونهما من بين أهم النقط السوداء على المست
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University of Sidi Mohamed Ben Abdellah - Fez, Morocco 

Abstract: We aim through this study to try to analyze, explain and 

understand the relationship between the educational level and the deviant 

and delinquent behaviors of young people; This relationship has been 

addressed through three approaches, namely: the pattern of social 

upbringing, the method of family education, the chances of integration 

into the labor market, and the educational institution space. In pursuit of 

this, we employed the qualitative approach, by conducting a number of 

semi-directed interviews. 

The study concluded to the low level of the educational level from within 

these two living, which has an impact on the pattern of socialization and 

family education style, which in turn affects the level of psychological 

and social construction of their children and youth. This contributed to 

strengthening their deviant behavior and delinquency. On the other hand, 

their integration into the labor market hindered them, which prompted 

them to practice some marginal, non -structured, and unlawful activities 

in particular.  

The study also concluded that the educational institution, as a space to 

receive students from different neighborhoods at several levels; Socio -

economic and cultural, has become a place to convey the culture of 

deviation and delinquency from the sons of these two neighborhoods 

stipulated in their pathological phenomena (marginal, poverty, divorce, 

deviation, crime ... etc.), in the direction of the sons of the rest of the other 

residential neighborhoods. 

 Keywords: Educational level, Socialization, Deviation and Delinquency, 

Borj Moulay Omar and Ain Al Shabbik, Differential Association. 

 مقدمة: 

يعتبر المستوى التعليمي من بين أهم المتغيرات التي بإمكانها إلقاء الكثير من الضوء على 

مجموعة من الظواهر المدروسة، فهو بدون شك نقطة جوهرية في األبحاث عموما، 

والسوسيولوجية منها على وجه الخصوص، لكونه يندرج ضمن أهم الخصائص السوسيوثقافية 

ذ يرتبط بعدة متغيرات أخرى، منها: االقتصادية، االجتماعية والسياسية؛ فالدخل ألفراد المجتمع. إ

الفردي، ونسبة القوى العاملة والبطالة، ومستوى المعيشة، كلها متغيرات تؤثر وتتأثر بشكل أو 

https://academic.oup.com/bjc/article-abstract/36/1/135/606115
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(. ويمكن مقاربة هذا 321، ص1980بآخر في السلم التعليمي ومستوياته )األخرس صفوح، 

اعة ما، عبر مجموعة من المحددات أو المستويات. أولها يهم؛ التفوق المتغير من داخل جم

الدراسي، الحصول على شواهد وديبلومات، عدد سنوات التّمدرس، مخرجات التعلم )المعرفة 

والفهم، مهارات حياتية، مهارات تحليلية، ومهارات تخصصية في مجاالت محددة(، إضافة إلى 

نية من التّمدرس )االنقطاع عن الدراسة أو متابعتها مصير المتمدرسين بعد قضاء مدة زم

بمستويات عليا، ولوج عالم الشغل أو عالم البطالة(؛ في هذا السياق، قد تشكل المستويات العليا 

من التعليم في مجتمع ما، إحدى آليات تحقيق مكانة مهمة على مستوى الّسلّم االجتماعي، ما قد 

ويتحكم في طبيعة تصرفاته. بناء على ذلك، يغدو المستوى يجعل الفرد يفرض ذاته في محيطه، 

منحرفة وجانحة، وهو ما أكده بعض الباحثين،  التعليمي "قوة مانعة" للحيلولة دون القيام بسلوكات

ال سيما أنها تطرح احتمالية ولوج الشباب إلى عالم الشغل أكثر من توجههم نحو طريق اإلجرام 

(Valerie et al, 2005تماشي .) ا مع ما تم ذكره، واستنادا إلى دراستين أجرتهما هيئة اإلحصاء

 Winnipeg .(R Fitzgerald, M. Wisener, J. Savoieالكندية، إحداهما في مدينة وينيبيج 

 ، Montréal (J. Savoie, F. Bédard, K. Collins, 2006)( ، واألخرى بمدينة 2004

دل الجريمة، تعرف انتشار البالغين دون شهادة توصلتا إلى أن األحياء التي تسجل ارتفاع مع

وآخرون، إلى أن األحياء  Savoieالدراسة الثانوية. في مقابل ذلك، توصلت الباحثة سافوا 

، تقطنها ساكنة مهمة من الحاصلين على درجة Montréalمنخفضة الجريمة في مونتريال 

 البكالوريوس. 

الل خلتنشئة االجتماعية على األفراد، من ، يمكن إدراجه ضمن أثر اثاني هذه المستويات

لثقافي مي واالسوية منها والمنحرفة، والتي قد يلعب فيها المستوى التعليتصرفاتهم وسلوكاتهم 

ط ونم لألبوين دورا مهما، حيث يمكن افتراض وجود عالقة ارتباطية بين المستوى التعليمي

ومن موالسوسيولوجي المغربي محمد التنشئة االجتماعية أو أسلوب التربية. يعرف الباحث 

لتي اية، أسلوب التربية؛ كونه حظ اآلباء من التعليم، الذي يدل على خبرتهم بالطرق التربو

، 2007حمد،تساعدهم على فهم أبنائهم وتنمية قدراتهم، وبالتالي تنشئتهم تنشئة جيدة )مومن م

ة الجتماعيائة ائجه ظاهرة في التنش(. فكلما كان المستوى التعليمي لآلباء مرتفعا، كانت نت121ص

عد لقواالسليمة للطفل، وأصبح بذلك يمتلك وعيا أخالقيا، يسلك من خالله وفق المعايير وا

لسوي الوك األخالقية للمجتمع. عكس ذلك، قد يؤدي به األمر إلى اإلخفاق في التمييز بين الس

 المحاكاةيد وم، تعتمد على التقلوالسلوك المنحرف. إن التنشئة االجتماعية هي كذلك عملية تعلّ 

قافة ناصر الثاج عوالتوحد مع األنماط العقلية والعاطفية واألخالقية عند الطفل والراشد، بهدف إدم

(، وهو التصور الذي جاء به 121، ص 1998في نسق الشخصية )تركي موسى عبد الفتاح، 

دى اآلليات شئة االجتماعية، إح. هكذا، تصبح التن Parsonsعالم االجتماع األمريكي  بارسونز 

أي نوعا  بين،التي يكتسب األفراد من خاللها، قوة رقابة داخلية تحل محل رقابة الوالدين والمر

م (، الالز…لوك من الضبط الذاتي )القيم والمعايير والتمثالت االجتماعية واالتجاهات وأنماط الس

ين عن كل ما يخالف القواعد لكي يصبحوا أعضاء راشدين ومسؤولين في مجتمعهم، بعيد

 االجتماعية والقانونية للمجتمع. 
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أن  فترض، فيتعلق األمر بمدى مساهمة المؤسسة التعليمية، التي من المثالث هذه المستويات

مكنه تعالية،  اريةتتكفل بتثبيت العلم والثقافة واجتثات الجهل واألمية، بل وإكساب الفرد قيماً حض

من  عددا االجتماعي. لكن  وباعتبارها أيضا مجاال فيزيقيا، يستقطبمن االندماج واالرتقاء 

تصادية يواقالتالميذ المنحدرين من أحياء متعددة، تختلف باختالف المستويات الثقافية والسوس

ة ماعيللشرائح االجتماعية المكونة لها، ومنها تلك الهامشية والموصومة بظواهرها االجت

مام أحنا ن النقط األمنية السوداء، فقد اختلت وظيفتها، وأصبالمرضية، والمدرجة أحيانا ضم

لمختلفة انية ارتفاع عدد المنحرفين والجانحين عبرها، حيث تتم مخالطة أبناء تلك األحياء السك

ار في انتش ساهميواالحتكاك فيما بينهم، فيتم بذلك نقل عدوى السلوكات المنحرفة والجانحة، ما قد 

 قاعدتها في صفوف أبناء باقي األحياء األخرى.هذه الظاهرة، وتوسيع 

من بين هذه األحياء الهامشية، نذكر على مستوى مدينة مكناس؛ حيي برج موالي عمر وعين 

، )٭(الشبيك. وهما حيين سكنيين تم فيهما القضاء على أكبر شبكة دور الصفيح التي عرفتها المدينة

اعية مهمشة، تعاني كل أنواع المعاناة تتكون ساكنتيهما في غالب األحيان من فئة اجتم

فيهما؛ كارتفاع نسب الطالق  االجتماعية، ما جعل عدّة ظواهر اجتماعية تطفو إلى السطح

 ، البطالة، الفقر، األمية، االنحراف والجريمة...إلخ(.  )٭(واألمهات العازبات

ية ة الفرنساللغ، يقابله ب، والذي يقصد به لغويا الزيغ والميل وغياب االعتدالاالنحرافإن مفهوم 

عارض ، وهو صفة ما يخرج عن القاعدة؛ هو موقف الفرد أو المجموعة الذي يتDévianceلفظ 

وهو ، (www.larousse.fr)مع القواعد والمعايير السارية في نظام اجتماعي معين ويتجاوزها

،  Devianceكلمةى ميزة ما ينحرف أو يبتعد عن معيار ما. بينما يشير في اللغة االنجليزية إل

 Oxford (Oxford Advanced Learner's,1985,p237)والتي عرفها معجم أوكسفورد 

حا، يه. اصطالف علعلى أنها مخالفة المعايير األخالقية واالجتماعية، مخالفة لما هو عادٍّ أو متعار

ره زج ميتوافق هذا المفهوم مع كل سلوك غير مطابق للمعايير االجتماعية في لحظة ما، ويت

أن  ن المفيدمعله لاستنادا إلى معيار ردّة فعل المجتمع، وهو المعيار الذي يقيس حدّة هذا السلوك. 

ى ألول، علهر اال نخلط بين هذا المفهوم ومفهوم الجنوح. هذا األخير، ال يمثل إال مظهرا من مظا

. ميةقوبات رساعتبار أن الجنوح هو انحراف ضد القانون فقط، ويتم زجره من خالل تطبيق ع

 ية.انونهكذا، فاالنحراف أشمل من الجنوح، ألن المعايير االجتماعية أوسع من القواعد الق

من خالل كل هذا، نجد انفسنا أمام إشكالية تحديد عالقة المستوى التعليمي لساكنة حيي برج 

ك من موالي عمر وعين الشبيك، بظاهرة االنحراف والجنوح. إشكالية جعلتنا نفترض؛ أن هنا

جهة عالقة مركبة ما بين؛ المستوى التعليمي لآلباء ونمط التنشئة األسرية، ثم السلوك االنحرافي 

                                            
شمالية على طول السكة الحديدية الذي يجسد الحدود ال Ha 36يمتد برج موالي عمر على مساحة تقارب    )٭ (

 .الشرقية للمحيط الحضري لمدينة مكناس
ض من خالل دراستنا الميدانية، سجلنا ارتفاعا في صفوف المطلقات والمتخلي عنهن، خصوصا في بع  )٭ (

لمكان في صيغة وهو اإلسم الذي أطلق على هذا ا " "أين أبي؟، كالمنطقة المسماة "الحومات" بحي برج موالي عمر

ألن  ،ون آباءبدهم  األطفال والشبابسؤال استنكاري، كشكل من أشكال الوصم االجتماعي، والذي يفيد أن غالبية 

غياب  بببس ،تهمتربي يةمسؤولأمهاتهم  تتحمل ،هؤالء األبناء .، مطلقات أو أمهات عازباتاملأر :معظم النساء هن

 .)نتيجة عالقات غير شرعية( صالأالمعروفين  أوغير المتوفين أو المنفصلين عن زوجاتهم، اآلباء؛

 



 اليور الوأثر المستوى التعليمي على إنحراف وجنوح الشباب من داخل بعض األحياء السكنية     د.عبد الغف

 128      2022 سبتمبر، 25العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

والجانح لألبناء. ومن جهة ثانية أنه للمستوى التعليمي المتدنّي دور مهم في تكوين المسار 

المنحرفة إلى داخل االجرامي للفرد وإكسابه ثقافة انحرافية. كما أنه غالبا ما يتم نقل هذه الثقافة 

 المؤسسة التعليمية وفضاءاتها، ومنه بين أفرادها، من جهة ثالثة.

الختبار هذه الفرضيات، اعتمدنا على المقاربة الكيفية، عبر إجراء عدد من المقابالت نصف 

الموجهة من داخل هذين الحيين السكنيين، مع عينة قصدية تتصف بكون أفرادها؛ هم من نزالء 

سجنية، أو مراكز حماية الطفولة الحاليين أو السابقين، أو ممن سبق أن ألقي عليهم المؤسسات ال

. ناهيك عن توظيفنا لتقنية المالحظة المباشرة، التي مكنتنا (2)القبض من طرف المؤسسات األمنية

من وصف سلوكات الساكنة؛ المنحرفة منها والجانحة. هنا، وجبت اإلشارة إلى أنه قد تّم القيام 

لية تكميم بعض المعطيات المجّمعة بواسطة تقنية المقابلة، الستخراج بعض النتائج الوصفية بعم

 المتعلقة بالمستوى التعليمي. 

ية جتماعنحو فهم للعالقة المركبة ما بين؛ المستوى التعليمي لآلباء، نمط التنشئة اال .1

 والسلوك المنحرف والجانح.

، وقاربوا مجالها الهامشي (3)عن األحياء الشعبية  الكثير من المفكرين والباحثين تحدث لقد

واإلنسان المهمش فيها، خصوصا أطفالها وشبابها، وما أفرزه واقعها من آثار نفسية، اجتماعية 

بين هذه المقاربات، نذكر تلك التي هّمت إحدى المواضيع الهامة، والتي  وسلوكية عليهم. من

االت وحقول معرفية متعددة؛ كالفلسفة، علم كانت والزالت قيد الدراسة والتمحيص في مج

 االجتماعية.  التنشئة النفس، علم االجتماع وعلوم التربية وغيرها، أال وهي واقع

كونها لالفرد،  يشهاتعتبر عملية التنشئة االجتماعية من بين أهم وأولى العمليات االجتماعية التي يع

 أثيرات العمليات هو ما يجعل منها أكثرتشكل دعامة أساسية ترتكز عليها مقومات شخصيته، و

 الشخصية اءمن دور في غاية األهمية في؛ بن لها العمرية، لما مراحلهم مختلف في األبناء على

 المجتمع ملعلى تكا االجتماعية من جهة، وفي الحفاظ للحياة اإلنسانية وتطويرها وتهيئة الفرد

 التراثو الفرد شخصية ، تُبنى من خاللهامن جهة ثانية. وكنتيجة لذلك واستقراره واستمراره

ليده وقيمه، األجيال. إن هذه العملية تتوقف على عادات المجتمع وتقا عبر واالجتماعي الثقافي

ية، ثم ة والعقدخلقيواالتجاهات الفكرية السائدة فيه، فاألعراف والقوانين والمعايير االجتماعية وال

 مع.أنماط السلوك المختلفة، أي ثقافة المجت

                                            
األمر هنا ال يبدو من السهولة بمكان، لكن بمعية مجموعة من تالميذ المؤسسة التي ندّرس بها، والذين ينحدر  -2

صدقاء الذين وكذا بعض العاملين بها، وبعض األ مجالي الدراسة، معظمهم من أحياء برج موالي عمر وعين الشبيك

 تذللت الصعاب شيئا ما. ،دور الوساطة من أجل الوصول إليهم العبو

 األحياء غير المخططةعلي بوعناقة في دراسته:  ؛نجد على سبيل المثال الدراسات السوسيولوجيةعلى مستوى  -3

، وكذا مواإلسال السكن، الجنسوعبد الصمد الديالمي في دراسته:  لشباب.وانعكاساتها النفسية واالجتماعية على ا

نفاتي ن بوشيورالدكتإلى جانب دراستي كل من ، الثقافة والمجالدراسة الدكتور عبد الرحمان المالكي في كتابه: 

 ، )بكل من مدينتي مكناس والقنيطرة على التوالي(أحياء الصفيحبوزيان وعبد القادر القصير حول 
 سنيكلر ،باريس في المتخلفة األحياء عن  zolaزوال نجد على سبيل المثال ال الحصر: الروايةو األدب مستوىعلى 

sinclair  وعلى المستوى المغربي نجد على سبيل المثال ال الحصر،  محمد شكري في روايته  الظاهرة. نفس عن

 La Boîte aلصفريري في رواية  الخبز الحافي، ومحمد صوف في رواية رحال ولد المكي، وأحمد ا

Merveilles. 
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 إلى أن مسألة النظر في قيمة التنشئة ،)٭(لقد انتبهت معظم هذه الدراسات ودراسات أخرى

مكان فعلها؛ فهي عملية ال تتم  االجتماعية ومكانتها في حياة الناس، يفرض علينا أيضا النظر إلى

ومجال السكن وفضاء  من فراغ، ولكن في إطار زماني ومكاني محدد. إن مؤسسة األسرة

 صحيحة. ومما الشك فيه أن تنشئة الفرد لتنشئة المواتية الظروف تهيئة في ة، هم شركاءالمدرس

 في الطفل، وبطبيعة الحال، هي من تنفرد يعيش فيه الذي األول اإلنساني األسرة تمثل المجتمع

 ذلك، عبر تحقيق في حياته التي تعتبر حاسمة من السنوات األولى شخصيته، خالل تشكيل وبناء

 العناصر المكونة لها متّزنة بين السائدة العالقات تكون النفسي واالجتماعي. لذا، ال بد أن توازنه

النفسي، وأثر ذلك  نموه الطفل في تعثر وهو ما يجعلها متمتعة بصحة نفسية جيدة، وإال وسليمة،

، فالواقع يبيّن أن في  تنجح األسرة لكي على واقعه االجتماعي. لكن هذا األمر بحد ذاته غير كافٍّ

وإدراك  النجاح في أمرين اثنين، أال وهما: تفهم يتطلب األمر منها تربية وتحقيق هذا التوازن،

الكيفية التي يجب التعامل بها مع الطفل إدراكا حقيقيا، من جهة. و وعيها بحاجاته السيكولوجية 

 ه، وبرغباتهعالقاته بغير وعن نفسه عن فكرته نمو وتطور لنموه منها والعاطفية، الضرورية

عنها من جهة أخرى. إن تحقيق  التعبير عن سلوكه، والتي قد يعجز وراء تكون التي ودوافعه

هذين األمرين، يشترط من وجهة نظرنا حدّا أدنى من التعلم والثقافة، لمواكبة أهم مستجدات طرق 

اجد فيها الفرد، وسبل التعامل الحديثة مع األبناء. وكنتيجة لذلك، فالبيئة االجتماعية التي يتو

خصوصا على نطاق األسرة، وما يسودها من قيم وعادات وتقاليد وأعراف تحكمها، تؤثر وتتأثر 

(. لذا، حاولنا 151، ص 1993بشكل عام بالمستوى التعليمي وهيكله )القصير عبد القادر، 

قتها الكشف عن هذه العملية المزدوجة )تأثير وتأثر( التي تدخل فيها مؤسسة األسرة في عال

بالمستوى التعليمي لمكوناتها، وتربية وتنشئة أفرادها، للحيلولة دون انزالقهم في براثين 

  االنحراف والجنوح. 

إن العالقة بين المستوى التعليمي ونمط التنشئة األسرية أو أسلوب التربية، يقصد به حظ اآلباء 

دهم على فهم أبنائهم وتنمية من التعليم، الذي يدل على خبرتهم بالطرق التربوية التي تساع

قدراتهم، وبالتالي تنشئتهم تنشئة جيدة؛ فنتائج المستوى التعليمي المرتفع، تبدو واضحة  في نمط 

التنشئة االجتماعية السوية للطفل )كالمساواة، حرية التعبير عن الرأي، التسامح والعفو عند 

لألسرة، قد يؤثر على نوع التنشئة  ثقافيوال التعليمي الخطأ،... إلخ(. من هذا المنطلق، فالمستوى

إدراك والديه لحاجاته  غير سليمة(؛ بمعنى قد يؤثر على الطفل من حيث مدى/االجتماعية )سليمة

معه في حالة إدراكهما لها.  للتعامل المناسبة التربوية واألساليب إشباعها، ورغباته أم ال، وكيفية

" في دراسته حول أثر تفكك العائلة على جنوح في هذا السياق، توصل الباحث "الحسن إحسان

األحداث، إلى أن ما يجعل عوائل الجانحين قاصرة على منح أبنائها التنشئة االجتماعية اإليجابية 

والتربية الخلقية الفاعلة؛ هو انخفاض المستويات الثقافية والتربوية للوالدين، ألن معظم آباء 

، ص 1993مراكز األمية واإللزامية )إحسان الحسن، وأمهات الجانحين أميون أو دارسون في 

                                            
في  ةالجتماعياالتنشئة بوالمعنونة  رضا سالطينية،كنموذج على ذلك، نذكر الدراسة التي قام بها الباحث  - )٭)

، جلد الرابعالم ع، الساب هاعددفي  ،الباحث في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية مجلةالمنشورة ب ،األحياء العشوائية

  .2012 اير من سنةشهر ين
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(. هو نفس األمر الذي اتضح لنا من خالل ما توصلنا إليه في دراستنا هاته، والذي يفيد أن 89

قاطني حيي برج موالي عمر وعين الشبيك عموما،  المنخفض، هو ما يميز المستوى التعليمي

رتكابها لسلوكات منحرفة وجانحة(  تنحدر من آباء وأن معظم أفراد العينة المنحرفة )التي أقرت با

من األمهات لم تتجاوز مستوياتهم   79%و من اآلباء، 77%مستواهم التعليمي متدنٍّّ )ما يقارب 

التعليمية في غالب األحيان المستوى الثانوي االعدادي(، بينما لم يتعدّ هذا المستوى التعليمي لدى 

 ( وهو ما يوضحها المبيان التالي:45%ف أفراد العينة )فئة المبحوثين، نسبة ما يقارب نص

 ي.( : توزيع أفراد عينة الدراسة وآبائهم حسب متغير المستوى الدراس1رقم ) المبيان

 
 .2019المصدر: معطيات من مقابالت مع المبحوثين سنة 

مستوى إن هذه المعطيات، وإن كانت تصب معظمها في تأكيد هذا التصور الذي يربط أهمية ال 

التعليمي لآلباء في التأثير على طبيعة التنشئة االجتماعية السليمة أو السوية، ودورها في انغماس 

أبنائها عالم االنحراف والجريمة، إال أن الواقع المالحظ قد يفند أحيانا هذا الطرح، وخصوصا إذا 

وأنشأت  (*)"المسيد"ما عدنا لألجيال السالفة والتي لم يكن مستواها التعليمي يتجاوز مرحلة 

أجياال، كثير منهم سلوكاتهم مقبولة من الناحيتين االجتماعية واألخالقية. هنا، سنجد أنفسنا 

مرغمين على طرح  مجموعة من التساؤالت من قبيل: هل األبوين غير المتمدرسين أو اللذين 

، يصعب عليهما تربية أبنائهما تربية جيدة وتنشئ تهم تنشئة اجتماعية لهما مستوى تعليمي متدّنٍّ

سليمة؟ بمعنى، هل التنشئة السوية والسليمة، وتكوين شخصية اجتماعية قادرة على أن تندمج 

داخل المجتمع وتحترم قواعده ومعاييره، مرتبطة فقط بالمستوى التعليمي العالي للوالدين؟ أم أن 

ا نحو االنحراف؟. هذا المتغير يمكن أن يكون محايدا ودون تأثير في توجيه السلوك، وخصوص

تساؤالت حاولت الباحثة "باسمة حالوة" اإلجابة عنها من خالل مقاربتها لدراسة ميدانية أنجزتها 

(  عنونتها بدور الوالدين في تكوين الشخصية 105، ص 2011بمدينة دمشق )حالوة بسمة، 

ي ال يؤثر كثيرا في االجتماعية عند األبناء. دراسة أبرزت من خاللها الباحثة أن المستوى التعليم

اخـتالف دور الوالدين فـي تكوين شخصية اجتماعية سليمة لألبناء، حيث افترضت أن هذا األمر 

                                            
ابة ديات الكتبعض أبجوهي المرحلة التي كان يتعلم فيها األطفال دون سن التّمدرس، قراءة وحفظ القرآن الكريم و (*) 

 )الخط(، الحساب )الرياضيات(، في بعض الكتاتيب، كبديل عن رياض األطفال اليوم.
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قد يعزى إلـى سـيطرة العـادات والقـيم االجتماعية التي يعيش في ظلّها اآلباء من مختلف 

والمراقبة  المستويات التعليمية، بل األكثر من ذلك، الحظت أن مستوى الضبط االجتماعي

الوالدية الصارمة، أي التشدد في النظام األسري، موجود لدى اآلباء ذووا تكوين و تعليم 

، والتي 1983. لتوضيح أكثر، نستحضر الدراسة التي قامت بها الباحثة "نصر" سنة (4)أساسي

أدرجها الباحث "الزعيبي عبد هللا" في كتاب: السلوك العدواني والمتغيرات االجتماعية 

(.  دراسة هدفت من خاللها الباحثة التعرف 107، ص 2014االقتصادية )الزعبي عبد هللا، و

على الشخصية العدوانية، وعالقتها بنوع التنشئة االجتماعية ومستوى اآلباء التعليمي، وّظفت فيها 

على سنة، وذلك اعتمادا  18و 16الباحثة المنهج المقارن بين الجنسين المتراوحة أعمارهم ما بين 

مقياس صالبة التفكير ومرونته؛ وهو المقياس الذي يضم سبعة مقاييس فرعية تقيس كل من: 

العدوانية، تأكيد الذات، الميل لإلثارة، االتجاه نحو اإلنجاز، السلوك العملي االستغاللي، الذكورة 

تسلط، على واألنوثة. وكذا مقياس االتجاهات الوالدية والتنشئة؛ الذي يقيس مستويات التقبل وال

أنثى(. توصلت هذه الدراسة إلى؛ وجود ارتباط بين العدوان  247أفراد )منها  505عينة قوامها 

وتأكيد الذات والسلوك العملي االستغاللي وصالبة التفكير ومرونته، مما يعني وجود عالقة بين 

دت أن هناك فروقا بعض االتجاهات الوالدية في التنشئة االجتماعية وبين عدوانية األبناء، كما وج

بين الذكور واالناث، وانعدام وجود فروق بين عينة الدراسة في العدوان، تعزى للمستوى 

(. من هنا يتضح أن المستوى التعليمي لآلباء، قد ال يكون له 107التعليمي للوالدين )الزعبي، ص 

ذا ما ُوجد إلى جانب أي تأثير على سلوك األبناء بشكل مباشر، في حين قد يساهم في هذا التأثير إ

متغيرات أخرى ذات الصلة بعوامل التنشئة االجتماعية والتي حددها مجموعة من الباحثين في ما 

يلي؛ الدين، األسرة، نوع العالقات األسرية، الطبقة االجتماعية التي تنتمي إليها األسرة ووضعها 

سرة، المؤسسات التعليمية، االقتصادي واالجتماعي، جنس الطفل )ذكر أو أنثى( وترتيبه في األ

جماعة الرفاق، دور العبادة، ثقافة المجتمع ووضعه السياسي واالقتصادي، وسائل اإلعالم، 

فيه الفرد....إلخ. وهي عوامل قد تؤثر وتتأثر بالمستوى  ينشأ الذي الحي أو السكن وضعية

وامل، هناك عامل أساسي التعليمي لألفراد كما سبقت االشارة إليه. إلى جانب هذا المركب من الع

 Contrôleال يقل أهمية عن العوامل السالفة الذكر، أال وهو مستوى الضبط االجتماعي 

Sociale وأهميته في مراقبة السلوكات، حيث إن هناك عالقة وثيقة بينه وبين التنشئة ،

 ". ولعل ضبط سلوك األفراد في إطار ما يعرف Parsonsاالجتماعية، وفق تصور "بارسونز

بالضبط االجتماعي، يعتبر من بين وظائفها؛ ضبط يستند إلى مجموعة من االجراءات 

 والتوجيهات، التي تروم تحديد السلوكات االجتماعية في ضوء منظومة القيم.

إن مستوى الضبط االجتماعي، قد يساعدنا من زاوية أخرى على تقديم تفسير لتلك "المناعة 

اء هذين الحيين السكنيين للوقاية من االصابة بعدوى ظاهرة القوية" التي اكتسبها بعض من أبن

االنحراف والجريمة، كأكثر الظواهر انتشارا فيهما. فبالرغم من وجود عدد من المحفزات 

                                            
األسر في األجيال السابقة بشكل ملفت للنظر، والتي  ربما هذا المعطى هو الذي يفسر عدم انحراف وجنوح أبناء .- 4

األسر افظة )بالرغم من تدني مستواها التعليمي، كانت تلتزم بالعادات والقيم، ما جعلها تتميز بخاصية المح

 المحافظة(.
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والمثيرات، التي قد تشجعهم نحو المرور للفعل المنحرف والجانح، سجلنا وجود مجموعة من 

ع قواعد المجتمع، بل وتوقعات أعضاء الجماعة األطفال والشباب، يمارسون سلوكات تتطابق م

( بعيدون كل البعد عن عالم 40، ص2002التي ينتمون إليها)شفيق زكي محمد، فتحي محمد،

 االنحراف والجريمة.

 المستوى التعليمي وأثره في تكوين المسار االجرامي للمبحوث. .2

ين المستوى التعليمي للفرد لقد أكدت العديد من الدراسات على أنه ليست هناك عالقة مباشرة ب

الجانح. فمن خالل التحليل المعمق الذي قدمه كل من  وممارسته للسلوك المنحرف أو

 T.C. Pratt et F.T. Cullenاالحصائية المعمقة ) في دراستهما Prattوبرات   Cullenكولن

2005, p 373-450 والتي حاولت الكشف عن عالقة مجموعة من المحددات والمؤشرات ،)

الكبرى االجتماعية منها، واالقتصادية والثقافية والبيئية )السن، التعليم، الِعرق، الهجرة، الدخل، 

البطالة، المسكن وخصائصه، الحراك السكاني...إلخ.( بالجريمة، ضمن خالصات تركيبية لحوالي 

احثان وجود نفى الب .ثالثين مقااًل علمًيا عن: الجريمة، انعدام األمن والخوف منها، ثم الفوضى

 ,Pratt, Cullen, 2005عالقة قوية بين ارتكاب سلوكات إجرامية ومستوى تّمدرس مرتكبيها)

p 373-450 ؛ بمعنى أنه ليس هناك تأثير لهذا المتغير على الجريمة، مستدلين بذلك على كونه)

لجريمة (. بمعنى أن ا29)مستوى التعليم( احتل مرتبة متأخرة في ترتيب تلك المحددات )الرتبة 

، يمكن أن تمارس من طرف  Durkheimهي ظاهرة طبيعية كما أقر بذلك إيميل دوركهايم

الجميع، بغض النظر عن اختالف مستوياتهم التعليمية، كلما توفرت ظروفها وشروط المرور 

لفعلها. وهذا ما ينفي ربط المستوى التعليمي بفعل الجريمة. لكن، هناك من رأى وجود اقترانٍّ بين 

الجريمة والمستوى التعليمي للمجرم، وهو ما ذهبت إليه الدراسة التي أنجزها الباحث بدوي نوع 

( والتي خلص من خاللها إلى أن الجرائم األخالقية 514، ص 2017عثمان )بدوي عثمان، 

وجرائم ضد النفس )شرب الخمر والتعاطي للمخدرات( ترتكب غالبا وبنسبة أكبر في صفوف 

المنقطعين عن الدراسة بالمستوى التعليمي االبتدائي، ثم فئة المستوى الثانوي  األميين، تليها فئة

بشقيه، وبنسبة أقل، أصحاب المستوى الجامعي. بالمقابل استنتج الباحث أن ذوي المستويات 

 Whiteالتعليمية األكبر، يحتلون الصدارة في ارتكاب جرائم المال )جرائم الياقات البيض 

Colar Crime جرائم اإللكترونية مقارنة بذوي المستويات العليا. (، وال 

استنا ي درفإن ما توصلت إليه الدراسات أعاله وغيرها، تتطابق إلى حد ما مع ما توصلنا إليه 

المفهوم بمية هاته مع بعض االختالفات، وهو ما يؤكد مرة أخرى الطبيعة الحتمية للظاهرة االجرا

ن كل لى أطبيعته. فعلى مستوى أفراد العينة، توصلنا إ الدوركايمي في أي مجتمع كيفما كانت

عة من مجموالمستويات التعليمية ممثّلة، رغم نسبها المختلفة )المبيان أعاله(، وهذا راجع ل

 المعطيات نقدمها كاآلتي:

، وهذا %48نسبة أفراد العينة الذين لهم مستوى تعليمي ثانوي تأهيلي هي النسبة األكبر، إذ تبلغ  -

. هنا، تطفو إلى السطح مسألة البد من الوقوف عليها، بل )٭(إلى كون معظمها من التالميذ راجع

                                            
تالميذ المؤسسة التي أشتغل فيها إلى جانب أصدقائهم الذين يدرسون في نفس المستويات بمؤسسات أخرى،  )٭(

خصوصا الثانويتين التأهيليتين المرجعية والمسيرة، والثانوية اإلعدادية القدس؛ تمكننا من استجوابهم بوساطة الفئة 
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وتستحق ذلك وال يمكننا أن نمر عليها مرور الكرام، أال وهي؛ ارتفاع نسبة المنحرفين والجانحين 

المتعاطين للمخدرات بأشكالها المختلفة )طابا، الحشيش، المعجون، القرقوبي...(، والذين 

ارسون العنف بكل أنواعه )اللفظي والجسدي خصوصا( على مستوى هذه المؤسسات يم

وبجوارها، وهو ما يطرح أكثر من عالمة استفهام. حيث لم يعد اقتناء المخدرات أو التعاطي لها، 

أو ممارسة سلوكات ال تتماشى مع المعايير األخالقية والمجتمعية، يرتبط بمجاالت محددة 

اء(، بل ستتوزع إلى مناطق أخرى من المدينة عن طريق التالميذ، لتصبح وخاصة )النقط السود

. ظواهر كثيرا ما شاهدناها وبالملموس على )٭٭(متاحة في كل مكان وزمان وللجنسين معا

 مشارف المؤسسات وبداخلها كطقس شبه يومي.

من داخل المؤسسة التعليمية أو بمحيطها سيكون لها آثارا  ((***إن ظاهرة التعاطي للمخدرات

متعددة األبعاد: أولها التقليص من نسبة تركيز التالميذ داخل الفصل، ألنه بعد تناولهم للمخدر قد 

يفقدهم الوعي، مقحما إياهم في صراع مع اآلخرين، وخصوصا المدرسين واإلداريين، الذين 

 رغبة لهم في التعلم. فاستخدام المخدرات قد يؤدي بالفرد إلى سيصنفونهم في خانة المستهترين، ال

ما يسمى )متالزمة التبعية(، وهي حسب الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية؛ مجموعة من 

الظواهر السلوكية والمعرفية والفسيولوجية التي تتطور بعد االستخدام المتكرر للمواد، وتتضمن 

بذلك على الرغم من العواقب الضارة، حتى يصل إلى مرحلة  عادة رغبة قوية في االستمرار

، ما (www.moh.gov.sa/HealthAwarenessاالعتماد عليها وظهور أعراض انسحابية )

سيؤثر على مستوياتهم التعليمية، وبالتالي تكون سببا في رسوبهم أو انقطاعهم عن الدراسة.  ثانيا، 

اتذتهم تالسنات )سب وشتم وكالم عنيف ونابي(، قد سرعان ما تنشب بينهم وبين زمالئهم أو أس

تتطور أحيانا إلى شجارات باأليدي، وقد تبلغ مداها إلى استعمال السالح األبيض خارج أسوار 

المؤسسة بدعوى االنتقام أو رد االعتبار، وكل هذا قد يكون سببه كما عبر عنه العديد من التالميذ 

الحالة التي يكون فيها جسم الفرد المدمن في حاجة إلى  بما يسمى "القطعة" أو "البلية"؛ وهي

مخدر وال يستطيع تلبية طلبه هذا، سيضطر من جرائها إلى السرقة أو السرقة تحت التهديد 

واعتراض السبيل، وهو ما كان ضحيته عدد من التالميذ، خصوصا منهم التلميذات. ثالثا، 

خصوصا وأن التجار الكبار: "البزنازة"، أصبحت المؤسسة التعليمية سوقا لبيع المخدرات، 

من بعض األحياء الهامشية، منها على وجه الخصوص  يستغلون التالميذ القاصرين المنحدرين

حيي برج موالي عمر وعين الشبيك، ذكورا وإناثا، في ترويجها والتوسط في بيعها، بعيدا عن 

                                                                                                            
األولى. يشتركون في كونهم يسكنون نفس الحيين السكنيين )البرج وعين الشبيك( ويمارسون نفس السلوكات 

 المنحرفة والجانحة.
 بيع،ربلير، أم ال لمنتمين ألحياء غير موصومة اجتماعية بانحرافاتها)كمباطا،قد يقتني بعض التالميذ ا مثال، ) ٭٭(

محيطها من ، أناسي، رياض الزيتون .....إلخ( بعض المخدرات من داخل المؤسسة أو ب 1و  2طريق فاس، مرجان 

كنى(، ان السطرف باعة )تالميذ وبزنازة( ينحدرون من هذه األحياء موضوع الدراسة )البرج، عين الشبيك، ومرج

 ثم ينقلونها إلعادة بيعها في أحيائهم.
ا مر( على المخدرات هي مجموعة من المواد التي تسبب اإلدمان وتسمم الجهاز العصبي، ويطلق لفظ )مخد  (***) 

ل ن التفاصيممزيد )لل يُذهب العقل ويغيبه، الحتوائه على مواد كيميائية تؤدي إلى النعاس والنوم أو غياب الوعي.

ل العوام)صوص هذا الموضوع، أنظر: دريدي فاطمة وقدور براهيمي، المخدرات واإلدمان في الوسط المدرسي بخ
 (2020، 01، العدد 07واألسباب(، مجلة سلوك، المجلد 
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دي وضمان نوع من الحماية لهم كل الشبهات في وسط ومحيط المؤسسة التعليمية، مقابل أجر ما

)هنا لن يكون أغلب الزبناء فقط من التالميذ المنتمين للمجال المدروس، بل سيستقطبون آخرين 

من أحياء أخرى يدرس أبناؤها في هذه المؤسسات، وبالتالي، نكون أمام نشر وغزو للثقافة 

 المنحرفة والجانحة في مجاالت أخرى(. 

درات، سجلنا انتشار ظاهرة التحرش الجنسي، وذلك من خالل إلى جانب ظاهرة تعاطي المخ

الوجود شبه اليومي والمكثف لغرباء بجوار المؤسسة، إما بسياراتهم أو دراجاتهم الهوائية وحتى 

الراجلين. فكثير من التلميذات يشتكين من تعرضهن للتحرش من طرف هؤالء. هنا، يمكن أن 

الفاعلين؛ التربويين، التالميذ، وأولياء أمورهم، أال وهي نثير أحد المواضيع التي شغلت بال كل 

األمن المدرسي. موضوع يحتاج إلى كثير من البحث والتقصي عبر إنجاز دراسات معمقة، 

تشخص الوضعية األمنية من داخل المؤسسات التعليمية ومحيطها، وكيف يمكن تعزيز األمن بها، 

قوع شجار، ضرب وجرح أو اعتراض سبيل...إلخ، ألنه في كثير من األحيان ما نسمع ونشاهد و

في غياب ألي مقاربة أمنية أو تدبير أمني، يرمي إلى حماية المؤسسة )مواردها المادية 

والبشرية(. ظواهر أخرى عرفت انتشارا ملحوظا في صفوف التالميذ )التلميذات على وجه 

تناول "الشيشا" في أوكار  الخصوص( في السنوات األخيرة على المستوى المحلي، ونقصد هنا،

خصصت لذلك )بعض الغرف المكتراة خصيصا لهذا الغرض( وفي بعض المقاهي والعلب 

ممارسة العمل الجنسي بمقابل مادي، إلى جانب مظاهر أخرى كثيرة لالنحراف، حيث إن  الليلية،

لتعليمية، بعض التلميذات المنحرفات، يستغلن خروجهن من المنزل بدعوى ذهابهن إلى المؤسسة ا

لتتاح لهن فرصة القيام بهذه السلوكات، وهو ما عبّرت عنه إحداهن بقولها "تيغيبوا السوايع 

 (. (5)دياولهم باش إمشيو يتحششوا ويمارسو الدعارة، يضبروا على روسهم" )إحدى المبحوثات

الت تتابع من خالل كل ما سبق، يتضح أن اختيارنا لهذه الفئة من العينة، بالرغم من كونها ال ز

دراستها، إال أنها ساهمت بشكل كبير في تشخيص مستوى الجريمة على مستوى المجال 

المدروس، بل وإثارتها للعديد من الموضوعات التي نقدم من خاللها دعوة للباحثين لمقاربتها 

إدوين والبحث فيها. ولعل أهم ما أعادته للواجهة هو مسألة االحتكاك والتقليد، أو ما اسماه 

، وهي النظرية التي ترى أن الفرد يتعلم القيم بالمخالطة الفارقيةSutherland Edwin  ذرالندس

مخالطة اآلخرين، إذا ما توفرت  والمواقف، والتقنيات ودوافع السلوك اإلجرامي عن طريق

شروط معينة، أهمها؛ تواجد الفرد ضمن جماعة محصورة، تتميز بالعالقات المباشرة 

جماعة الرفاق والزمالء، المدرسة...إلخ، فيتدرب على هذا السلوك عن طريق والشخصية، منها: 

                                                                                                            
 

 : (23)رقم  المبحوثة .-5

ي يبلغ رتها الذسأنثى، مستواها الدراسي الثانوي التأهيلي، تقطن بعين الشبيك، إلى جانب أفراد أ سنة، 18السن 

مع  في شقة داخل منزل مشترك ، قادمين من حي برج موالي عمر في إطار سياسة إعادة التوطين،5عددهم 

 ،ي الشوارعفأبوها يشتغل بناء وأمها ربة بيت، تقوم ببعض السلوكات المنحرفة )التسكع مع الشباب  الجيران،

من أثناء رجال األ يانا(، سبق وأن تم القبض عليها من طرفكثيرة الغياب عن دراستها، تتناول المعجون أح المقاهي،

 . إحدى الحمالت
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تفاعله المباشر مع األفراد اآلخرين، وتواصله الشخصي معهم أو عن طريق المثال أو القدوة )هذه 

 المخالطة تجد فضاء المؤسسة التعليمية ومحيطها مسرحا لها(. 

رة من منحدالموسومة باالنحراف والجنوح، وال في سياق تحليلنا لواقع هذه الفئة من التالميذ

ومة أو لمقاااألحياء موضوع الدراسة، ال بد و أننا صادفنا حاالت منهم رغم قلتهم، تمتلك تلك 

دات، لمحدا"المناعة" والتي سبق أن تحدثنا عنها سلفا، مناعة تتداخل في تشكيلها مجموعة من 

 أهمها الضبط االجتماعي.

لمهمة من المبحوثين ذوي المستوى التعليمي الثانوي، والتي بيّنّا وعلّلنا إلى جانب النسبة ا -

سبب اختيارنا لها، نجد نسبة هي األخرى مهمة، بل هي األهم على مستوى مجتمع الدراسة، 

من أفراد عينة  %24وهي نسبة أولئك الذين ال يتعدى مستواهم التعليمي االبتدائي، والبالغة 

ونها النسبة األكبر على مستوى الساكنة الحضرية لجماعة مكناس الدراسة. مهمة أيضا لك

)مونوغرافية عمالة مكناس،  2014حسب آخر إحصاء للمندوبية السامية للتخطيط سنة 

، وهذا إن دّل على شيء، فإنما يدل على أن هناك تمثيال نسبيا %27( ، إذ قاربت 2018

" إن صّح التعبير، لها عالقة بكل ما هو ال لمجتمع الدراسة. هذه الفئة تمتهن "ِحرفا إجرامية

أخالقي )التعاطي للمخدرات بكل أنواعها؛ الخمر "الشراب" استهالكا وتجارة وتوّسطا، وكل 

األنشطة ذات الصلة بالبغاء(. لها عالقة أيضا بكل ما فيه تعدٍّّ على النفس والممتلكات 

ن تفسير اإلقدام عليها بدافع )السرقة، اعتراض السبيل، الضرب والجرح... (، والتي يمك

الحاجة والفقر. إن هذه الفئة من المجتمع تعيش وضعا مزدوجا، فهي في معظمها منقطعة عن 

الدراسة وتعاني مرارة البطالة، وبذلك يصبح الدافع االقتصادي الموجه األول صوب سبل 

رهين حسب الجريمة، خصوصا وأنه تشّكل لدى غالبيتها وعي بأن الثراء والربح السريع 

تمثالتها؛ باإلتجار في الممنوعات والتوسط في بيعهما، ممارسة البغاء، وكذلك السرقة التي 

تكون تحت التهديد، غير آبهين بما قد يحدث لهم، ألن أقصى عقوبة يتمثَّلها الجاني تكمن في 

ي الزج به في السجن. فكرة السجن هاته، والتي غالبا ما يمكن ردع المجرمين بها، تظل ف

أذهان هؤالء تجربة يجب أن تعاش، ألنها تمنحهم مكانة اجتماعية من داخل بيئتهم السكنية، 

والدليل على هذا، ما صرح به بعضهم، كون السجن ال يلجه إال الرجال فقط، من خالل 

العبارة التالية "الحبس ما تيدخلوه غير الرجال". هذا من جهة، من جهة أخرى فإن المؤسسة 

عد في نظرنا تلك األداة التي تقوم بوظيفة زجرية، بل أصبحت البديل المحبب لدى السجنية لم ت

الكثير منهم، لما تلبيه من حاجيات؛ تغذية، تطبيب، تكوين وأيضا ترفيه؛ أي أن كل ما يصعب 

تحقيقه خارج أسوار هذه المؤسسة سيصبح ممكنا وبيسر، بل ومفروضا؛ مفروضا لكونه 

اقيات والمعاهدات التي تهم القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة نصت عليه العديد من االتف

. للتقرب أكثر من عالقة ساكنة األحياء (6)السجناء، حيث كان المغرب طرفا موقعا عليها 

                                            
 للمزيد من التفاصيل راجع :  -6

 .2006محمد أزيزبي، واقع السجون المغربية، وأهدافها اإلصالحية ، منشورات أفريقيا الشرق،-

معاملة والجريمة  ل لمنعمم المتحدة األوالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي أوصى باعتمادها مؤتمر األ-
( المؤرخ 24-جيم )د 663بقراريه واالجتماعي  االقتصاديوأقرها المجلس  1955المجرمين المعقود في جنيف عام 

 .1977أيار/مايو  13( المؤرخ في 62-)د 2076و  1957تموز/يوليو  31في 
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موضوع الدراسة بالمؤسسات الزجرية والعقابية، ومحاولة التأكد من مدى صحة هذه 

سوابق، وحجم االرتباط بهم، من خالل التمثالت، تساءلنا عن تصور المبحوثين لذوي ال

السؤال التالي: هل لديك قرابة أو صداقة أو جوار مع أحد منهم ؟. فكانت جل اإلجابات تُجمع 

( من (7)36على وجود هذه العالقة وبشكل كبير، فعلى سبيل المثال يؤكدها )المبحوث رقم 

مشيتي غادي تلقا شي واحد  خالل التعبير التالي: "راك عارف احنا فُحوْمة شعبية، فين ما

عندو سوابق". يضيف آخر" أغلب شباب الحي كاينين فالحباسات، وها أنت تشوف، أنا عندي 

سبع سوابق بسبب الحشيش والكريساج"، مضيفا في سياق حديثه، على أن ثقافة السجن 

أصبحت جزءا ال يتجزء من نمط عيشهم، مستحضرا بذلك ما كان يصطلح عليه سابقا ب" 

(. )بنبرة فيها (8) 6ة" وهو ما سيعبر عنه بعبارة "احنا كاع تريكتنا سوابق")المبحوث رقم القف

 كثير من االفتخار(.

غير وإن غياب الشغل وارتفاع نسبة البطالة في صفوف هذه الساكنة، والعمل غير المهيكل 

دهم في ساعتية المستقر، نتيجة تدني مستواهم التعليمي، وعدم امتالكهم لشواهد أو تكوينات مهن

شي" ة الالبحث عن عمل الئق ومحترم، غالبا ما يكون سببا ومصدرا لما يمكن أن نسميه ب "قل

ارة. الدعوالمادي والمعنوي، وهو ما يتم تعويض المادي منه عن طريق؛ السرقة، بيع المخدرات 

 م.يرهعبوالمعنوي بالتخريب والضرب والجرح، كنوع من االنتقام من مجتمع لم ينصفهم حسب ت

من خالل ما سبق، يتضح أن المستويات التعليمية الدنيا، أكثر ارتباطا بممارسة السلوكات 

المنحرفة والجانحة، منه مقارنة بالمستويات التعليمية العليا. هذه االخيرة، ال ننفي حضورها هي 

 ، قد جنحت عن قيم المجتمع%7األخرى ضمن عينة الدراسة، حيث سجلنا نسبة ال تتعدّى 

وقواعده. جنوح بررته هذه الشريحة من المجتمع بمبررات نذكر منها؛ أنها وجدت نفسها بعد 

حصولها على شهادة البكالوريا في مواجهة الهدر الجامعي، بسبب ضعف االمكانيات المادية 

والمعنوية الستكمال دراستها، فالتحقت بقافلة العاطلين عن العمل لعجز سوق الشغل عن 

دفعها إلى القيام بسلوكات خارج القواعد القانونية. عادة ما يتم ربط المستويات  استيعابها، ما

التعليمية العليا بنوع خاص من الجرائم؛ االلكترونية، المالية والشيك، وكذا التهرب الضريبي. لكن 

في صفوف ساكنة هذين الحيين، فاألمر يختلف، حيث أن الجرائم المنتشرة بينهم، ترتبط بتجارة 
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ع ميقطن  ن،ثانوي تأهيلي، يقطن ببرج موالي عمر وبالضبط حي الحمييدييسنة، ذكر، مستواه الدراسي  16السن 

ابق، طو ةمكون من أربع والديه وثالث إخوة )ذكرين وأنثى(، في مسكن مساحته خمسة وسبعون مترا مربعا،

، كلة(الهي إعادة يقطنون في اثنين ويكترون اثنين، تمت إعادة بنائه بعدما كان صفيحيا)استفادت عائلته من سياسة

 الجنوحونحراف يشتغل أبوه سائق نقل مدرسي وأمه خياطة، ويشتغل هو موسميا في العطل، يتعاطى لجميع أنواع اإل

ه أن دخل الضرب والجرح..(، سبق وأن تم القبض عليه من طرف رجال الشرطة، لم يسبق ل السرقة، )المخدرات،
 .اإلصالحية المؤسسة السجنية أو

 6المبحوث رقم   -8

ا فرد 12وأسرته المتكونة من  شقة هومستوى تعليمي ابتدائي، منقطع عن الدراسة، يقطن في سنة،  22ذكر، 

عبارة  كانالذي ئه ومشترك مع الجيران بعدما قامت أسرته بمعية أسرة أخرى ببنابمنزل أقاربه( و إخوته، )والديه

 لة(،ة الهيك)استفادت من سياسة إعادا عن مسكن صفيحي بشارع السكة ببرج موالي عمر، مساحته ستون مترا مربع

كثر من لسجن أايتناول ويتاجر في المخدرات، سبق وأن دخل  أبوه عاطل عن العمل، وأمه ربة بيت، يشتغل مياوما،

 مرة.
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وممارسة الدعارة )بالنسبة لإلناث(، يكون المحّرك فيها تلبية الحاجات وتحقيق  (9)خدراتالم

بعض الرغبات ولو بشكل مؤقت. هذه الفئة من المجتمع، وبالرغم من ذلك، لها موقف سلبي من 

تلك السلوكات التي تقوم بها، فهي ال تعتبرها مهنة يمكن االستمرار فيها لمدّة زمنية طويلة، بل 

ى النقيض من ذلك، تطمح الحصول على عمل يتيحه لها مستواها الجامعي. وهو ما عبر عنه عل

( بقوله: "والديا محتاجين بزاف، تنبريكولي هاكا وهاكا" في إشارة منه (10) 28)المبحوث رقم 

إلى بيع الممنوعات. يتابع قائال: "هللا يعفو علينا من هاد البلية، ونلقى شي خدمة نقية، ونقطع 

 اها فمرة".مع

ناولها تعن  قد يكون بيع المخدرات أو التوسط في بيعها له مبرره كما قدمه مبحوثنا، لكن ماذا

ثنا حدي خصوصا بالنسبة لشخص ذا مستوى تعليمي عالي مقارنة بآخرين؟ سؤال وّجهناه في سياق

ان نسي معه ومع آخرين من نفس الشريحة، فكان الجواب باإلجماع على أن تناولها يساعد على

 ة "تنكميعباربالهموم والمشاكل الناتجة عن معاناتهم االجتماعية واالقتصادية، وهو ما عبر عنه 

 باش ننسى".

 خاتمة:

 ة من أجلساوايحظى التعليم باعتراف واسع النطاق، باعتباره أداة لتعزيز السالم والعدالة والم

جماعي، لا وبناء الوعي قيم األجيال المقبلة، التنمية المستدامة. كما أنَّ له دوراً رئيسيًّا في صياغة

 يم )مكتبالق وإعادة تشكيل األفضليات المجتمعية، واستكمال ذلك بالمهارات الالزمة لتفعيل هذه

ممكنة ما بين فبعد تحليلنا ومناقشتنا للعالقة ال .األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(

مزدوج  أثيررف والجانح، اتضح أن المتغير األول له تمتغيري المستوى التعليمي والسلوك المنح

ض لها، لتعراعلى المتغير الثاني، ألن المستوى التعليمي من جهة قد يمنع سلك سبل الجريمة أو 

حيث إن الفرد عن طريقه يمكن أن يتجنب خطر البطالة، ويرتفع بمستواه االقتصادي 

ء قضا وعة للحصول على مورد يعينه علىواالجتماعي، فيتجنب بذلك اللجوء للطرق غير المشر

تي لتربية، الاكما أن له َوْقع مهم في نوع ونمط التنشئة االجتماعية وأسلوب  .حاجاته األساسية

 يتبناها اآلباء، لبناء شخصية أبنائهم وتوجيه سلوكاتهم.

تواجده إلى من جهة أخرى، قد يُيَّسر المستوى التعليمي العالي ارتكاب بعض الجرائم، إذا ما تم  

جانب عوامل أخرى؛ سوسيوثقافية، اقتصادية ومجالية، بل وأحيانا بيولوجية وراثية. ويحدث 

ذلك، إذا صادف ميال إجراميا موروثا أو فطريا لدى الشخص، فيحاول أن يستعين بما اكتسبه منه 

                                            
لإلشارة فقط، فإن مجال االشتغال في تجارة المخدرات وممارسة الدعارة من داخل األحياء الهامشية والمعروفة  -9

تجارة لنسبة للعدد كبير من الزبائن، مجال مغري حسب تعبير عدد مهم من أفراد مجتمع الدراسة. باباستقطابها 

حد. ليوم الواالك في ذالمخدرات قد يجني الفرد مبلغا ماليا قد يبتدئ بمائة درهم إلى ستمائة درهم وأحيانا أكثر من 

عض صريح بتعة، بيع، وساطة، إلخ...( حسب اختالف يمكن تفسيره بنوع المهّمة الموكولة )حراسة، إعداد السل

  المبحوثين.
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 خلكن داقتناؤها يقطن هو وأفراد أسرته المكونة من أربع أفراد، في شقة تم ا مستوى دراسي جامعي، سنة، 19السن 

تاجر في يت، يبة بقادمين إليه من خارج مدينة مكناس، أبوه جندي وأمه ر ،منزل مشترك مع الجيران بعين الشبيك

 المخدرات بالتقسيط، لم يسبق له أن دخل المؤسسة العقابية أو التربوية.
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ما في من خبرات في ابتداع أساليب مبتكرة في ارتكاب وإخفاء الجرائم. عوامل تلعب دورا مه

التشجيع على القيام بسلوكات منحرفة، وتهيئ فرصا للمرور إليها، والتي تميّز شريحة اجتماعية 

معينة، تنتشر في بعض المجاالت الجغرافية على وجه الخصوص، كما هو األمر في بعض 

 األحياء الشعبية والهامشية، ومنها موضوع دراستنا.  
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مستشفى  ة فياألدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية وأثرها في اإلبداع اإلداري )دراسة حال

 العلوم والتكنولوجيا، صنعاء، اليمن(

 هللا نعمان الجراش أ. بشير عبد د. علي حسين علي االشول

 جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليمن  جامعة العلوم والتكنولوجيا،اليمن

 

الحديثة إلدارة الموارد البشرية في اإلبداع اإلداري  األدوار تحديد أثر إلى لدراسةاهدفت : ملخص

الحديثة إلدارة  األدوار مستوى ممارسة تحديدفي مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، صنعاء، و

الموارد البشرية، ومستوى تحقق اإلبداع اإلداري في المستشفى، وقد اعتمد الباحث على المنهج 

في التحليلي، وتمثل مجتمع الدراسة بجميع القيادات اإلدارية والطبية في مستشفى جامعة الوص

( فردًا، وتم استخدام االستبانة كأداة رئيسة لجمع 91صنعاء البالغ عددهم ) -العلوم والتكنولوجيا 

ديثة إلدارة لألدوار الحإن هناك أثًرا إيجابيًا عدة نتائج أهمها:  إلى البيانات. وقد توصلت الدراسة

الموارد البشرية المتمثلة في دور: )الشريك االستراتيجي، ورائد التغيير، والخبير اإلداري، 

ونصير الموظفين(، في اإلبداع اإلداري، في المستشفى. بمعنى أنه كلما ارتفعت مستويات 

ي لدى أفراد ممارسة األدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية، ارتفع مستوى تحقق اإلبداع اإلدار

، كما أظهرت النتائج أن دور الخبير اإلداري هو الدور األكثر ممارسة، بينما كان مجتمع الدراسة

ن مستوى تحقق اإلبداع اإلداري لدى الدور األقل ممارسة هو دور نصير الموظفين، كما أ

هو البعد األقل في في المستشفى كان مرتفعًا، وأن بُعد الطالقة الفكرية القيادات اإلدارية والطبية 

العمل على تعزيز ممارسات الدراسة: ب أوصت وقدمستوى التحقق من أبعاد اإلبداع االداري. 

األدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية السيما في دور نصير الموظفين كونه يمثل أقل األدوار 

 في نسبة الممارسة من قبل إدارة الموارد البشرية. 

لوم امعة العجشفى وار الحديثة إلدارة الموارد البشرية، اإلبداع اإلداري، مست: األدكلمات مفتاحية

 .والتكنولوجيا

The Modern Roles of Human Resources Management and their 

Impact on Administrative Creativity: A Case Study at the University 

of Science and Technology Hospital, Sana'a 

 

Dr. Ali Hussain Ali Alashwal,      Mr.Bashir Abdullah Al-jarrash, 

University of Science and Technology, Yemen, 

 

Abstract:The study aimed to determine the impact of the modern roles of 

human resources management on administrative creativity at the 

University of Science and Technology Hospital - Sana'a, and to determine 
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the level of practice of modern roles of human resources management and 

the level of achievement of administrative creativity in the hospital. The 

questionnaire was used as a tool for data collection from 91 

administrative and medical leaders in the hospital who were selected 

using the Complete Enumeration Survey Method. The study revealed that 

there was a positively significant impact of the modern roles of human 

resources management on administrative creativity at the hospital. This 

indicates that the higher the levels of practicing of the modern roles of 

human resource management, the higher the level of achievement of 

administrative creativity among the members of the study population. In 

addition, the most experienced role was that of the administrative expert, 

while the least was that of the employee advocate. Moreover, the level of 

achievement of administrative creativity was high, and the intellectual 

fluency was the least achieved dimension. The study recommended the 

hospital to strengthen the practices of modern roles of human resources 

management, especially the employee advocate role as it had the least role 

in the level of practice by the human resources management. 

Keywords: The Modern Roles of the Human Resources Management, 

Administrative Creativity, Hospital of the University of Science and 

Technology.  

 مقدمة -01

في ظل بيئة تتسم بالتعقيد والتغيَّرات المتسارعة في كافة  أنواعها بمختلف األعمال تعمل منظمات

االجتماعية والثقافية، وتطورات تكنولوجية غير مسبوقة في أبعادها االقتصادية والسياسية و

أساليب اإلنتاج ونظم االتصاالت والمعلومات، فضالً عن بروز ظاهرة العولمة التي تجلت 

وانفتاحها أمام تدفق السلع والخدمات وسهولة تنقل رأس المال  األسواق مالمحها في اتساع رقعة

العمالء، األمر الذي  أذواق الم، ناهيك عن التغيَّرات فيوالموارد والعنصر البشري عبر دول الع

Ali, Sirkova وهذا ما أكدهأدى إلى اشتداد المنافسة في األسواق على الصعيد المحلي والعالمي، 

)2016(Ferencova&  شديدة التنافسية ستبقى وتنجح فقط تلك  أعمال إذ ذكرأنُه في بيئة

ونتيجة لتلك التغيَّرات المتسارعة التي أحدثتها التقنية .ةالمنظمات القادرة على طرح أفكار جديد

اليوم، والتي أجبرت المنظمات على إعادة النظر في طريقة التعامل مع موظفيها لدعم اإلبداع 

 واالبتكار، إذ ما أرادت هذه المنظمات االستمرار والبقاء في المنافسة.



ان هللا نعم ير عبداألدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية وأثرها في اإلبداع اإلداري د.علي حسين االشول أ.بش

 الجراش

 142      2022ر سبتمب، 25العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

ي اتها التنجازاجحة والمتميزة في أدائها وإمن أهم مقومات المنظمات الن اإلداري اإلبداع ويُعد

لعاملين اد اتسعى إلحداث نقلة نوعية وتغيَّرات جوهرية في أساليب عملها اإلدارية ودعم األفر

فيها وتشجيع السلوك اإلبداعي لديهم؛ بحيث تصبح ذات كفاءة وفعالية أعلى، والذي 

ات ق المنظمتحقيويات اإلدارية المختلفة جديدة قابلة للتطبيق، تسهم في تطوير العمل أفكاًرا يخلق

لمهنية فكرية وات الألهدافها في الربح والنمو والبقاء، كما يعمل اإلبداع اإلداري على تنمية القدرا

علهم بشكل يج ديهملالروح المعنوية  َوتَْنِميَة لدى العاملين في المنظمة إلى جانب تعزيز انتمائهم

ة في بإيجابي اركةزة، ومواكبة التطورات والتقنيات الحديثة والمشقادرين على توليد األفكار المتمي

ات (. األمر الذي يحتم على المنظم2016وضع حلول للمشكالت واتخاذ القرارات )قريشي، 

 لى إدخالصر عإعادة النظر في طريقة التعامل مع موظفيها لدعم اإلبداع واالبتكار، الذي ال يقت

رة دوار إداأفي  ط، بل يشمل أيًضا إحداث تغيَّرات وتحديثات فعليةاألدوات والتقنيات المتطورة فق

فه، معاروالموارد البشرية؛ كونها من أكثر المتغيَّرات التي تسعى إلى توسيع مدارك الفرد 

فة إلى إلضاوتحسين مهاراته وخبراته، وزيادة الخيارات المتاحة له، وتوفر الفرص لإلبداع، با

 كتهم بشكل إيجابي وبناء. ضمان حقوق العاملين ومشار

الشريك )الموارد البشرية المتمثلة في دور كلًّ من  إلدارة الحديثة األدوار ومن هنا برزت

(، والمتعارف باسم: نموذج نصير الموظفينو،الخبير اإلداري، ورائد التغيير، واالستراتيجي

ًكا مع اإلدارة العليا "، باعتبارها شريHR business partners"شريك األعمال للموارد البشري

للمساعدة في تنفيذ االستراتيجيات من خالل مواءمة أنظمة الموارد البشرية مع استراتيجية العمل. 

كما تعمل على توظيف خبرتها لتحقيق التميز في العمل وخفض التكاليف والحفاظ على الجودة من 

هم من خالل الكفاءة وااللتزام. خالل تنظيم العمل وتنفيذه، والتنسيق مع العاملين لضمان مساهمت

كما يجب أن يعمل متخصصو الموارد البشرية كقادة للتغير اإليجابي، وبناء الثقافة التي تؤدي إلى 

 & Bashir؛ Dai& Qiu, 2016)تحسين قدرة المنظمة على التغيير والتطوير المستمرين

Afzal,2009.) 

م تطورات 1990لوحدة اليمنية في عام بعد قيام ا في الجمهورية اليمنيةشهد القطاع الصحي 

في هذا القطــاع، الذي ساعد في التخفيف  باالستثمار ملموسة، كان أهمها السماح للقطاع الخاص

من الضغط على المستشفيات الحكومية، إضافة إلى التخفيف من السفر إلى الخارج لغرض 

تنافس على تقديم الخدمات العالج وهو ما ترتب عليه زيادة عدد المستشفيات الخاصة التي ت

الصحية، ونظًرا لما يحوزه مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا في العاصمة صنعاء من مكانة 

مرموقة بين المنظمات الصحية اليمنية، يتوقع الباحث أن هناك مستوى جيد من ممارسات األدوار 

 الحديثة إلدارة الموارد البشرية.

ية لبشرالموسومة ب "األدوار الحديثة إلدارة الموارد ا موضوع الدراسة أهمية أتت من هنا

نعاء"، ص -دراسة حالة في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا :وأثرها في اإلبداع اإلداري

ستشفى ي في المدارتحديد أثر األدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية في اإلبداع اإل إلى والهادفة

كها، لتي تمتلارية ها، ويمكنها من تعزيز كفاءة وفاعلية الموارد البشبما يحقق لها التميز في أهداف

 .وتحسن مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة
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 مشكلة الدراسة: -02

ر سة، األممنافإن المنظمات بمختلف أنواعها تعيش في عالم يتسم بالتغيَّر المستمر والتجديد وال

وظيف لى تلى أساليب إدارية حديثة وسريعة تعمل عالذي يتطلب من قياداتها ضرورة االعتماد ع

 اإلبداع اإلداري (، حيث إنَّ 2019اإلبداع اإلداري للتأقلم مع التغُيرات البيئية المتسارعة )غاني، 

والتي  مات،يعد عامالً اساسيًا يساعد على التكيف مع التغيرات المتالحقة التي تشهدها المنظ

  يثة.ئمة تعمل على مواجهة التحديات والتطورات الحدتتطلب منها توفير بيئة إدارية مال

أنواعها  (، أن منظمات القطاع الصحي في الجمهورية اليمنية بمختلف2019) فتوحوتؤكد دراسة 

في  سيماتواجه مشكالت كثيرة مثل: تغير التوجهات السياسية، وتزايد الضغوط االقتصادية ال

لى عد عرعة البحث عن أساليب إدارية جديدة تساالسنوات األخيرة، مما يتطلب من قيادتها س

 التكيف مع المتغيَّرات البيئية المحيطة بشكل إبداعي.

ارد ، بدور األدوار الحديثة إلدارة المو)Dai& Qiu2016(دراسة وفي هذا اإلطار أشادت 

ية يجستراتامشاركتهم في صناعة البشرية في تعزيز اإلبداع لدى العاملين في المنظمة من خالل 

ا إلى ويلهالمنظمة بكل كفاءة وفاعلية، والتعاون معهم في تطوير خطط األعمال وتنفيذها، وتح

لتحديات ة وانتائج واقعية ملموسة، كما تعمل على رفع مستوى إدراك العاملين للمتغيرات المحيط

ي حدث فتالذي يساعد في إدارة التغيير والتحوالت التي التدريب والتطوير المستمرمن خالل 

 .المنظمة نتيجة للمنافسة الشديدة

ية التي أكدت على وجود أثر ذي داللة إحصائ )2016(دراسة قريشي وتأتي لتأكيد ما سبق

يد ة طق وعبدراسلمتغيرات إدارة الموارد البشرية بأبعاده المختلفة في مستوى اإلبداع اإلداري، و

ا بالشك( التي أكدت أنه عندما ال يتم تحفيز العنصر البشري 2016) ا ومعنويً  لوب فإنل المطماديً

جود أثر و( التي أوضحت نتائجها 2014اإلبداع يقل في المنظمات، و دراسة البدارين وآخرين )

ين فيها عامللممارسات أدوار إدارة الموارد البشرية على اكتشاف وتطوير القدرات اإلبداعية لل

 ت(.للمشكال اسيةة، الطالقة الفكرية، والحسوالمتمثلة في أبعاد اإلبداع الرئيسة اآلتية: )األصال

 عاءصن -جيا كنلومن هذا المنطلق فقد قام الباحثان بزيارة ميدانية إلى مستشفى جامعة العلوم والت

( فردًا 30ن )مبإجراء استطالع أولي على عينة عشوائية مكونة باعتباره مجتمع الدراسة، والقيام 

ات قيادال مقابالت شخصية مع مجموعة منستشفى، وعمل من القيادات اإلدارية والطبية في الم

لتي لحديثة اية ابينهم مدير إدارة الموارد البشرية، للتعرف على مختلف األنشطة والمجاالت اإلدار

فى ي المستشيا فيمارُسها، وأظهرت نتائج هذا االستطالع أن إدارة الموارد البشرية واإلدارة العل

ق وى تحقوما ينتج عنها من رفع مستإلدارة الموارد البشرية  األدوار الحديثةيدركون معنى 

 ى نجاحهاس علاألمر الذي انعك اإلبداع اإلداري لدى العاملين في المستشفى، ولكن بنسب متفاوتة

دارة إليثة في تحقيق أهدافها المختلفة، وإن المستشفى بحاجة إلجراء دراسة حول األدوار الحد

، اإلداري لخبير)الشريك االستراتيجي، ورائد التغيير، واور كلًّ من الموارد البشرية المتمثل بد

ة تطمح عاصروأثرها في اإلبداع اإلداري، باعتبار تلك المتغيَّرات توجهات م ونصير الموظفين(

 إليها إدارة المستشفى، كما تطمح إليها منظمات األعمال األخرى أيًضا.
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ة لبشريارسة األدوار الحديثة إلدارة الموارد أثر مماوعلى ضوء ذلك كان الحرص على تحديد 

راسة في الد في اإلبداع اإلداري في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، وبالتالي تكمن مشكلة

 محاور اإلجابة عن التساؤالت البحثية االتية. 

 أسئلة الدراسة: -03

م لعلوتشفى جامعة اما مستوى ممارسة األدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية في مس -1

 والتكنولوجيا؟

 ما مستوى تحقق اإلبداع اإلداري في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا؟ -2

تشفى ي مسفما أثر ممارسة األدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية في اإلبداع اإلداري  -3

 جامعة العلوم والتكنولوجيا؟

علوم عة الفي اإلبداع اإلداري في مستشفى جام ما أثر ممارسة دور الشريك االستراتيجي -1 -3

 والتكنولوجيا؟

وم ما أثر ممارسة دور رائد التغيير في اإلبداع اإلداري في مستشفى جامعة العل -3-2

 والتكنولوجيا؟

علوم ما أثر ممارسة دور الخبير اإلداري في اإلبداع اإلداري في مستشفى جامعة ال -3-3

 والتكنولوجيا؟

لوم مارسة دور نصير الموظفين في اإلبداع اإلداري في مستشفى جامعة العما أثر م -3-4

 والتكنولوجيا؟

 أهمية الدراسة: -04

تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية موضوعها وندرته النسبية خصوًصا في األدبيات العربية، 

في اإلبداع األدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية وما يحدثه من أثر حيث يتسم موضوع 

، بأهمية كبيرة في مجال تنمية المنظمات وتطورها؛ كون الموارد البشرية هي العنصر اإلداري

األساسي في بناء المنظمات، كما تكتسب الدراسة أهميتها من خالل االعتماد على حداثة األدوار 

حيث إن  التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية وما تحققه من نجاحات في منظمات األعمال،

الباحثين لم يؤلوا هذا النوع من المواضيع اهتماًما كافيًا، وهذآ ما يفسر قلة الدراسات التي تناولت 

هذا الموضوع، ويمكن تقسيم أهمية الدارسة إلى أهمية نظرية وأهمية عملية وذلك على النحو 

 اآلتي:

 األهمية النظرية: -4-1

ة ر الحديثدوالتي تناولت هذا الموضوع المتعلق باألتكتسب الدراسة أهميتها من قلة الدراسات ا -

 باإلبداع اإلداري لدى العاملين في المنظمة.  وأثرها فيإلدارة الموارد البشرية 

لحديثة ار اإسهام هذه الدراسة في إثراء المكتبات اإلدارية بالمحتوى العلمي لموضوع األدو -

ياًرا عمال وخت األَوَحِديثًا في إدارة ُمنظما اإلدارة الموارد البشرية كونها تمثل مدخالً أساسيً 

 استراتيجيًا تطمع إليها المنظمات لبناء وتنمية مواردها البشرية.

تعد هذه الدراسة منطلقا للباحثين نحو إجراء المزيد من الدراسات ذات الصلة بالطرق المتبعة  -

 عمال في القطاعات األخرى.في ممارسة األدوار الحديثة إلدارة للموارد البشرية لمنظمات األ
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 األهمية العملية: -2 -4

تشفى ي مسمن المؤمل أن تسهم نتائج هذه الدراسة في توسيع الخيارات أمام صانعي القرار ف -

ء ألداجامعة العلوم والتكنولوجيا لوضع سياسات إدارية طويلة المدى تكفل تحسين مستوى ا

 نطلق تنمية اإلبداع اإلداري.اإلداري إلدارة الموارد البشرية، وذلك من م

طبيق ية تيأمل الباحثان أن تعمل هذه الدراسة على رفع الوعي لدى المنظمات اليمنية بأهم -

 ة.والمنظم لفردااألدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية وما تحققه من أثر إيجابي على كلًّ من 

ارسات ن ممماليمنية على االنتقال  يأمل الباحثان أن تسهم هذه الدراسة في تشجيع المنظمات -

دارة لحديثة إلار ااألدوار التقليدية التي ال تزال تمارسها بعض المنظمات حاليًا إلى ممارسة األدو

 الموارد البشرية.

 نموذج الدراسة: -05

ستنادًا إلى التأصيل النظري فقد تم تحديد أبعاد المتغيَّرات الواردة في النموذج المعرفي على إ

 و اآلتي:النح

ة الحساسيطرة وأبعاد المتغير التابع المتمثلة في )األصالة، والطالقة، والمرونة، والمخا  -5-1

(، وكرامش 2018(، وجرمان )2019للمشكالت(، كما وردت في دراسة كلًّ من صارم )

 (.2017(، وغرابي )2018(، والناصر وحسين )2018)

دور كلًّ من )الشريك االستراتيجي، ورائد التغيير،  أبعاد المتغير المستقل والُمتمثلة في -2 -5

QiuDai & (2016 ،)الخبير اإلداري، نصير الموظفين( وذلك كما وردت في دراسة كلًّ من 

Glaister (2014 ،)Afzal & Bashir (2009 ،)Ulrich et al (2009)،Losey, Ulrich

& Meisinger (2006.)(:1)لدراسة كما في الشكل وعليه فقد تم تصميم النموذج المعرفي ل 
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 (: نموذج الدراسة1شكل )

 فرضيات الدراسة: -06

ت رضيافمن أجل تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها المطروحة أعاله يمكننا صياغة 

 الدراسة على النحو اآلتي:

 الفرضية الرئيسة:

في داري اإل لبشرية في اإلبداعيوجد أثر ذو داللة إحصائية لألدوار الحديثة إلدارة الموارد ا

 مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا.

 ويشتق منها الفرضيات الفرعية التالية:

امعة جشفى يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدور الشريك االستراتيجي في اإلبداع اإلداري في مست

 العلوم والتكنولوجيا.

علوم معة الفي مستشفى جااإلداري بداع يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدور رائد التغيير في اإل

 والتكنولوجيا.

لعلوم اامعة في مستشفى جاإلداري يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدور الخبير اإلداري في اإلبداع 

 والتكنولوجيا.

لعلوم معة افي مستشفى جااإلداري يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدور نصير الموظفين في اإلبداع 

 والتكنولوجيا.
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 اإلجرائية: التعريفات -07

 األدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية:

ا يقوم به التي بأنها تلك األدوار األربعة إجرائياً بأنها:يُعرفها الباحث  ألغراض هذه الدراسة

، لتغييراائد ر، والشريك االستراتيجي)مدراء إدارة الموارد البشرية والمتمثلة في دور كلًّ من 

 طويرتبحيث يتشاركون مع كبار قادة المنظمة من أجل  (،نصير الموظفينو،الخبير اإلداريو

قسم  تحويلوبشكل متكامل ل، استراتيجية للموارد البشرية تدعم بقوة األهداف العامة للمنظمة

 الموارد البشرية من مركز تكلفة إلى مركز ربح، من خالل أربعة أدوار هي:

 :دور الشريك االستراتيجي

ً بأنهُ:يُعرفه الباحث  دراسةألغراض هذه ال لموارد ارة االدور الذي يقوم به مدراء إدإجرائيا

ات، ستراتيجياال البشرية والذي يساعد في صياغة االستراتيجيات وبناء العمالة الالزمة لتنفيذ تلك

 تي تواجهل الأو هو الدور الذي يسعى المتالك الفطنة الالزمة التي يمكن توظيفها في حل المشاك

 تنفيذها.رة لمل والعمال، واإلسهام بدعم المشاريع التي تحتاج مشاركة ودعم من أكثر من إداالع

 :دور رائد التغيير

ً بأنهُ:يُعرفه الباحث  ألغراض هذه الدراسة الدور الذي يقوم به مدراء إدارة الموارد إجرائيا

نتيجة للمنافسة الشديدة، أو  البشرية ليمكنهم من إدارة التغيَّرات والتحوالت التي تحدث في المنظمة

رغبة المنظمة في زيادة الفعالية اإلنتاجية لتلبية احتياجات ومتطلبات العمالء، حيث يقوم بجمع 

آراء ومالحظات العاملين تجاه صناعة التغيير وبناء خططها وتحليلها، وبعد اتخاذ اإلدارة العليا 

ك التغيير وتقبله من خالل التدريب والتطوير للقرار يأتي هذا الدور لمساعدة العاملين على فهم ذل

للموظفين إلكسابهم المهارات الالزمة إلحداث التغيير، ومن ثم العمل على احتواء مظاهر 

 المقاومة تجاه التغيير إن وجدت.

 دور الخبير اإلداري: 

ً بأنهُ:يُعرفه الباحث  ألغراض هذه الدراسة وارد مرة السعى من خالله إداتالدور الذيإجرائيا

تتوافق  خليةالبشرية إلى فهم سياسات الدولة وأنظمتها وبرامجها بشكل مستمر، لبناء سياسات دا

ضل أف بشكل مع السياسات التي تصدرها الدولة، والتي تخدم الموارد البشرية داخل المنظمة

 ، معتمدة على التقنية الحديثة في كل خطواتها.وأسرع وبتكلفة أقل

 دور نصير الموظفين: 

ً بأنهُ:يُعرفه الباحث  غراض هذه الدراسةأل لموارد ارة االدور الذي يقوم به مدراء إدإجرائيا

ن وظفيالبشرية ليُمكن من إعداد سياسات وإجراءات مناسبة تساعد على معرفة احتياجات الم

قهم حقو وتلبيتها، وإشعار الموظفين في المنظمة أن إدارة الموارد البشرية هي المدافع عن

هم، وأنها حريصة على مصالحهم ومساندتهم وحل مشاكلهم، وبذلك تكون وجهتهم وقضايا

رص الف ومقصدهم التي يتوجهون إليها، كما أن هذا الدور يعمل على تشجيع المبدعين وإتاحة

 أمامهم لتنفيذ إبداعاتهم المتعلقة بتطوير العمل واألنظمة واإلجراءات المتبعة.

 اإلبداع اإلداري:
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كل جهد أو فعل يهدف إلى فكرة جديدة أو أكثر إجرائياً بأنهُ:يُعرفه الباحث  دراسةألغراض هذه ال

خذًا في الحسبان آشمولية تعمل على تحسين أداء المنظمة، بشكل مختلف أو مطور عما سبق، 

 األبعاد اآلتية )األصالة، والطالقة، والمرونة، والمخاطرة والحساسية للمشكالت(.

 :اإلبداع اإلداري

 اإلبداع اإلداري: مفهوم

بداعي، ( بأنه: عملية تفكير فردي تجمع المعرفة الرائعة مع العمل اإلOsama)2012يعّرفه 

بداع اإل وتالمس مختلف مجاالت الحياة وتتعامل مع الواقع وتزدهر نحو األفضل، إلى جانب أن

مزيج  ي هو(. إلى أن اإلبداع اإلدارAtiya)2009يشير وهو نتيجة رد فعل ذاتي أو موضوعي. 

ة حل مشكل إلى من القدرات التي تمكن الفرد من إنتاج فكرة جديدة ومميزة وقابلة للتطبيق، وتهدف

حقيق تضمن أو تطوير نظام قائم أو إيجاد مفهوم عملي أو طريقة لتنفيذ أعمال المنظمة، بما ي

، ة ومفيدةديدرة جاألهداف بكفاءة وفاعلية، وبمعنى آخر، يُقصد باإلبداع: خلق قيمة أو إنتاج فك

لق ت، أو تعملياسواء تعلق األمر بإنتاج سلعة أو تقديم خدمة، أو تعلق باألدوات واإلجراءات والع

 باالستراتيجيات والسياسات، والبرامج التنظيمية.

 أهمية اإلبداع اإلداري:

ا التي هازاتيعد اإلبداع اإلداري من أهم مقومات المنظمات الناجحة والمتميزة في أدائها وإنج

ين د العاملفراتسعى إلى إحداث نقلة نوعية وتغيَّرات جوهرية في أساليب عملها اإلدارية ودعم األ

تحسين  إلى فيها وتشجيع السلوك اإلبداعي لديهم، بحيث تصبح ذات كفاءة وفاعلية أعلى، ساعيين

 وضع حلولوة، ميزقدرات العاملين على مواكبة التطورات والتقنيات الحديثة، وتوليد األفكار المت

تكامل ام مللمشكالت والمشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، فاإلبداع نظ

بة سريعة (، والذي من شأنه أن يسهم في خلق استجا2020يشارك فيه كل أفراد المنظمة )شافع، 

في  رهاستقراللمتغيَّرات البيئية المحيطة، وهو ما يجعل المنظمة قادرة على الحفاظ على ا

ريق طعن  الظروف المختلفة، كما تعمل في نفس الوقت على االستغالل األمثل للموارد المالية

 .(2019صارم، (استخدام أساليب عملية وعلمية تتواكب مع التطورات الحديثة 

 أبعاد اإلبداع اإلداري:

 :فيما يلي أهم األبعاد التي يمكن االعتماد عليها في الدراسة الحالية وهي

بهتها م مشاهي القدرة على إنتاج األفكار واالستجابات األصلية، أي التي تتميز بعداألصالة: 

لموظف، ايها لغيرها من األفكار، أو على األقل قليلة التكرارات داخل المنظمات التي ينتمي إل

اهرة لمبة اوتشمل ثالثة جوانب رئيسة هي: االستجابة الشائعة، واالستجابة البعيدة، واالستجا

 (.2014)البدارين وآخرون، 

ألفكار اع من تعد الطالقة بنك اإلبداع، ويقصد بها القدرة على توليد عدد كبير ومتنوالطالقة: 

ن اإلبداعية وبشكل مستمر وفي ظروف مختلفة من قبل الموظف المبدع، بحيث ال يتوقف ع

 (. 2019ل، الجديدة )األشواإلبداع، ودائًما ما يجد لنفسه سببًا إلنتاج األفكار اإلبداعية 

لموقف اتغير وهي القدرة على التكيف السريع في المواقف أو المشاكل المستجدة بحيث يالمرونة: 

 (.2019اإلبداعي والعقلي حسب الظروف )األشول، 
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ي مات فويقصد بها قدرة الفرد على إدراك المشكالت المستقبلية واألزالحساسية للمشكالت: 

ب األثر تيعاكثر من غيرها، وهي النظرة المتميزة تجاه أبعاد المشكلة، واسالمواقف المختلفة أ

 (.2014المترتب عليها بحيث يمكنه ذلك من تحديد نوع القصور وتالفيه )البدارين وآخرون، 

حت تقعات وتعني مدى شجاعة الموظف في تعريض نفسه للفشل، أو االنتقاد وتقديم توالمخاطرة: 

د تعدامام المبادرة في تبني األفكار واألساليب الجديدة مع االسظروف عمل غامضة وأخذ ز

 (.2014لتحمل المخاطر والمسؤوليات المترتبة عليها )البدارين وآخرون، 

 األدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية:

رضت تي فتواجه المنظمات المعاصرة اليوم بمختلف أشكالها وأنواعها الكثير من التحديات ال

عض ها بلى بيئة العمل، فهي تؤثر وتتأثر بما يحدث من تغيَّرات خارجية تفرض بدورنفسها ع

يَّرات؛ هذه التغبًرا التغيَّرات الداخلية، وتعد إدارة الموارد البشرية من أكثر اإلدارات عرضةً وتأث

 مكنهايمات كونها المسؤولة عن أهم مورد داخل المنظمة وهو المورد البشري، ومن ثم فإن المنظ

يجيات تراتأن تكون أكثر كفاءة وفاعلية إذا ما استطاعت إدارة مواردها البشرية بسياسات واس

عد ة الذي يطلوبقادرة على تزويدها بالحجم والنوعية المناسبة من الموارد والكفاءات البشرية الم

 (.2018سماللي، المقوم األساسي لنجاح المنظمات )

 رد البشرية:أبعاد األدوار الحديثة إلدارة الموا

 دور الشريك االستراتيجي:

ً كان ينظر للعنصر البشري على أنُه مجرد سلعة أو عامل من عوامل اإلنتاج ي وًرا دؤدي سابقا

، ر البشريلعنصامعيناً، ولذلك اقتصر التركيز على األداء اآللي للمهام واألنشطة التي يقوم بها 

ارٌز بوٌر دفي أداء العمل دون أن يكون له  والعمل على إكسابه مهارات وقدرات فنية يستخدمها

 (. (Torrington & Hall & Taylor, 2005في المشاركة أو التفكير في اتخاذ القرار

كما كان ينظر ألدوار إدارة الموارد البشرية بأنها تلك األدوار المحصورة بالتوظيف واالختيار، 

ي أغلب األحيان على أنها مقتصرة على وإدارة الرواتب والتعويضات، كما كان ينظر لها أيًضا ف

 Losey et)الدور الرقابي والمدقق، وكذلك كانت تركز على العمليات في المستوى التشغيلي فقط 

al, 2006.) 

 دور رائد التغيير:

ر، تقراال شك أن التغيير ليس ظاهرة جديدة، فكل فترة لها حصتها من التذبذبات وعدم االس

خلية وى داقوعادية في الحياة االقتصادية واالجتماعية، بسبب وجود والتغيَّر هو حالة ثابتة 

دة، مثل: ظهور المناطق التجارية الجديوخارجية تضغطان وتفرضان عليها ضرورة التغيير 

 يواكب كلير لوالحضارة الصناعية الجديدة، وتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم يأتي دور رائد التغي

ذي يحدث ول الإدارة التغيير والتحوارد البشرية لتقوم بعملها في ذلك ويوسع من مهام إدارة الم

تلبية لجية في المنظمة نتيجة للمنافسة الشديدة، أو رغبة المنظمة في زيادة الفعالية اإلنتا

 .(al Ulrich et,2009(اآلتية:والمتمثلة في المحاور احتياجات ومتطلبات العمالء الداخلين 

 .لين تجاه التغيير وتحليلها واتخاذ ما يلزم حيالهاجمع المالحظات وآراء العام -1
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حداث إلزمة تخطيط البرامج التدريبية والتطويرية وتنفيذها إلكساب العاملين المهارات الال -2

 التغيير.

مه لى فهعتخطيط وتنفيذ عمليات التواصل لشرح طبيعة التغيير وأهدافه ومساعدة العاملين  -3

 وتقبله.

 يير ورصدها والتعامل معها.التنبؤ بمظاهر مقاومة التغ -4

 العمل على إكساب العاملين األمور اآلتية: -5

 المرونة والقدرة على التكيف.  -أ

 فهم ثقافة المنظمة بشكل كامل. -ب

 معرفة كيفية التعامل مع العقبات التي ستحدث من جراء التغيير. -ج

 مساعدة اآلخرين على استيعاب هذا التغيير وقبوله. -د

 دور الخبير اإلداري:

خطيط التي فدور الخبير اإلداري ليقوم بممارسة الوظائف اإلدارية المختلفة والمتمثلة ويأتي 

ية لبشراوالتنظيم والتوجيه والرقابة، والمتعلقة أيًضا بتطوير سياسات وإجراءات الموارد 

اإلضافة بقل، وتطبيقها. والمتعلق أيضا بتنفيذ الممارسات اإلدارية بشكل أفضل وأسرع وبتكلفة أ

 .لخارجيةاادر ورين حديثين وهما: زيادة استخدام التكنولوجيا واالستعانة بالكثير من المصإلى د

 .(Ulrich et al ,2009(:في الخبير اإلداريتتمثل المحاور الرئيسة لدور و

 فهم سياسات ونظم وبرامج الدولة. -أ

لتي النظم اتطوير السياسات واإلجراءات الداخلية إلدارة الموارد البشرية لكي تتوافق مع  -ب

 تصدرها الدولة.

 .تطوير إجراءات مرنة وسلسة لخدمات الموارد البشرية وتعريف كافة العاملين بها -ج

ة لبشريالموارد ااستخدام التقنيات المعتمدة على اإلنترنت لممارسة جميع وظائف إدارة  -د

 إلكترونيًا.

 دور نصير الموظفين:

جية عيل إنتاي تفي الموارد البشرية من جانب، وفوهذا الدور تكمن أهميته في تعزيز ثقة العاملين ف

 العامل من جانب آخر، فهو يسهم في تطوير ووضع استراتيجيات تساعد في تعزيز ثقافة

المة ا يضمن س، بمالمشاركة لدى العاملين، ويقود توجه اإلدارة االستراتيجية لتنمية القوى العاملة

 (.2018)الجزنأوي.  خالقيات العملالعمليات والممارسات بشكل عادل وضمان ميثاق أ

ن هذا الدور يعمل على إعداد السياسات واإلجراءات أ )Afzal & Bashir) 2009ويرى

وإشعار العاملين في المنظمة أن إدارة الموارد ،المناسبة لمعرفة احتياجات العاملين وتلبيتها

ومساندتهم وحل البشرية هي المدافع عن حقوقهم وقضاياهم، وأنها حريصة على مصالحهم 

كما  ،مشاكلهم، ويوضح في السياق نفسه أنها بذلك تكون وجهتهم ومقصدهم التي يتوجهون إليها

تشجيع المبدعين وإتاحة الفرص أمامهم لتنفيذ إبداعاتهم المتعلقة على -أيًضا-أن هذا الدور يعمل

 بتطوير العمل أو تطوير نظم وإجراءات العمل.
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 الدراسات السابقة: -08

 سات المتعلقة بالمتغير التابع )اإلبداع اإلداري(:الدرا

راسة دالهيكل التنظيمي وأثره في اإلبداع اإلداري (، بعنوان: "2020)راهم وقتال دراسة 

 تطبيقية على المركب المنجمي للفوسفات بجبل العنق"، الجزائر.

لمؤسسة ي اداري فهدفت الدراسة إلى التعرف على نوع الهيكل التنظيمي وتأثيره في اإلبداع اإل

ستبانة ى االالجزائرية من خالل المركب المنجمي للفوسفات بجبل العنق. وقد اعتمدت الدراسة عل

رت النتائج أن ( عامٍل. وأظه200بوصفها أداة رئيسة لجمع البيانات؛ وقد كانت العينة مكونة من )

لعينة اري لاإلبداع اإلدالهيكل التنظيمي في المؤسسة محل الدراسة جامد، كما تبين أن مستوى 

لعاملين لاري )محل الدراسة( متوسط. كما أوضحت الدراسة أنه يوجد عالقة قوية بين اإلبداع اإلد

 والهيكل التنظيمي في المركب المنجمي.

ي دراسة الثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلدار(، بعنوان: "أثر2019دراسة بختاوي وجواب )

 بوالية أدرار"، الجزائرية.ناشطة عينة من البنوك التجارية ال

ختلفة الم الثقافة التنظيمية في اإلبداع اإلداري بأبعادههدفت الدراسة إلى التعرف على أثر

 ة بواليةناشطلدى العاملين في وكاالت البنوك التجارية ال )األصالة، المرونة، تشجيع اإلبداع(

خدم د استرئيسة لجمع البيانات؛ وق وقد اعتمدت الدراسة على االستبانة بوصفها أداةأدرار. 

للثقافة د أثر( فردًا. وأظهرت النتائج وجو59الباحث الحصر الشامل لمجتمع الدراسة المكون من )

 ة بواليةناشطالتنظيمية على اإلبداع اإلداري بأبعاده المختلفة في وكاالت البنوك التجارية ال

ة )محل تجارياإلبداع اإلداري في البنوك الأدرار، كما توصلت الدراسة إلى ضرورة ترسيخ ثقافة 

 اجهةالدراسة( واالعتناء باألفراد المبدعين وتشجيعهم لتطوير العمل وابتكار حلول لمو

 المشكالت.

ع ق اإلبدا(، بعنوان: "استراتيجية إدارة الموارد البشرية ودورها في تحقي2019دراسة حاتم )

 اإلداري"، رسالة ماجستير، اليمن.

بداع ق اإلاسة إلى تحديد دور "استراتيجية إدارة الموارد البشرية ودورها في تحقيهدفت الدر

ع مثل مجتمقد تواإلداري. وقد اعتمدت الدراسة على االستبانة بوصفها أداة رئيسة لجمع البيانات؛ 

ي وزع الذ الدراسة من األفراد في مؤسسة أحمد سلطان التجارية في المملكة العربية السعودية

( استمارة منها صالحة 189( فردًا؛ وقد تم استرجاع )211ينة منهم بلغت )على ع

نت ة كاللتحليل.وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى اإلبداع اإلداري في المؤسسة محل الدراس

 الدراسة محل عالية جدًا. كما أن مستوى ممارسة استراتيجية إدارة الموارد البشرية في المؤسسة

 كان عاليًا أيًضا. 

ة حالة دراس-دور إدارة المعرفة في تحقيق اإلبداع اإلداري "(، بعنوان: 2019صارم )دراسة 

 برنامج األغذية العالمي واللجنة الدولية للصليب األحمر"، سوريا.

هدفت الدراسة إلى معرفة دور إدارة المعرفة في تحقيق اإلبداع اإلداري وذلك من خالل معرفة 

المعرفة، وتوزيع المعرفة، وتطبيق المعرفة( في تحقيق اإلبداع  دور )تشخيص المعرفة، وتخزين

اإلداري لدى الموظفين في برنامج األغذية العالمي واللجنة الدولية للصليب األحمر في مدينة 
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دمشق.وقد اعتمدت الدراسة على االستبانة بوصفها أداة رئيسة لجمع البيانات؛ وقد شمل مجتمع 

األغذية العالمي واللجنة الدولية للصليب األحمر، وتم توزيع  الدراسة الموظفين في برنامج

( استبانة من االستبانات 162االستبانة على عينة عشوائية من المجتمع؛ حيث تم استرجاع )

الموزعة صالح للدراسة، وقد استخدمت الباحثة عددًا من األساليب اإلحصائية باستخدام برنامج 

spss وأظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير ذي داللة إحصائية لعرض وتحليل نتائج الدراسة .

إلدارة المعرفة في تحقيق اإلبداع اإلداري، وكذلك وجود تأثير ذي داللة إحصائية ألبعاد 

)تشخيص المعرفة، تخزين المعرفة، توزيع المعرفة، تطبيق المعرفة( على تحقيق اإلبداع 

إحصائية لتوليد المعرفة على تحقيق اإلبداع اإلداري، بينما تبين عدم وجود تأثير ذي داللة 

 اإلداري.

دى دور القيادة اإلدارية في تشجيع اإلبداع اإلداري ل(، بعنوان: "2018) دراسة حفصي

 .لجزائرأم البواقي"، ا -دراسة ميدانية بمديرية السياحة والصناعة التقليدية –العاملين 

لعاملين دى ارية في تشجيع اإلبداع اإلداري لهدفت الدراسة إلى التعرف على دور القيادة اإلدا

ة عدة دراسداخل المنظمة بمديرية السياحة والصناعة التقليدية بأم البواقي، وقد وضعت في ال

التصال، انمط فرضيات ذات عالقة بأبعاد القيادة اإلدارية، وهي: )المشاركة في اتخاذ القرار، و

ئة ، خلق بيلعملامتمثلة في )ابتكار أساليب جديدة في ونظام الحوافز( وأبعاد اإلبداع اإلداري وال

اة وصفها أدبانة مبدعة، تفعيل القدرات اإلبداعية لدى العاملين(. وقد اعتمدت الدراسة على االستب

عة ة والصناسياحرئيسة لجمع البيانات؛ وقد تم توزيع االستبانة على عينة من العاملين بمديرية ال

 كبيًرا مؤسسة دوًرا. وأظهرت نتائج الدراسة أن للقيادة اإلدارية داخل ال( عاملٍ 34التقليدية بلغت )

ع ت صنفي تشجيع اإلبداع لدى العاملين، وذلك من خالل مشاركة القائد لمرؤوسيه في عمليا

لق خدور في  لها القرارات واتخاذها، كما انهُ البد للقائد أن يعتمد أو يشجع ثقافة االتصال التي

 المؤسسة جههاداع من خالل تبادل اآلراء واالقتراحات والحلول للمشاكل التي توبيئة محفزة لإلب

ا لتجسيده عمهمفيما بينهم، كما أظهرت النتائج وجود نظام حوافز يشجع العاملين على اإلبداع ويد

 على أرض الواقع.

ي: "أثر القيادة التحويلية في اإلبداع اإلدار(، بعنوان: 2015) Harada&Osmanدراسة 

 دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية )التعدين واالستخراج("، ماليزيا.

"The impact of the transformational leadership in the administrative 

creativity: An applicative study on the industrial companies (mining and 

extraction)". 

ة الصناعي ركاتلقيادة التحويلية في اإلبداع اإلداري في الشهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر ا

بيانات؛ ع ال)التعدين واالستخراج(.وقد اعتمدت الدراسة على االستبانة بوصفها أداة رئيسة لجم

مركزية ( موظفًا، كانوا من مستويات اإلدارة العليا وال176وقد تكون مجتمع الدراسة من )

 اللةتخراج(. وأظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير ذي دللشركات الصناعية )التعدين واالس

دين ة )التع( لنمط القيادة التحويلية في اإلبداع اإلداري في الشركات الصناعي0.05إحصائية )

 واالستخراج(.
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 (الدراسات المتعلقة بالمتغير المستقل )األدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية 

(، بعنوان: "أثر االتجاهات المعاصرة إلدارة الموارد 2020) شاطرباشو شقبقبدراسة 

 الجزائر.البشرية على تنمية كفاءة أداء المؤسسات"، 

داء كفاءة أ نميةهدفت الدراسة إلى تناول االتجاهات الحديثة إلدارة الموارد البشرية ودورها في ت

ة د البشريموارالقة القائمة بين االتجاهات الحديثة إلدارة الالمؤسسات االقتصادية، وإيجاد الع

ة داة رئيسها أوأثرها على تنمية كفاءة أداء المؤسسات. وقد اعتمدت الدراسة على االستبانة بوصف

 لجزائر.اة في من جميع العاملين في المؤسسة االقتصادي وقد تكون مجتمع الدراسةلجمع البيانات؛ 

هات تجاوجود عالقة وطيدة بين تبني المؤسسة الستراتيجية تطبيق اال وأظهرت نتائج الدراسة

أداء وتها الحديثة إلدارة الموارد البشرية وبين زيادة كفاءة إنتاجيتها وتحسين مستوى خدما

ر تطويموظفيها. كما أظهرت النتائج أن من اهم االتجاهات الحديثة التي تسهم في ترقية و

لموظفين اهود لفعالة التي تضع على عاتقها مسؤولية التنسيق بين جالمؤسسة هي: توفير القيادة ا

فيهم،  بداعواإلدارة؛ من أجل توجيههم نحو االتجاه الصحيح، وتحفيزهم وكشف مكمن الطاقة واإل

 ولتحقيق األهداف المرسومة ومن ثم تحقيق أهدافهم الشخصية.

ي وزارة فة في اإلبداع اإلداري "دور إدارة الموارد البشري(، بعنوان: 2017دراسة العجمي )

 األشغال الكويتية"، األردن. 

 رةوزا هدفت الدراسة إلى التعرف على دور إدارة الموارد البشرية في اإلبداع اإلداري في

ية، ل الكويتشغااألشغال الكويتية، وبيان أثر ممارسات أدوار إدارة الموارد البشرية في وزارة األ

د وقانات؛ البي عتمدت الدراسة على االستبانة بوصفها أداة رئيسة لجمعوقد افي اإلبداع اإلداري. 

عاملين ة المن جميع الموظفين اإلداريين في مركز وزارة األشغال الكويتي تكون مجتمع الدراسة

( موظفًا من 613( إدارة، وما يتفرع عنها من إدارات وأقسام فرعية، وتكونت العينة من )17في )

راقب( مسم، الذين يشغلون مناصب )مدير إدارة، مساعد مدير إدارة، رئيس ق الموظفين اإلداريين

( 592سترداد )( استبانة عليهم، وتم ا613العاملين في وزارة األشغال الكويتية؛ وقد تم توزيع )

إلحصائي، أي ا( استبانة غير صالحة للتحليل 72استبانة منها، وبعد فرز االستبانات تبين وجود )

مارسات أدوار ( استبانة. وأظهرت النتائج أن مستوى م520ت التي تم تحليلها بلغت )أن االستبانا

 يًضا.اد أإدارة الموارد البشرية مرتفًع، ومستوى تحقق اإلبداع اإلداري مرتفع لجميع األبع

لى أداء عدراسة أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية الحديثة "بعنوان: ، )2016شفاء )دراسة

 المنظمات تطبيق عملي على شركة جود"، سوريا. العاملين في

هدفت الدراسة إلى البحث في الممارسات الحديثة إلدارة الموارد البشرية وأثرها على أداء 

وقد اعتمدت الدراسة على االستبانة بوصفها أداة رئيسة لجمع البيانات؛ العاملين في شركة جود.

واحدة من أكبر الشركات السورية في محافظة شركة جود، بوصفها وقد تمثل مجتمع الدراسة من 

الالذقية، أما عينة الدراسة فتكونت من اإلداريين في شركة جود والموظفين في إدارة الموارد 

مدير إدارة، مساعد مدير، رئيس قسم، موظفين، مركز وظيفي آخر(، ثم تم توزيع  (البشرية من

ة، وجمعها ثم تحليلها باستخدام البرنامج ( مفرد70االستبانة على عينة الدراسة المؤلفة من )

 .SPSSاإلحصائي 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B4%D9%82%D8%A8%D9%82%D8%A8%D8%8C+%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B4%D9%82%D8%A8%D9%82%D8%A8%D8%8C+%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
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ية رد البشرلموااوأظهرت النتائج أن األداء الوظيفي للعاملين يتأثر إلى حد كبير بممارسات إدارة 

هذه  طبيقالحديثة، وأن جميع الممارسات تؤثر بشكل إيجابي في أداء العاملين، فكلما تحسن ت

 ين.الممارسات يتحسن أداء العامل

لى أداء ع(، بعنوان:"االتجاهات الحديثة إلدارة الموارد البشرية وأثرها 2015دراسة خليل )

 المنظمة" مصر.

داء لى أعهدفت الدراسة إلى تناول االتجاهات الحديثة إلدارة والموارد البشرية وتأثيرها 

كون تقد وات؛ المنظمة. وقد اعتمدت الدراسة على االستبانة بوصفها أداة رئيسة لجمع البيان

حكومية؛ ( مديًرا، من مديري الموارد البشرية من مختلف المنظمات ال15عينة الدراسة من )

هاز وذلك من خالل المشاركة في لقاءات برنامج إدارة الموارد البشرية الذي نظمه الج

 المركزي للتنظيم اإلداري.

 حداثددة للمساهمة في إأظهرت نتائج الدراسة أنهُ يجب العمل على صياغة إستراتيجية مح

ذلك ومي؛ التطوير التنظيمي، وأنه يوجد حاجة إلى اعتماد مدخل وجهد متكامل للتطوير التنظي

ي لتغيير فحو التحقيق القدر األكبر من المنافع واألرباح، كما يجب أن تهتم المنظمات بالتحول ن

 الثقافة والسلوك التنظيمي.

ألداء الحديثة إلدارة الموارد البشرية وأثرها في ( بعنوان: "األدوار ا2014دراسة حسن )

 ردنية".األ المنظمي: الدور المعدل إلدارة المعرفة: دارسة تطبيقية على شركات صناعة األدوية

داء ي األهدفت الدراسة إلى التعرف على األدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية وأثرها ف

قد ل. وة في ظل وجود إدارة المعرفة كمتغير معدالمنظمي في شركات صناعة األدوية األردني

 بانة علىالستااعتمدت الدراسة على االستبانة بوصفها أداة رئيسة لجمع البيانات؛ وقد تم توزيع 

م عديهعينة في اإلدارة العليا والوسطى من شاغلي الوظائف اإلشرافية وهم: المدراء ومسا

انة، وتم ( استب144األدوية األردنية، بلغت )ورؤساء األقسام ورؤساء الشعب في شركة صناعة 

ن عدد ( استبانات غير صالحة للتحليل ليكو4( استبانة، وتم استبعاد )122استرداد منها )

عة. ( من االستبانات الموز%82( استبانة، بنسبة )118االستبانات التي خضعت للتحليل )

ن تفعة، وأءت مررة الموارد البشرية جالألدوار الحديثة إلداأظهرت النتائج أن األهمية النسبية و

 مي.لمنظايوجد أثر ذي داللة إحصائية لألدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية في األداء 

 ." االتجاهات الحديثة إلدارة الموارد البشرية"، مصربعنوان: (، 2006حامد )دراسة 

قها مدى تطبيرية وارة الموارد البشالحديثة في إدهدفت الدراسة إلى تحديد أهم االتجاهات اإلدارية 

هات في المنظمات المصرية )دراسة نظرية(، كما سعت هذه الدراسة إلى تحديد أهم االتجا

 لمصرية. امات اإلدارية الحديثة في إدارة الموارد البشرية ومدى تطبيق هذه االتجاهات في المنظ

بحوث السابقة إلعداد بحث وقد اعتمد الباحث في تحقيق أهدف الدراسة على الدراسات وال

مرجعي؛ حيث استقى الباحث معارفه من تحليل البحوث والدراسات األجنبية والعربية وبخاصة 

التطبيقية لالستفادة من نتائجها، وتمحور البحث حول ثالثة مباحث، خصص األول منها: للتعرف 

وارد البشرية، في حين على ماهية إدارة الموارد البشرية، وتطور الفكر اإلداري في إدارة الم

خصص المبحث الثاني: لدراسة أهم االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية، أما المبحث 
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الثالث فقد خصصه الباحث للتعرف على مدى تطبيق االتجاهات الحديثة إلدارة الموارد البشرية 

 ة.في المنظمات المصرية، وكذلك تقديم إطار مقترح إلدارة الموارد البشري

تجاهات اال وأظهرت نتائج الدراسة أن بيئة المنظمات المصرية بشكلها الحالي غير مهيأة لتقبل

رة ة في إداحديثاإلدارية الحديثة إلدارة الموارد البشرية وتطبيقها. ومن االتجاهات اإلدارية ال

وم ي ظل مفهف يةالموارد البشرية: اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية، وإدارة الموارد البشر

س المال ن رأإدارة الجودة الشاملة، واستراتيجية التسويق الداخلي واستراتيجيه تمكين العاملي

 ة في عصربشريالفكري وفلسفة اإلدارة اليابانية في إدارة الموارد البشرية، وإدارة الموارد ال

 الحكومة اإللكترونية.

نوان: "االتجاهات ، بعíkovářBedna&álováťKoš&)2019(Glazarováدراسة 

 يك.جمهورية التشالحديثة في إدارة الموارد البشرية في شركات الكيماويات التشيكية"، 

"Modern trends in human resource managementin the Czech chemical 

companies" 

وقت ي الهدفت الدارسة إلى تحديد االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية المطبقة ف

ت الحاضر في ممارسات الشركات. كما توضح كيف يتم تطبيق هذه االتجاهات من قبل شركا

ئيسة رداة وقد اعتمدت الدراسة على االستبانة بوصفها أكيميائية مختارة في جمهورية التشيك.

ية يميائكتكون مجمع الدراسة من مديري الموارد البشرية في خمس شركات لجمع البيانات؛ وقد 

 جمهورية التشيك. مختارة في 

فيذها ، لكن تنبيًاوأظهرت النتائج أن الوعي باالتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية واسع نس

 لمسؤوليةم باعمليًا يتسم إلى حد كبير بطابع غير منهجي، وأن جميع الشركات )محل الدارسة( تهت

ا تمامً الشركات أيًضا اه االجتماعية للشركات وتطوير الموظفين والتعليم، كما تولي جميع

دارة كامل وإ دوامببالتوازن بين العمل والحياة وإدارة المواهب، كما تولي اهتماًمالبدائل التوظيف 

 العمر. في ضوء أولويات حياة الموظفين.

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة:

ي اسة فتشترك مع هذه الدربعد استعراض الملخص للدراسات السابقة تبين أن جميع الدراسات 

ابقة الس بعض الجوانب وتختلف معها في جوانب أخرى، إال أن هذه الدراسة تتميز عن الدراسات

 (:1بعدة جوانب من وجهة نظر الباحث؛ حيث يمكن ذكرها في الجدول )
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 (: ما تتميز به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة1جدول )

 الدراسة الحاليةما تتميز به  المجال م

1 
من حيث مجتمع 

 الدراسة

ية ألجنبمن حيث بيئة العمل فقد طبقت الدراسات السابقة في بعض الدول العربية وا

 عاء.مة صنبينما طبقت هذه الدراسة في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا في العاص

2 
من حيث متغيَّرات 

 الدراسة

شرية د البربية تحدثت عن أدوار إدارة الواربالرغم من وجود عدة دراسات باللغة الع

ب، فإنّها كانت تحصر تلك األدوار في )التوظيف، االختيار، التعيين، الروات

 درومودراسة كلًّ من جوال رابحي التعويضات، ودور الرقابي والمدقق( باستثناء 

( التي حاولت 2006(، وحامد، سعيد شعبان )2010) (، وراشد، والشريف2011)

ي تراتيجاالس في األدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية، وتناولت بُعد الدور الخوض

 لكنها استبدلت بقيت األبعاد بمسميات وأدوار أخرى.

Dai&Qiu (2016 ،)دراسة كلًّ من أما الدراسات باللغة األجنبة مثل: 

. فقد Ulrich et al)2009(، وكتاب Losey et al)2006((،و2014)Glaisterو

غيير، ئد التي، رالت األدوار الحديثة بأبعادها الُمتمثلة في دور )الشريك االستراتيجتناو

دًا ( بع2009)  Bashir &Afzalالخبير اإلداري، نصير الموظفين(، وأضافت دراسة

ت لدراساتلك اخامًسا على تلك األبعاد األربعة، وهو رائد األعمال للموارد البشرية، و

 داري.ع اإلدارة الموارد البشرية، ولكن بمعزل عن اإلبداتناولت األدوار الحديثة إل

رية د البشلموارااما في هذه الدراسة فقد كان المتغير المستقل/ األدوار الحديثة إلدارة 

 داري،ير اإلبأبعادها الُمتمثلة في دور )الشريك االستراتيجي، ورائد التغيير، والخب

ثلة لُمتماع اإلبداع اإلداري بأبعادها ونصير الموظفين(، بينما كان المتغير التاب

 بـ)االصالة، الطالقة، المرونة، المخاطر، والحساسية للمشكالت(.

3 
من حيث هدف 

 الدارسة

و بية أمن خالل اطالع الباحث على الدراسات السابقة لم يالحظ وجود أي دراسة عر

، إلدارياداع اإلب أجنبية حاولت قياس أثر األدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية في

وارد ة المفأغلب الدراسات السابقة العربية كانت تبحث في األدوار التقليدية إلدار

 البشرية، أو لم تتناول األدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية.

كل لكن بشية، وأما الدراسات األجنبية فقد ذكرت األدوار الحديثة إلدارة الموارد البشر

 بداع اإلداري.مستقل بعيدًا عن اإل

(، وأثرها 2-1أما في هذه الدراسة فقد تناولت األدوار الحديثة والموضحة في الشكل )

 في اإلبداع اإلداري.

 من حيث األسبقية 4
رية د البشلموارتُعد هذه الدراسة أولى في الجمهورية اليمنية تناولت األدوار الحديثة ل

 .وأثرها في اإلبداع اإلداري حسب اطالع الباحث

 مجتمع الدراسة: -09

في مستشفى جامعة العلوم التكنولوجيا في القيادات اإلدارية والطبية يتكون مجتمع الدراسة من 

خذت من مدير أ( فردًا، بحسب المعلومات التي 91)اإلجمالي العاصمة صنعاء؛ حيث بلغ العدد 
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باستخدام الحصر الباحث  الموارد البشرية في المستشفى بشكل مباشر، أما عينة الدراسة فقد قام

 : الشامل على النحو اآلتي

 (: مجتمع الدراسة2جدول )

 الوظيفة العدد المجموع

91 

1 

1 

1 

10 

23 

55 

 المدير العام 

 المدير الطبي

 نائب المدير الطبي

 مدراء اإلدارات 

 رئيس قسم 

 مشرف

المتغير ستشفى لكون ويعزو الباحث تحديد مجتمع الدراسة بالقيادات اإلدارية والطبية في الم

المستقل يتناول األدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية وممارسات هذه األدوار مرتبطة وبشكل مباشر 

 بالمديرين في إدارة الموارد البشرية، كما أنها مرتبطة أيًضا بالقيادات في اإلدارة العليا في المنظمة.

طلوب وهي كاملة، وقد شملت كل المجتمع الم( استبانة، استرجعها 91وقد قام الباحث بتوزيع )

دى م( من مجتمع الدراسة، وبعد فحص استبانات الدراسة للتأكد من %100تمثل ما نسبته )

صبح عدد يهذا صالحيتها للتحليل اإلحصائي استُبعد منها استبانتان لعدم صالحيتهما للتحليل، وب

األصلية  ( من عدد االستبانات%97.8)( استبانة، أي بنسبة 89االستبانات الصالحة للتحليل )

 الموزعة.

 أداة جمع البيانات: -10

اعتمد الباحث على االستبانة بوصفها أداة رئيسة لجمع البيانات الميدانية من أفراد مجتمع 

الدراسة؛ حيث تم تطوير االستبانة التي تم إعدادها وتحكيمها كأداة رئيسة للدراسة، والتي عكست 

وأبعادها، وقد قام الباحث بتصميم االستبانة بعد الرجوع إلى الدراسات السابقة  متغيَّرات الدراسة

 Dai & Qiu (2016 ،)2009) Bashirواإلطار النظري مثل دراسة كلًّ من 

&Afzal)،Ulrich et al (2009)، Losey et al (2006 التي تناولت محاور المتغير ،)

 المستقل.

م (، والناصر وحاك2018(، وكرامش )2018وجرمان ) ،(2019 (دراسة كلًّ من صارم لكوكذ

 (، التي تناولت محاور المتغير التابع. 2017(، وغرابي )2018)

لى ع( فقرة؛ حيث عرضت بصيغتها األولية 61وقد تكونت االستبانة بصيغتها األولية من )

، راسةمجموعة من المحكمين، وذلك للتأكد من صالحية فقراتها وشموليتها للموضوع محل الد

لى ولقياس الغرض الذي صممت من أجله، بعد ذلك تم العمل بمالحظات المحكمين والعمل ع

(. 1) ملحقاإلضافة والحذف والتعديل في صياغة الفقرات ليظهر في صورتها النهائية كما في ال

 وتشمل ثالثة أجزاء رئيسة هي:

تمع الدراسة التي شملت: )النوع الخصائص المتعلقة بالمتغيَّرات الديموغرافية لمج الجزء األول:

االجتماعي، المؤهل العلمي، التخصص، المسمى الوظيفي، عدد سنوات الخبرة، العمر( 
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( )توزيع مجتمع الدراسة بحسب الخصائص الديموغرافية(، الفصل 1-4والموضحة في الجدول )

 الرابع.

دارة الموارد البشرية( التي وقد شمل أبعاد المتغير المستقل )األدوار الحديثة إل الجزء الثاني:

تتضمن أربعة أدوار رئيسة هي: دور الشريك االستراتيجي، ودور رائد التغيير، ودور الخبير 

 (.2-3فقرة لقياسها، وهي موضحة في الجدول ) 28اإلداري، و دور نصير الموظفين، وبعدد 

 (: أبعاد المتغير المستقل وعدد فقرات كل بُعد3جدول )

 عدد الفقرات األبعاد المحور

 

األدوار الحديثة إلدارة الموارد 

 البشرية

 7 دور الشريك االستراتيجي

 7 دور رائد التغيير

 7 دور الخبير اإلداري

 7 دور نصير الموظفين

 28 المجموع

 اد رئيسةة أبع( التي تتضمن خمساإلداريوقد شمل أبعاد المتغير التابع )اإلبداع  الجزء الثالث؛

قياسها، وهي لفقرة  33لة، الطالقة، المرونة، المخاطرة، الحساسية للمشاكل(، وبعدد هي: )األصا

 (.4موضحة في الجدول )

 (: أبعاد المتغير التابع وعدد فقرات كل بُعد4جدول )

 عدد الفقرات األبعاد المحور

 اإلبداع اإلداري

 7 األصالة

 6 الطالقة

 6 المرونة

 7 المخاطرة

 7 كلالحساسية للمشا

 33 المجموع

 61 المجموع الكلي لفقرات االستبانة

 صدق وثبات أداة الدراسة:

 الصدق الظاهري:

تور من ( أعضاء، بدرجة أستاذ ودك6تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين تتألف من )

ً في الملحق ) أسماء ( قائمة ب2أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في إدارة األعمال، موضحا

وذلك لقياس  لمحكمين الستبانة الدراسة، وذلك للتأكد من صالحية فقراتها وشموليتها للموضوع،ا

ي فديل الغرض الذي صمم آلجلة، بعد ذلك تم العمل بمالحظات المحكمين، من إضافة وحذف وتع

 صياغة الفقرات ليظهر في صورته النهائية على النحو الحالي: 

 ثبات أداة الدراسة:
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 ية( لمعرفة ثبات األداة الدراسCronbach's alphaنتائج اختبار الفا كرو نباخ )(: 5جدول )

 البعد المتغير
عدد 
الفقرا

 ت

 درجة الثبات

Alpha% 

 درجة المصداقية

%Alpha 

 المتغير المستقل:

)األدوار الحديثة إلدارة 
 الموارد البشرية(

 %94.90 %90.10 7 دور الشريك االستراتيجي

 %94.80 %89.90 7 ردور رائد التغيي

 %93.40 %87.30 7 دور الخبير اإلداري

 %96.20 %92.60 7 دور نصير الموظفين

 %95.80 %91.70 28 المجموع

 

 المتغير التابع:

 

 )اإلبداع اإلداري(

 %94.20 %88.80 7 األصالة

 %92.60 %85.80 6 الطالقة

 %95.30 %90.90 6 المرونة

 %94.30 %89 7 المخاطرة

 %94.80 %89.80 7 الحساسية للمشاكل

 %95.10 %90.50 33 المجموع

 %98.30 %96.70 61 المجموع الكلي لفقرات االستبانة

ذ جدًا؛ إ ( أن قيمة معامل الثبات ألداة الدراسة بشكل عام كانت مرتفعة5يتضح من الجدول )و

ات للمتغير مة معامل الثبفي حين بلغت قي ،(91.7%بلغت قيمة معامل الثبات للمتغير المستقل )

 ة لفقرات( وهي نسبة ثبات مرتفعة جدًا، كما أن نسبة المصداقية في االستبان90.5%التابع )

ع لمتغير التابا( بينما بلغت نسبة المصداقية في االستبانة لفقرات 94.9%المتغير المستقل بلغت )

 ( وهذا يدل على نسبة مصداقية مرتفعة.%95.1)

 :نائي )االتساق الداخلي(اختبار الصدق الب

 معامالت االرتباط لفقرات أبعاد المتغير المستقل:
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ير د المتغن أبعام(: معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة للبُعد التي تنتمي إليه 6جدول )

 المستقل

 األدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية

 دور نصير الموظفين ور الخبير اإلداريد دور رائد التغيير دور الشريك االستراتيجي

رقم 

 الفقرة
 الداللة االرتباط

رقم 

 الفقرة
 الداللة االرتباط

رقم 

 الفقرة
 الداللة االرتباط

رقم 

 الفقرة
 الداللة االرتباط

1 0.72 0.00** 8 0.82 0.00** 15 0.72 0.00** 22 0.79 0.00** 

2 0.74 0.00** 9 0.87 0.00** 16 0.75 0.00** 23 0.83 0.00** 

3 0.81 0.00** 10 0.72 0.00** 17 0.88 0.00** 24 0.77 0.00** 

4 0.82 0.00** 11 0.81 0.00** 18 0.70 0.00** 25 0.84 0.00** 

5 0.87 0.00** 12 0.74 0.00** 19 0.85 0.00** 26 0.88 0.00** 

6 0.84 0.00** 13 0.80 0.00** 20 0.61 0.00** 27 0.88 0.00** 

7 0.76 0.00** 14 0.77 0.00** 21 0.76 0.00** 28 0.84 0.00** 

 (0.05)**( ارتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى )

قل تغير المست( نجد أن جميع معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات األبعاد للم6من نتائج الجدول )

وية ستوى معنند م)األدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية( والدرجة الكلية لها دالة إحصائيًا ع

يجي ستراتامل االرتباط في البُعد األول لدور الشريك اال(؛ حيث كان الحد األدنى لمع0.05)

ة داخليًا مع (؛ وعليه فإن جميع فقرات البُعد األول متسق0.87(، فيما كان الحد األعلى )0.72)

ن الحد .وكاالمتغير الذي تنتمي إليه؛ وهوما يثبت صدق االتساق الداخلي لفقرات البُعد األول

لحد األعلى ا(؛ فيما كان 0.72عد الثاني لدور رائد التغيير )األدنى لمعامل االرتباط في البُ 

ا ميه؛ وهو مي إل(؛وعليه فإن جميع فقرات البُعد الثاني متسقة داخليًا مع المتغير الذي تنت0.87)

 يثبت صدق االتساق الداخلي لفقرات البُعد الثاني.

 معامالت االرتباط لفقرات أبعاد المتغير التابع: 

 مالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة للبُعد التي تنتمي إليه من أبعاد المتغير التابع(: معا7جدول )
 اإلبداع اإلداري

 الحساسية للمشكالت المخاطرة المرونة الطالقة األصالة

 الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م

29 0.79 0.00** 36 0.73 0.00** 42 0.77 0.00** 48 0.78 0.00** 55 0.80 0.00** 
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30 0.86 0.00** 37 0.80 0.00** 43 0.87 0.00** 49 0.82 0.00** 56 0.81 0.00** 

31 0.74 0.00** 38 0.75 0.00** 44 0.87 0.00** 50 0.76 0.00** 57 0.74 0.00** 

32 0.63 0.00** 39 0.81 0.00** 45 0.86 0.00** 51 0.83 0.00** 58 0.81 0.00** 

33 0.85 0.00** 40 0.83 0.00** 46 0.75 0.00** 52 0.75 0.00** 59 0.79 0.00** 

34 0.80 0.00** 41 0.71 0.00** 47 0.88 0.00** 53 0.86 0.00** 60 0.66 0.00** 

35 0.78 0.00**       54 0.68 0.00** 61 0.81 0.00** 

  ( فاقل.0.05)**( ارتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى )

ع تغير التاب( نجد أن جميع معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات األبعاد للم7من نتائج الجدول )

ا عند مستوى معنوية ) حيث كان الحد  (؛0.05)اإلبداع اإلداري( والدرجة الكلية لها دالة إحصائيً

(؛ وعليه 0.86) (، فيما كان الحد األعلى0.63لُبعد األول األصالة )األدنى لمعامل االرتباط في ا

بت صدق ا يثفإن جميع فقرات البُعد األول متسقة داخليًا مع المتغير الذي تنتمي إليه؛ وهو م

طالقة لثاني الاعد االتساق الداخلي لفقرات البُعد األول.وكان الحد األدنى لمعامل االرتباط في البُ 

قة داخليًا مع (؛ وعليه فإن جميع فقرات البُعد الثاني متس0.83كان الحد األعلى )(؛ فيما 0.71)

 كان الحدوني. المتغير الذي تنتمي إليه؛ وهو ما يثبت صدق االتساق الداخلي لفقرات البُعد الثا

(؛وعليه 0.88ى )(؛ فيما كان الحد األعل0.75األدنى لمعامل االرتباط في البُعد الثالث المرونة )

بت صدق ا يثمإن جميع فقرات البُعد الثالث متسقة داخليًا مع المتغير الذي تنتمي إليه؛ وهو ف

 د الرابعلبُعاالتساق الداخلي لفقرات البُعد الثالث. وكان الحد األدنى لمعامل االرتباط في ا

سقة رابع مت(؛وعليه فإن جميع فقرات البُعد ال0.86(؛ فيما كان الحد األعلى )0.68المخاطرة )

. د الرابعلبُعاداخليًا مع المتغير الذي تنتمي إليه؛ وهو ما يثبت صدق االتساق الداخلي لفقرات 

يما كان الحد ف(؛ 0.66وكان الحد األدنى لمعامل االرتباط في البُعد الخامس الحساسية للمشكالت )

 ي إليه؛ذي تنتمر ال(؛وعليه فإن جميع فقرات البُعد الخامس متسقة داخليًا مع المتغي0.81األعلى )

قة ئج السابلنتاوبناًء على ذلك ومن خالل امما يثبت صدق االتساق الداخلي لفقرات البُعد الخامس.

تساقها اصدق وللثبات واالتساق الداخلي يتضح أن ثبات أداة الدراسة )االستبانة( بدرجة مرتفعة 

 الداخلي مرتفع أيًضا.

 مناقشة نتائج الدراسة:  -11

 راسةحث مقياس ليكرت الخماسي ألخذ آراء مجتمع الدراسة حول متغيَّرات الداستخدم البا

 اول اآلتية:يوضح كيفية تفسير القيم التي سترد في الجد (8)المختلفة في االستبانة، والجدول 
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 (: كيفية تفسير قيم المتوسط الحسابي والنسب الموجودة في جداول النتائج8جدول )

 )درجة الموافقة( إذا كانت النسبة بيفئات قيم المتوسط الحسا

 المعنى أو درجة التوافق

 درجة التوفر درجة الموافقة

ً  غير موافق بشدة %36أقل من  1.81إلى أقل من  1من   ضعيف جدا

 ضعيف عير موافق %52إلى أقل من % 36من  2.61إلى أقل من  1.81من 

 متوسط محايد %68إلى أقل من % 52من  3.41إ إلى أقل من  2.61من 

 مرتفع موافق %84إلى أقل من % 68من  4.20إلى أقل من  3.41من 

ً  موافق بشدة %100% حتى 84من  4.20أكبر من   مرتفع جدا

مع مجت أما فيما يتعلق باالنحراف المعياري فإن قيمة االنحراف تعبر عن مدى تشتت إجابات

لك على ذ( دل 0نحراف المعياري من )الدراسة حول المتوسط الحسابي، فكلما اقتربت قيمة اال

عياري الم تمركز اإلجابات وانخفض تشتتها حول المتوسط، وبالعكس كلما ابتعدت قيمة االنحراف

 اتهم.( دل ذلك على وجود تشتت كبير في إجابات مجتمع الدراسة عن متوسط إجاب0عن قيمة )

 تحليل نتائج فقرات متغيَّرات الدراسة:

 :اآلتي ج فقرات متغيَّرات الدراسة على النحونستعرض نتائ أن يمكن 

بشرية( د العرض نتائج أبعاد المتغير المستقل )مستوى ممارسة األدوار الحديثة إلدارة الموار

 وتحليلها:

 تحليل ومناقشة فقرات البعد األول )الشريك االستراتيجي(:

 راتيجي(: نتائج التحليل المتعلقة بمستوى ممارسة دور الشريك االست9جدول )

بة
رت

ال
 الفقرات م 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 الممارسة

التقدير 

 اللفظي

1 1 
تشارك إدارة الموارد البشرية في صياغة 

 االستراتيجيات داخل المستشفى.
 مرتفع 82.25% 0.71 4.11

2 2 

تمتلك إدارة الموارد البشرية الكادر الوظيفي 

تراتيجيات الخاصة بالموارد المناسب لتنفيذ االس

 البشرية.

 مرتفع 78.88% 0.73 3.94

 مرتفع %74.61 0.84 3.73إدارة الموارد البشرية تسهم في تنسيق األعمال  3 4
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 التي تحتاج مشاركة أكثر من إدارة في المستشفى.

3 4 

تحرص إدارة الموارد البشرية على استقطاب ذوي 

ق كنها من تحقيالخبرات والمهارات العالية التي تم

 األهداف االستراتيجية للمستشفى.

 مرتفع 75.73% 0.96 3.79

7 5 
 تمتلك إدارة الموارد البشرية رؤية مستقبلية لحل

 المشكالت التي قد تطرأ على العمل.
 مرتفع 70.56% 1.00 3.53

6 6 
تعمل إدارة الموارد البشرية على تطوير وتنفيذ 

 اقعية ملموسة.خطط األعمال وتحويلها إلى نتائج و
 مرتفع 71.91% 0.84 3.60

5 7 
تعمل إدارة الموارد البشرية على بناء المهارات 

 .والقدرات اإلبداعية لدى العاملين داخل المستشفى
 مرتفع 73.26% 0.94 3.66

 مرتفع %75.31 0.69 3.77 المتوسط العام لمستوى ممارسات دور الشريك االستراتيجي

تشارك إدارة الموارد البشرية في ( التي تنص على )1العبارة رقم )( أن 9يتضح من الجدول )

( وانحراف 4.11( جاءت في المرتبة األولى بمتوسط )صياغة االستراتيجيات داخل المستشفى

( التي تنص 5جاءت العبارة رقم )بينما ، (%82.25نسبة ممارسة مرتفعة )(. و0.71معياري )

في ؤية مستقبلية لحل المشكالت التي قد تطرأ على العمل( تمتلك إدارة الموارد البشرية رعلى )

مرتفعة نسبة ممارسة (. و1.00( وانحراف معياري )3.53المرتبة األخيرة بمتوسط )

(، أي أن إدارة الموارد البشرية في المستشفى تمارس مهام هذا الدور بنسبة عالية، 70.56%)

( وانحراف 3.77) ي الذي جاء بمتوسطويؤكد ذلك المتوسط العام لدور الشريك االستراتيج

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى النظرة (.75.31نسبة ممارسة مرتفعة )%(. و0.69معياري )

المستقبلية التي تتطلع إليها إدارة الموارد البشرية في المستشفى لمواكبة كل ما هو جديد في مجال 

ن مستوى أداء إدارة الموارد البشرية،من إدارة الموارد البشرية، وحرص اإلدارة العليا على تحسي

(. ولكنها بحاجة إلى 1خالل مشاركتهم في صياغة استراتيجيات المنظمة كما جاء في العبارة )

 (.7، 6، 5تعزيز بعض الجوانب في ممارسات هذا الدور والموضحة في العبارة )

 تحليل فقرات البعد الثاني )دور رائد التغيير( ومناقشتها: 

 (: نتائج التحليل المتعلقة بمستوى ممارسة دور رائد التغيير10جدول )

بة
رت

ال
 الفقرات م 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 الممارسة

التقدير 
 اللفظي

5 1 
لى عتقوم إدارة الموارد البشرية بالتقييم المستمر للتعرف 

 احتياجات ورغبات العاملين وتوقعاتهم المستقبلية.
 مرتفع 68.32% 0.95 3.42
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7 2 
خل تتبنى إدارة الموارد البشرية معظم مبادرات التغيير دا

 المستشفى.
 متوسط 64.94% 0.92 3.25

2 3 
تعمل إدارة الموارد البشرية على جمع وتحليل آراء 

 ومالحظات العاملين تجاه التغيير في المستشفى.
 مرتفع 72.14% 0.87 3.61

1 4 
ن بشرية على تدريب وتطوير العامليتعمل إدارة الموارد ال

 إلكسابهم المهارات الالزمة إلحداث التغيير المطلوب.
 مرتفع 73.26% 0.96 3.66

6 5 
ي أتساعد إدارة الموارد البشرية العاملين على فهم وتقبل 

 تغيير تتبناه إدارة المستشفى.
 متوسط 67.42% 1.02 3.37

3 6 
والقدرة على حل  تتسم إدارة الموارد البشرية بالمرونة

 المشكالت المصاحبة لعملية التغيير.
 مرتفع 71.24% 0.96 3.56

4 7 
يير لتغتشارك إدارة الموارد البشرية في إدارة وقيادة عملية ا

 في المستشفى.
 مرتفع 69.44% 1.02 3.47

 مرتفع %69.53 0.76 3.48 المتوسط العام لمستوى ممارسات دور رائد التغيير

شرية على تعمل إدارة الموارد الب( التي تنص على )4( أن العبارة رقم )10ل )من الجدويتضح 

في  اءت( قد جتدريب وتطوير العاملين إلكسابهم المهارات الالزمة إلحداث التغيير المطلوب

نسبة ممارسة مرتفعة (، وب0.96(، وانحراف معياري )3.66المرتبة األولى بمتوسط )

شفى ي المسترية فة ال تعد كبيرة بل تدل على أن إدارة الموارد البش، االَّ أن هذه النسب(73.26%)

، 2) لعبارتيناائج بحاجة إلى تعزيز ممارسات األدوار المتعلقة بدور رائد التغيير وهذا ما أكدته نت

رسة نسبة مما(، وب1.02و 0.92(، وانحراف معياري )3.37و3.25 ( اللتين جاءتا بمتوسط )5

ذلك إلى قلت االهتمام بتوفير إجراءات ويعزو الباحث (، %67.42و  %64.94)متوسطة 

ن مة مواضحة أو صالحيات تساعد إدارة الموارد البشرية على تبني مبادرات التغيير المقد

 إلى أن القائمين (، كما يعزو الباحث هذه النتيجة أيًضا7كما هو موضح في العبارة رقم )العاملين  

سبة ناءت جيدركون معنى ومفهوم التغيير بالشكل المطلوب حيث  على إدارة الموارد البشرية ال

، (6رقم ) بارةمساعدة العاملين على فهم وتقبل أي تغير يتبناه المستشفى متوسطة كما جاء في الع

 أو أن إدارة الموارد البشرية ال تملك مستوى مرتفع من مهارات اإلقناع.

نسبة (، وب0.76(، وانحراف معياري )3.48) كما أن المتوسط العام لدور رائد التغيير بلغ

ة يث نسب. وهذا يعني أن دور رائد التغيير قد جاء بالمرتبة الثالثة من ح(%69.53ممارسة )

 الممارسة.

 دور الخبير اإلداري:
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 (: نتائج التحليل المتعلقة بمستوى ممارسة دور الخبير اإلداري11جدول )

بة
رت

ال
 الفقرات م 

المتوسط 
 الحسابي

النحراف ا
 المعياري

نسبة 
 الممارسة

التقدير 
 اللفظي

2 1 
 عاتتمتلك إدارة الموارد البشرية الفهم الواسع للتشري

 المتعلقة باألخالقيات المهنية وقانون العمل.
 مرتفع 75.73% 0.82 3.79

2 2 
ة تسهم إدارة الموارد البشرية في تطوير أنظمة داخلي

 ة.نين التي تصدرها الدولتتوافق مع التشريعات والقوا
 مرتفع 75.73% 0.83 3.79

4 3 
ة تسهم إدارة الموارد البشرية في تطوير إجراءات مرن

 لخدمة العاملين داخل المستشفى.
 مرتفع 73.03% 0.91 3.65

5 4 
مدة معتتتبنى إدارة الموارد البشرية التقنيات الحديثة ال
 .ونيًاعلى اإلنترنت لممارسة وظائفها المختلفة إلكتر

 مرتفع 71.24% 0.95 3.56

3 5 
تعمل إدارة الموارد البشرية على مواكبة التطورات 

 والمستجدات المتعلقة بالموارد البشرية.
 مرتفع 74.16% 0.88 3.71

1 6 
 ظيمتُعد إدارة الموارد البشرية مسؤوالً رئيًسا عن تن

معلومات العاملين الشخصية والتأكد من تحديثها 
 وتأمينها.

 مرتفع 80.23% 0.75 4.01

1 7 
 تلتزم إدارة الموارد البشرية بالتشريعات واللوائح
وقواعد الصحة والسالمة المهنية وقانون العمل 

 وتساعد المنظمة على التكيف معها.
 مرتفع 80.23% 0.72 4.01

 مرتفع %75.76 0.63 3.79 المتوسط العام لمستوى ممارسات دور الخبير اإلداري

تُعد إدارة الموارد البشرية ( التي تنص على )7و  6( أن العبارة رقم )11ول )من الجديتضح 

تلتزم  ( و )مسؤوالً رئيًسا عن تنظيم معلومات العاملين الشخصية والتأكد من تحديثها وتأمينها

إدارة الموارد البشرية بالتشريعات واللوائح وقواعد الصحة والسالمة المهنية وقانون العمل 

(، وانحراف 4.01(، قد جاءت في المرتبة األولى بمتوسط )ظمة على التكيف معهاوتساعد المن

أي أن هذا الدور يعد الدور (، 80.23نسبة ممارسة مرتفعة )%(، و0.72(و)0.75معياري )

هذه النتيجة إلى فهم مديري الموارد البشرية ويعزو الباحث األكبر في نسبة الممارسة؛ 

تنظيم و لتشريعات واللوائح وقانون العملكون هذا الدور يهتم بالمسؤوليات ومهام هذا الدور، 

كما أن اختيار كادر متخصص في إدارة الموارد  معلومات العاملين والتأكد من تحديثها وتأمينها،

كما البشرية من قبل اإلدارة العليا يسهم في فهم تطبيق دور الخبير اإلداري بمستوى مرتفع. 
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تتبنى إدارة الموارد البشرية التقنيات الحديثة المعتمدة ي تنص على )( الت4العبارة رقم )جاءت 

(، 3.56( في المرتبة األخيرة بمتوسط )على االنترنت لممارسة وظائفها المختلفة إلكترونيًا

(، وبما أن هذه العبارة حملت %71.24نسبة ممارسة مرتفعة )(، و0.95وانحراف معياري )

وجود بعض القصور في ممارسة وظائف إدارة الموارد البشرية النسبة األقل فإن هذا يدل على 

الكترونيًا، إال أن إجمالي ممارسة هذا الدور تُعد مرتفعة رغب وجود بعض القصور.كما جاء في 

نسبة (، و0.63(، وانحراف معياري )3.79) المتوسط العام لدور الخبير اإلداري الذي بلغ

جاء بالمرتبة األولى من  دور الخبير اإلداري قد يعني أنوهذا (. %75.76ممارسة مرتفعة )

 حيث نسبة الممارسة.

 دور نصير الموظفين:

 
تتسم معامالت إدارة الموارد ( التي تنص على )3( أن العبارة رقم )12من الجدول )يتضح 

( قد جاءت البشرية باحترام العاملين وتقديرهم والسماح لهم بالتعبير عن مخاوفهم في بيئة مالئمة

نسبة ممارسة مرتفعة (، و0.95(، وانحراف معياري )3.58في المرتبة األولى بمتوسط )

جاءت ثالث فقرات من أصل السبع الفقرات لهذا البعد بنسبة ممارسة متوسطة (، بينما 71.69)%

أي أن هذا الدور يعد من أقل األدوار ممارسة في المستشفى من قبل إدارة الموارد البشرية األمر 

طلب إعادة النظر في هذه الممارسات والعمل على تطويرها من قبل القائمين على إدارة الذي يت
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المستشفى وخاصة تلك المتعلقة بتشجيع العاملين على اإلبداع وتوفير الفرص للترقيات والتنافس 

تعمل إدارة الموارد البشرية على توفير فرص ( التي تنص على )2عليها، وجاءت العبارة رقم )

(، وانحراف معياري 3.25( في المرتبة األخيرة بمتوسط )للعاملين والتنافس عليها الترقية

 (، وكما جاء المتوسط العام لدور نصير الموظفين%64.94نسبة ممارسة متوسطة )(، و1.06)

(، وتؤكد هذه 68.35نسبة ممارسة مرتفعة )%(. و0.85(، وانحراف معياري )3.42بمتوسط )

د البشرية في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا تمارس هذا الدور النتائج أن إدارة الموار

وتـعزى هذه النتيجة إلى أن إدارة المستشفى بحاجة  بمستوى أقل من ممارسات األدوار السابقة.

لتعزيز مثل هذه الممارسات وطرحها على طاولة النقاش، بما يحقق التوازن بين األهداف 

 هداف تطوير الموارد البشرية.التطويرية والمالية للمنظمة وأ

 :المتوسط العام لمستوى ممارسة األدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية بشكل عام

(: نتائج التحليل المتعلقة بمستوى ممارسة األدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية 13جدول )

 بشكل عام

بة
رت

ال
 م 

أبعاد األدوار الحديثة إلدارة 

 الموارد البشرية

لمتوسط ا

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 الممارسة

التقدير 

 اللفظي

 مرتفع %75.31 0.69 3.77 دور الشريك االستراتيجي 1 2

 مرتفع %69.53 0.76 3.48 دور رائد التغيير 2 3

 مرتفع %75.76 0.63 3.79 دور الخبير اإلداري 3 1

 فعمرت %68.35 0.85 3.42 دور نصير الموظفين 4 4

المتوسط العام لمستوى ممارسات األدوار 
 الحديثة للموارد البشرية

 مرتفع 72.24% 0.66 3.61

 الُمتمثل بدور األدوار الحديثة للموارد البشرية( أن الدور الثالث من 13من الجدول )يتضح 

سة نسبة ممار(، وب0.63(، وانحراف معياري )3.79في المرتبة األولى بمتوسط ) الخبير اإلداري

الدور األول الُمتمثل بدور الشريك االستراتيجي في المرتبة الثانية (، بينما جاء %75.76مرتفعة )

(، بينما جاء 75.31%نسبة ممارسة مرتفعة )(، وب0.69(، وانحراف معياري )3.77بمتوسط )

عياري (، وانحراف م3.48في المرتبة الثالثة بمتوسط ) رائد التغيير الدور الثاني الُمتمثل بدور

(،إال أن هذا الدور بحاجة إلى تعزيز بعض 69.53نسبة ممارسة مرتفعة )%(، وب0.76)

الممارسات مثل: تبني معظم مبادرات التغيير ومساعدة العاملين على فهم وتقبل التغيير، بينما جاء 

(، وانحراف 3.42في المرتبة األخيرة بمتوسط ) نصير الموظفين الدور الرابع الُمتمثل بدور

(، وبما أن هذه النسبة تُعد مرتفعة بحسب %68.35نسبة ممارسة مرتفعة )(، وب0.85عياري )م
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( من الدرجة على المستوى المتوسط، إال أنَّه يجب اإلشارة إلى أن 0.53جدول ليكرت وبفرق)

 لألدوارإدارة الموارد البشرية في المستشفى بحاجة لتعزيز هذا الدور. وجاء المتوسط العام 

 نسبة ممارسة(، وب0.66(، وانحراف معياري )3.61بمتوسط ) إلدارة الموارد البشرية الحديثة

(، وتؤكد هذه النتائج على أن إدارة الموارد البشرية في مستشفى جامعة العلوم %72.24) مرتفعة

والتكنولوجيا يمارس مستوى مرتفع من ممارسات األدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية، وذلك 

وتعزى هذه النتيجة إلى التشجيع والدعم  ة نظر القيادات اإلدارية والطبية في المستشفى.من وجه

والتدريب والتأهيل الذي تتلقاه القيادات اإلدارية والطبية في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، 

شفى واالحتكاك باالستشاريين األجانب الذي يستضيفهم المستشفى من فترة إلى أخرى؛ كون المست

يتبع القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي: األمر الذي جعل القائمين عليه يحرصون على 

اختيار وتأهيل وتدريب كوادرهم وتطويرها بشكل مستمر بما يجعلهم قادرين على مواكبة بعض 

 المستجدات الحديثة في مجاالت إدارة الموارد البشرية.

 بداع اإلداري( وتحليلها:عرض نتائج المتغير التابع )مستوى تحقق اإل

 تحليل فقرات البعد األول )األصالة( ومناقشتها: 

 (: نتائج التحليل المتعلقة بمستوى ممارسات اإلبداع اإلداري الخاص ببعد األصالة14جدول )

بة
رت

ال
 

 الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 نسبة التحقق

التقدير 

 اللفظي

 مرتفع %84.27 0.75 4.21 رفة جوانب الضعف والقصور فيما أقوم به.أحرص على مع 1 1

 مرتفع %82.70 0.80 4.14 أقدم أفكاًرا إبداعية جديدة ومناسبة للعمل. 2 3

 مرتفع %79.55 0.78 3.98 أبتعد عن تكرار اإلجراءات الروتينية في إنجاز العمل. 3 6

 مرتفع %76.85 0.89 3.84 لوفة.لدي القدرة على إنتاج أشياء مبتكرة وغير مأ 4 7

4 5 
 راتأقدم بدائل إبداعية في مجال عملي للمساعدة في اتخاذ القرا

 الصائبة.
 مرتفع 82.25% 0.82 4.11

 مرتفع %80.45 0.77 4.02 أقدم أفكاًرا وحلوالً تستمر نتائجها لمدة طويلة. 6 5

2 7 
لول أدرس المشكالت التي تواجهني في عملي بعمق قبل وضع الح

 الالزمة لها.
 مرتفع 82.70% 0.81 4.14

 مرتفع %81.25 0.62 4.06 ةالمتوسط العام لمستوى ممارسة اإلبداع اإلداري الخاص بمتغير األصال

أحرص على معرفة جوانب ( التي تنص على )1( أن العبارة رقم )14من الجدول )يتضح 

(، وانحراف معياري 4.21متوسط )( جاءت في المرتبة األولى بالضعف والقصور فيما أقوم به
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لدي ( التي تنص على )4جاءت العبارة رقم )(. بينما 84.27نسبة تحقق مرتفعة )%(، و0.75)

(، وانحراف 3.84( في المرتبة األخيرة بمتوسط )القدرة على إنتاج أشياء مبتكرة وغير مألوفة

لمستوى ممارسة  (. وجاء المتوسط العام76.85نسبة تحقق مرتفعة )%(، و0.89معياري )

نسبة تحقق مرتفعة (، و0.62(، وانحراف معياري )4.06) اإلبداع اإلداري تبعًا لبعد األصالة

(، وتؤكد هذه النتائج أن القيادات اإلدارية والطبية في مستشفى جامعة العلوم 81.25)%

لك من وجهة والتكنولوجيا تمتلك مستوى تحقق مرتفع في اإلبداع اإلداري تبعًا لبعد األصالة، وذ

هذه النتيجة إلى أن القيادات اإلدارية نظر القيادات اإلدارية والطبية في المستشفى. وتعـزى 

والطبية في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا يحرصون على تأهيل وتطوير أنفسهم بشكل 

مر متواصل كون المستشفى يتبع القطاع الخاص ويعمل على تقييم المعاملين بشكل مستمر األ

الذي جعلهم يتمتعون بمنافسة فكرية شديدة تحفزهم على إخراج كل ما لديهم من أفكار جديدة 

 وطرق ووسائل فريدة إلنجاز أعمالهم وحل مشاكل العمل التي تواجههم.

 نتائج التحليل المتعلقة بمستوى ممارسات اإلبداع اإلداري الخاص ببعد الطالقة:

 بمستوى ممارسات اإلبداع اإلداري الخاص ببعد الطالقة (: نتائج التحليل المتعلقة15جدول )

بة
رت

ال
 

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 نسبة

 التحقق

التقدير 
 اللفظي

5 1 
 لدي القدرة على ابتكار أكثر من فكرة إبداعية خالل

 فترة زمنية قصيرة.
 مرتفع 79.78% 0.92 3.99

3 2 
كاري بسهولة وصياغتها بشكل فأأستطيع التعبير عن 

 واضح ومفيد.
 مرتفع 80.23% 0.72 4.01

6 3 
ال أجد أي صعوبة في توليد األفكار تحت ضغوط 

 العمل.
 مرتفع 79.33% 0.79 3.97

2 4 
ها اجهأقدم أفكاًرا تتميز بالتنوع لحل المشكالت التي أو

 في العمل.
 مرتفع 82.02% 0.77 4.10

 مرتفع %82.70 0.81 4.14 ضافات جديدة لفكرة معينة.لدي القدرة على إعطاء إ 5 1

4 6 
لدي القدرة على تغيير تفكيري بتغير الموقف الذي 

 أمر به.
 مرتفع 80% 0.89 4.00

 مرتفع %80.67 0.63 4.03 قةلطالالمتوسط العام لمستوى ممارسة اإلبداع اإلداري تبعًا لبعد ا

تي تنص على )لدي القدرة على إعطاء إضافات ( ال5( أن العبارة رقم )15من الجدول )يتضح 

نسبة (. و0.81(، وانحراف معياري )4.14جديدة لفكرة معينة( في المرتبة األولى بمتوسط )
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لدي القدرة على ابتكار ( التي تنص على )1جاءت العبارة رقم )(، بينما %82.70)مرتفعة تحقق 

( وانحراف 3.99رتبة الخامسة بمتوسط )( في المأكثر من فكرة إبداعية خالل فترة زمنية قصيرة

( التي تنص على 3جاءت العبارة رقم )(، بينما %79.78)مرتفعة نسبة تحقق (، و0.92معياري )

(، 3.97( في المرتبة األخيرة بمتوسط )ال أجد أي صعوبة في توليد األفكار تحت ضغوط العمل)

هذه النسبة تعد األقل في ى أن ، مما يدل عل(%79.33(، ونسبة تحقق )0.79وانحراف معياري )

نسب التحقق بالنسبة لفقرات هذا البعد، ويعزو الباحث ذلك إلى قلة اهتمام إدارة المستشفى بتوفير 

المناخ المالئم لتنمية األفكار اإلبداعية لدى القيادات اإلدارية والطبية في المستشفى، كما أن زيادة 

ت اإلدارية والطبية على توليد األفكار اإلبداعية األعباء وضغوط العمل تحد من قدرات القيادا

ا لبعد الطالقةوتؤكد نتيجة  بطالقة. جاءت التي  المتوسط العام لمستوى تحقق اإلبداع اإلداري تبعً

(، إلى أن القيادات %80.67نسبة تحقق مرتفعة )(، و0.63(، وانحراف معياري )4.03)بمتوسط 

لوم والتكنولوجيا تمتلك مستوى مرتفعًا من تحقق اإلبداع اإلدارية والطبية في مستشفى جامعة الع

تبين النتيجة اإلداري تبعًا لبعد الطالقة، لكن بنسبة أقل من األبعاد األخرى لإلبداع اإلداري، كما 

لديهم القدرة على التفكير السريع وطرح أفكار  القيادات اإلدارية والطبية في المستشفى السابقة، أن

حلول سريعة لمواجهة مشكالت العمل، لكن بعيدًا عن ضغوط العمل التي قد متعددة ومتنوعة و

تشعرهم بالتوتر،كما أنهم يتمتعون بمساحة من الحرية للتعبير عن أفكارهم ومقترحاتهم، باإلضافة 

( إال أن هذا البعد 5إلى قدرتهم على استيعاب أفكار اآلخرين وتطويرها كما جاء في العبارة رقم )

يزال بحاجة إلى تعزيز بعض الممارسات التي تسهم بشكل أكبر في رفع مستوى  بشكل عام ال

 تحقق اإلبداع اإلداري تبعًا لهذا البعد.

 نتائج التحليل المتعلقة بمستوى ممارسات اإلبداع اإلداري الخاص ببعد المرونة:

 د المرونة(: نتائج التحليل المتعلقة بمستوى ممارسات اإلبداع اإلداري الخاص ببع16جدول )

بة
رت

ال
 الفقرات م 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 نسبة 

 التحقق

التقدير 

 اللفظي

 مرتفع %82.47 0.74 4.12 أحاول إحداث تغيير في أساليب العمل بين فترة وأخرى. 1 6

 %84.05 0.66 4.20 أتكيف مع ظروف العمل الجديدة والمختلفة. 2 1
 مرتفع

 جداً 

 0.72 4.18 يد من المواقف المختلفة التي تحدث في العمل.أستف 3 2
83.60

% 
 مرتفع

 مرتفع %83.15 0.81 4.16 ليَّ من أعمال بطرق متعددة.إأنجز ما يسند  4 4
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3 5 
 أمتلك مهارات متعددة تجعلني قادًرا على أداء أكثر من

 وظيفة أو عمل.
 مرتفع 83.60% 0.73 4.18

5 6 
قة رات الالزمة للعمل بسرعة ودأقوم بالتعديالت والتغيَّ

 مباشرة عند الحاجة.
 مرتفع 83.37% 0.73 4.17

المتوسط العام لمستوى ممارسة اإلبداع اإلداري الخاص بمتغير 

 المرونة
 مرتفع 83.37% 0.73 4.17

جديدة أتكيف مع ظروف العمل ال( التي تنص على )2( أن العبارة رقم )16من الجدول )يتضح 

ق مرتفعة نسبة تحق(، و0.66(، وانحراف معياري )4.20المرتبة األولى بمتوسط ) ( فيوالمختلفة

أساليب  أحاول إحداث تغيير في( التي تنص على )1جاءت العبارة رقم )(،بينما 84.05جدًا )%

ي (، وانحراف معيار4.12( وجاءت في المرتبة األخيرة بمتوسط )العمل بين فترة وأخرى

 ارية والطبيةهذه النتيجة إلى أن القيادات اإلد(، و تعزى %82.47)ة مرتفعنسبة تحقق (. و0.74)

تلفة، ا مخفي مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا يمتلكون قدرات على النظر لألشياء من زواي

ن حرصهم ما أكباإلضافة إلى أن لديهم قدرة على تقبل االنتقادات الموجهة لهم من قبل اآلخرين، 

ذلك في  تبين العمل من فترة إلى أخرى. األمر الذي يجعلهم أكثر مرونة وقدعلى إحداث تغيير في 

ا جاء المتوسط العام لمستوى ممارسة اإلبداع اإلداري تإجمالي تحقق هذا البعد حيث  بعد لبعً

ئج أن وتؤكد هذه النتا، (%83.37نسبة تحقق )(، و0.61(، وانحراف معياري )4.17) المرونة

رتفع في محقق طبية في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا تمتلك مستوى تالقيادات اإلدارية وال

 ممارسة اإلبداع اإلداري الخاص ببعد المرونة.

 نتائج التحليل المتعلقة بمستوى ممارسات اإلبداع اإلداري الخاص ببعد المخاطرة:

 ببعد المخاطرة(: نتائج التحليل المتعلقة بمستوى ممارسات اإلبداع اإلداري الخاص 17جدول )
بة

رت
ال

 الفقرات م 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 نسبة 

 التحقق

التقدير 

 اللفظي

1 1 
ى أتحمل مسؤولية ما أقوم به من أعمال ولدي القدرة عل

 مواجهة النتائج مهما كانت.
4.33 0.72 86.52% 

 مرتفع

 جداً 

 %86.52 0.62 4.33 أسعى إلى تحقيق األهداف بعزيمة وإصرار. 2 1
 مرتفع

 جداً 

 مرتفع %80.45 0.80 4.02 في مواجهة التحديات. خاطرةأميل إلى الم 3 6
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 مرتفع %83.82 0.74 4.19 أنفذ أعماالً مختلفة عن األعمال الروتينية. 4 2

 مرتفع %81.80 0.82 4.09 أتقبل الفشل بوصفه التجربة التي تسبق النجاح 5 5

3 6 
لتحسين العمل رغم علمي  أستخدم أساليب جديدة

 بالمخاطر المترتبة على ذلك.
 مرتفع 82.92% 0.75 4.15

 مرتفع %82.47 0.78 4.12 أعمل مع فريق يسوده روح المغامرة واإلبداع. 7 4

 المتوسط العام لمستوى ممارسة اإلبداع اإلداري الخاص بمتغير
 المخاطرة

 مرتفع 83.50% 0.75 4.18

ا أقوم به م( اللتين تنصان على )أتحمل مسؤولية 1،2العبارتين رقم ) ( أن17من الجدول )يتضح 

مة بعزي و)أسعى إلى تحقيق األهدافمن أعمال ولدي القدرة على مواجهة النتائج مهما كانت( 

(، 0.62و 0.72(، وانحراف معياري )4.33( قد جاءتا في المرتبة األولى بمتوسط )وإصرار

يل إلى أم( التي تنص على )3جاءت العبارة رقم )(، بينما %86.52نسبة تحقق مرتفعة جدًا )و

ري (، وانحراف معيا4.02( في المرتبة األخيرة بمتوسط )في مواجهة التحديات خاطرةالم

ع (. وجاء المتوسط العام لمستوى ممارسة اإلبدا%80.45نسبة تحقق مرتفعة )(، و0.80)

ة (. ونسبة تحقق مرتفع0.75ري )(، وانحراف معيا4.18اإلداري تبعًا لبعد المخاطرة )

علوم (، وتؤكد هذه النتائج أن القيادات اإلدارية والطبية في مستشفى جامعة ال83.50%)

تبين ما ة، كوالتكنولوجيا تمتلك مستوى مرتفع من ممارسة اإلبداع اإلداري الخاص ببعد المخاطر

مة ف المرسوهداون إلى تحقيق األالنتيجة السابقة أن القيادات اإلدارية والطبية في المستشفى يسع

 .اطرةبعزيمة وإصرار ويتحملون مسؤوليات ما يقومون به والنتائج المترتبة على تلك المخ

طبية في ة والهذه النتيجة إلى مدى الطموح واالنتماء التي تتمتع به القيادات اإلداريوتعــزى 

م من مكنهتمرتفع من الشجاعة  مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، كما أنهم يتميزون بمستوى

 تحمل نتائج تلك األفكار التي يطرحونها.

 الت:لمشكنتائج التحليل المتعلقة بمستوى ممارسات اإلبداع اإلداري الخاص ببعد الحساسية ل

(: نتائج التحليل المتعلقة بمستوى ممارسات اإلبداع اإلداري الخاص ببعد الحساسية 18جدول )

 للمشكالت

بة
رت

ال
 

 قراتالف م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 نسبة 

 التحقق

التقدير 

 اللفظي

3 1 
لدي رؤية شفافة للمشاكالت التي قد تنتج في 

 العمل.
4.20 0.66 84.05% 

مرتفع 

 جداً 
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1 2 
 ألشياء من عدةإلى اأمتلك القدرة على النظر 

 جوانب
4.24 0.67 84.72% 

مرتفع 

 جداً 

 %84.05 0.62 4.20 كثر من حل للمشكلة الواحدة.أستطيع تقديم أ 3 4
مرتفع 

 جداً 

7 4 
اُساعد في وضع خطط مسبقة لمواجهة ما قد 

 يستجد من أحداث في بيئة العمل.
 مرتفع 80.68% 0.63 4.03

5 5 
لدي القدرة على تبسيط األفكار عند مواجهة 

 المواقف الصعبة.
 مرتفع 82.70% 0.64 4.14

2 6 
على معلومات أحرص على الحصول 

 مفصلة عن أي عمل جديد قبل البدء فيه.
4.23 0.62 84.49% 

مرتفع 

 جداً 

6 7 
أمتلك رؤية دقيقة الكتشاف المشكالت التي 

 يعاني منها اآلخرون في العمل.
 مرتفع 80.90% 0.77 4.05

 اسيةالمتوسط العام لمستوى ممارسة اإلبداع اإلداري الخاص بمتغير الحس

 للمشكالت
 مرتفع 83.08% 0.52 4.15

إلى  أمتلك القدرة على النظر( التي تنص على )2( أن العبارة رقم )18من الجدول )يتضح 

(، 0.67( وانحراف معياري )4.24( جاءت في المرتبة األولى بمتوسط )األشياء من عدة جوانب

عد في سااُ ( التي تنص على )4جاءت العبارة رقم )(، بينما %84.72نسبة تحقق مرتفعة جدًا )و

توسط ة بم( في المرتبة األخيروضع خطط مسبقة لمواجهة ما قد يستجد من أحداث في بيئة العمل

 (. وجاء المتوسط العام%80.68) مرتفعةنسبة تحقق(، و0.63( وانحراف معياري )4.03)

اري ( وانحراف معي4.15) لمستوى تحقق اإلبداع اإلداري تبعًا لبعد الحساسية للمشكالت

الطبية في و(، وتؤكد هذه النتائج أن القيادات اإلدارية (%83.08بة تحقق مرتفعة نس(، و0.52)

 خاص ببعدي المستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا تمتلك مستوى مرتفعًا من تحقق اإلبداع اإلدار

لكون تشفى يمتالمس تبين النتيجة السابقة أن القيادات اإلدارية والطبية فيالحساسية للمشكالت، كما 

هذه  تعزىرؤية الكتشاف المشكالت ولديهم القدرة على تقديم أكثر من حل للمشكلة الواحدة. و

دة مروا بع ا قدالنتيجة إلى أن القيادات اإلدارية والطبية في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجي

ة القدرهم لدي أحداث داخل المنظمة؛ وهو ما جعلهم يتمتعون بروية دقيقة لمشكالت العمل،مما يولد

صور الق على التنبؤ بمشكالت العمل قبل حدوثها، كما أنهم يتمتعون بقدرة على مالحظة أوجه

غير أو لى تإالتي ال يالحظها اآلخرون، الشيء الذي يدفعهم نحو اإلحساس باألشياء التي تحتاج 

 تقييم أو تبديل.

 نتائج التحليل المتعلقة بمستوى ممارسة اإلبداع اإلداري بشكل عام:
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 (: نتائج التحليل المتعلقة بمستوى ممارسة اإلبداع اإلداري بشكل عام19جدول )

بة
رت

ال
 

 المتوسط الحسابي أبعاد اإلبداع اإلداري م
االنحراف 
 المعياري

 نسبة

 التحقق

التقدير 
 اللفظي

 مرتفع %81.25 0.62 4.06 األصالة 1 4

 مرتفع %80.67 0.63 4.03 الطالقة 2 5

 مرتفع %83.37 0.61 4.17 لمرونةا 3 2

 مرتفع %83.50 0.58 4.18 المخاطرة 4 1

 مرتفع %83.08 0.52 4.15 الحساسية للمشكالت 5 3

المتوسط العام لمستوى ممارسة اإلبداع 

 اإلداري
 مرتفع 82.40% 0.50 4.12

لمرتبة طرة في اخاالُمتمثل بالم أبعاد اإلبداع اإلداري( أن البعد الرابع من 19من الجدول )يتضح 

جاء  (، بينما%83.50نسبة تحقق مرتفعة)(، 0.58(، وانحراف معياري )4.18األولى بمتوسط )

( 4.17) متوسطبالُمتمثل بالمرونة في المرتبة الثانية  أبعاد اإلبداع اإلداريالبعد الثالث من 

بعاد أير من البعد االخ(، وقد جاء %83.37نسبة تحقق مرتفعة )(، و0.61وانحراف معياري )

وانحراف  (4.15في المرتبة الثالثة بمتوسط ) للمشكالت الُمتمثل بالحساسية اإلبداع اإلداري

إلبداع أبعاد االبعد األول من (، بينما جاء %83.08نسبة تحقق مرتفعة )(، وب0.52معياري )

(، 0.62( وانحراف معياري )4.06الُمتمثل باألصالة في المرتبة الرابعة بمتوسط ) اإلداري

ُمتمثل ال أبعاد اإلبداع اإلداريالبعد الثاني من (، وقد جاء %81.25نسبة تحقق مرتفعة )و

مرتفعة  نسبة تحقق(، و0.63(، وانحراف معياري )4.03بالطالقة في المرتبة األخيرة بمتوسط )

 لبعدا اات هذ(. إال أن هذا البعد يُعد أقل ُبعد في نسبة التحقق كما ان النتائج لفقر80.67%)

ام الع أظهرت وجود جوانب تحتاج الى تعزيز وتطوير من قبل إدارة المستشفى. وجاء المتوسط

ؤكد (، وت%82.40(، ونسبة تحقق مرتفعة )0.50( وانحراف معياري )4.12لإلبداع اإلداري )

إلبداع احقق هذه النتائج أن القيادات اإلدارية والطبية في المستشفى تمتلك مستوى مرتفع في ت

ميز، ى التوتعزى هذه النتيجة إلى حرص القيادات اإلدارية والطبية في المستشفى علداري. اإل

إلى  الترقية ت أووذلك يعود إلى شدة المنافسة البناءة بينهم سعيًا منهم للحصول على حوافز ومكافآ

 اري.مناصب إدارية أعلى؛ األمر الذي يجعلهم يتمتعون بمستويات مرتفع من اإلبداع اإلد



ان هللا نعم ير عبداألدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية وأثرها في اإلبداع اإلداري د.علي حسين االشول أ.بش

 الجراش

 175      2022ر سبتمب، 25العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

 اختبار الفرضيات: -12

 :اختبار الفرضية الرئيسة

دارة يثة إلالفرضية الرئيسة األولى على أنهُ "يوجد أثر ذو داللة إحصائية لألدوار الحدنصت 

ار هذه ختبالموارد البشرية في اإلبداع اإلداري في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا"؛ وال

 البسيط على النحو اآلتي:الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار الخطي 

 (: نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األولى20جدول )

 R 2R F.Test Sig. Beta T.Test Sig نص العالقة

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لألدوار 
الحديثة إلدارة الموارد البشرية في 
اإلبداع اإلداري في مستشفى جامعة 

 العلوم والتكنولوجيا.

0.42 0.18 18.98 0.00 0.42 4.36 0.00 

 .( فاقل0.05*أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

شرية ارد الب( أن هناك أثًرا ذا داللة إحصائية لألدوار الحديثة إلدارة المو20يوضح الجدول )

لعلوم اامعة متغيًرا  مستقالً في اإلبداع اإلداري بوصفه متغيًرا تابعًا في مستشفى جبوصفها 

(، أما 0.05( عند مستوى داللة )R( )0.42حيث بلغت درجة معامل االرتباط ) والتكنولوجيا؛

ة الموارد (؛ وهذا يعني أن األدوار الحديثة إلدار0.18فقد بلغت درجته )(2Rمعامل التحديد )

ى أن و ما يشير إل( من التباين أو التغيَّرات في اإلبداع اإلداري. وه%18البشرية تفسر ما نسبته )

رية، د البشمن اإلبداع اإلداري ناتج عن ممارسات األدوار الحديثة إلدارة الموار %18)نسبة )

سة. ع للدرامن تحقق اإلبداع اإلداري يعود إلى عوامل أو متغيَّرات أخرى لم تخض %82)بينما )

ثر أي (؛ وهذا يعني أنهُ بافتراض تحييد أ0.42بلغت ) Betaكما أن قيمة معامل االنحدار 

 شرية إلىالب ى، ستؤدي الزيادة بدرجة واحدة في األدوار الحديثة إلدارة المواردمتغيَّرات أخر

وبة التي المحس F(، ويؤكد معنوية هذه النتيجة قيمة %42زيادة في اإلبداع اإلداري بمقدار )

 تنص يؤكد صحة الفرضية التي(، وهذا 0.05(، وهي دالة عند مستوى الداللة )18.98بلغت )

ي إلداري فابداع داللة إحصائية لألدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية في اإلعلى وجود أثر ذي 

ذه هى  وتــعز مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، ومن ثم فقد ثبتت صحة الفرضية األولى.

لموارد ين قسم اثق بتسهم في إقامة عالقة أواألدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية النتيجة إلى أن

هارات متوى رية ومختلف اإلدارات بما فيها اإلدارة العليا، باإلضافة إلى سعيها لرفع مسالبش

توى باشر بمسكل موقدرات العاملين اإلبداعية أثناء قيامهم بالمهام المسندة إليهم، مما يربطها بش

 ارتفاع وانخفاض اإلبداع اإلداري فيهم.

 اختبار الفرضية الفرعية األولى:

اتيجي السترارعية األولى على أنُه "يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدور الشريك الفرضية الفنصت 

م م استخداية تفي اإلبداع اإلداري في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا"؛ والختبار هذه الفرض

 (:21تحليل االنحدار الخطي البسيط كما هو موضح في الجدول )
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 األولى من الفرضية الرئيسة األولى (: نتائج اختبار الفرضية الفرعية21جدول )

 R 2R F.Test Sig. Beta T.Test Sig نص العالقة

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدور 

الشريك االستراتيجي في اإلبداع 

اإلداري في مستشفى جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا.

0.44 0.19 21.03 0.00 0.44 4.59 0.00 

 .( فاقل0.05لة )*أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى دال

ًرا فه متغي( أن هناك أثًرا ذا داللة إحصائية لدور الشريك االستراتيجي بوص21يوضح الجدول )

ث وجيا؛ حيكنولمستقالً في اإلبداع اإلداري بوصفه متغيًرا تابعًا في مستشفى جامعة العلوم والت

فقد (2Rد )معامل التحدي(، أما 0.05( عند مستوى داللة )R( )0.44بلغت درجة معامل االرتباط )

ن ( م%19(، وهذا يعني أن دور الشريك االستراتيجي يفسر ما نسبته )0.19بلغت درجته )

إلبداع اإلداري ا( من 19%التباين أو التغيَّرات في اإلبداع اإلداري، وهو ما يشير إلى أن نسبة )

عود إلى ع اإلداري ي( من تحقق اإلبدا81%ناتج عن ممارسة دور الشريك االستراتيجي، بينما )

( 0.44ت )بلغ Betaعوامل أو متغيَّرات أخرى لم تخضع للدراسة. كما أن قيمة معامل االنحدار 

ي دور دة فوهذا يعني أنهُ بافتراض تحييد أثر أي متغيَّرات أخرى، ستؤدي الزيادة بدرجة واح

ذه النتيجة معنوية ه (، ويؤكد44الشريك االستراتيجي إلى زيادة في اإلبداع اإلداري بمقدار )%

ؤكد صحة ي(، وهذا 0.05(، وهي دالة عند مستوى الداللة )21.03المحسوبة التي بلغت ) Fقيمة 

لموارد رة اعلى وجود أثر ذي داللة إحصائية لدور الشريك االستراتيجي إلدا الفرضية التي تنص

صحة  بتتن ثم فقد ثالبشرية في اإلبداع اإلداري في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، وم

 ستراتيجياال الفرعية األولى للفرضية الرئيسة األولى.وتــعزى هذه النتيجة إلى أن دور الشريك

زز ويع يعمل على مشاركة العاملين في صياغة استراتيجيات المنظمة مما يشعرهم بالمسؤولية

ذ تلك نفيتاعد على من ثقتهم بأنفسهم ويساعدهم على اظهار كل ما لديهم من إبداعات إدارية تس

 االستراتيجيات بكل كفاءة وفاعلية.

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية:

ر في لتغييالفرضية الفرعية الثانية على أنهُ "يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدور رائد انصت 

تخدام م استاإلبداع اإلداري في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا"؛ والختبار هذه الفرضية 

 (:22ليل االنحدار الخطي البسيط كما هو موضح في الجدول )تح
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 األولى(: نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسة 22جدول )

 R 2R F.Test Sig. Beta T.Test Sig نص العالقة

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدور 
رائد التغيير في اإلبداع اإلداري في 

لعلوم مستشفى جامعة ا
 والتكنولوجيا.

0.34 0.12 11.60 0.00 0.34 3.41 0.00 

 .( فاقل0.05*أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

ستقاًل يًرا  م( أن هناك أثًرا ذا داللة إحصائية لدور رائد التغيير بوصفه متغ22يوضح الجدول )

ث بلغت ؛ حيلوم والتكنولوجيافي اإلبداع اإلداري بوصفه متغيًرا تابعًا في مستشفى جامعة الع

فقد بلغت (2R(، أما معامل التحديد )0.05( عند مستوى داللة )R( )0.34درجة معامل االرتباط )

و التغيَّرات أ( من التباين %12(، وهذا يعني أن دور رائد التغيير يفسر ما نسبته )0.12درجته )

ن ممارسة إلبداع اإلداري ناتج عمن ا (%12)في اإلبداع اإلداري؛ وهو ما يشير إلى أن نسبة 

م يَّرات أخرى ل( من تحقق اإلبداع اإلداري يعود إلى عوامل أو متغ88%دور رائد التغيير، بينما )

تراض تحييد ( وهذا يعني أنه باف0.34بلغت ) Betaتخضع للدراسة. كما أن قيمة معامل االنحدار 

ع ي اإلبدافادة ي دور رائد التغيير إلى زيأثر أي متغيَّرات أخرى، ستؤدي الزيادة بدرجة واحدة ف

( وهي 11.60المحسوبة التي بلغت ) F(، ويؤكد معنوية هذه النتيجة قيمة %34اإلداري بمقدار )

ي داللة ذعلى وجود أثر  يؤكد صحة الفرضية التي تنص(، وهذا 0.05دالة عند مستوى الداللة )

لوم امعة العفى جة في اإلبداع اإلداري في مستشإحصائية لدور رائد التغيير إلدارة الموارد البشري

ولى. ة األمن الفرضية الرئيس الثانيةوالتكنولوجيا، ومن ثم فقد ثبتت صحة الفرضية الفرعية 

ية لتدريبتخطيط وتنفيذ البرامج ارائد التغيير يعمل على وتـعزى  هذه النتيجة إلى أن دور 

لتغيير اث الفهم البيئة المحيطة بالعمل إلحد والتطويرية إلكساب العاملين المهارات الالزمة

ما  ى تميَّزهم عليساعد العاملين على اإللمام بثقافة المنظمة ويساعداإليجابي، كما ان هذا الدور 

 هو فعال وغير فعال منها، مما يربطها بمستوى تحقق اإلبداع اإلداري فيهم.

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:

ري في اإلدا الثالثة على أنُه "يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدور الخبيرالفرضية الفرعية نصت 

تخدام م استاإلبداع اإلداري في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا"؛ والختبار هذه الفرضية 

 (: 23تحليل االنحدار الخطي البسيط كما هو موضح في الجدول )
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 األولىلثالثة للفرضية الرئيسة (: نتائج اختبار الفرضية الفرعية ا23جدول )

 R 2R F.Test Sig. Beta T.Test Sig نص العالقة

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدور 

الخبير اإلداري في اإلبداع اإلداري 

في مستشفى جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا.

0.45 0.20 21.88 0.00 0.45 4.68 0.00 

 .( فاقل0.05*أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

ستقاًل متغيًرا ( أن هناك أثًرا ذا داللة إحصائية لدور الخبير اإلداري بوصفه م23يوضح الجدول )

ث بلغت حي ؛في اإلبداع اإلداري بوصفه متغيًرا تابعًا في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا

فقد بلغت (2Rد )(، أما معامل التحدي0.05( عند مستوى داللة )R( )0.45درجة معامل االرتباط )

أو  ( من التباين%20(، وهذا يعني أن دور الخبير اإلداري يفسر ما نسبته )0.20درجته )

داري ناتج عن ( من اإلبداع اإل%20التغيَّرات في اإلبداع اإلداري، وهو ما يشير إلى أن نسبة )

ل أو وام( من تحقق اإلبداع اإلداري يعود إلى ع%80ممارسة دور الخبير اإلداري، بينما )

وهذا  (،0.45بلغت ) Betaمتغيَّرات أخرى لم تخضع للدراسة. كما أن قيمة معامل االنحدار 

الخبير  دور يعني أنُه بافتراض تحييد أثر أي متغيَّرات أخرى، ستؤدي الزيادة بدرجة واحدة في

ة قيم (، ويؤكد معنوية هذه النتيجة%45اإلداري إلى زيادة في اإلبداع اإلداري بمقدار )

F( وهذا 0.05(، وهي دالة عند مستوى الداللة )21.88المحسوبة التي بلغت ،)ة يؤكد صح

رد لمواعلى وجود أثر ذي داللة إحصائية لدور الخبير اإلداري إلدارة ا الفرضية التي تنص

حة صبتت ثالبشرية في اإلبداع اإلداري في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، ومن ثم فقد 

الخبير  ن دورمن الفرضية الرئيسة األولى. وتـعزى هذه النتيجة إلى أ الثالثةفرعية الفرضية ال

عاملين ث الاإلداري يسعى إلى تنفيذ الممارسات اإلدارية بشكل أفضل وأسرع وأقل تكلفة مما يح

قوانين وال على اإلبداع واالبتكار للوصول على نتائج تتوافق مع السياسات وإلجراءات للمنظمة

ً في الفترات األخيرالسائد ا ما يربطهة، مة للدولة في بيئة يمنية تتسم بالتغيير المستمر خصوصا

 بمدى تحقق اإلبداع اإلداري لدى العاملين.

 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:

ين في لموظفالفرضية الفرعية الرابعة على أنُه "يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدور نصير انصت 

تخدام م استفي مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا"؛ والختبار هذه الفرضية  اإلبداع اإلداري

 (: 24تحليل االنحدار الخطي البسيط كما هو موضح في الجدول )

 

 

 



ان هللا نعم ير عبداألدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية وأثرها في اإلبداع اإلداري د.علي حسين االشول أ.بش

 الجراش

 179      2022ر سبتمب، 25العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

 

 األولى(: نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة للفرضية الرئيسة 24جدول )

 R 2R F.Test Sig. Beta T.Test Sig نص العالقة

ذو داللة إحصائية لدور  يوجد أثر

نصير الموظفين في اإلبداع اإلداري 

في مستشفى جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا.

0.32 0.10 9.71 0.00 0.32 3.12 0.00 

 .( فاقل0.05*أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

يًرا غ( أن هناك أثًرا ذا داللة إحصائية لدور نصير الموظفين بوصفه مت24يوضح الجدول )

ث وجيا؛ حيكنولمستقاًل في اإلبداع اإلداري بوصفه متغيًرا تابعًا في مستشفى جامعة العلوم والت

فقد (2Rيد )(، أما معامل التحد0.05( عند مستوى داللة )R( )0.32بلغت درجة معامل االرتباط )

تباين أو ( من ال%10(، وهذا يعني أن دور الخبير اإلداري يفسر ما نسبته )0.10بلغت درجته )

داري ناتج عن ( من اإلبداع اإل%10التغيَّرات في اإلبداع اإلداري؛ وهو ما يشير إلى أن نسبة )

ل أو ( من تحقق اإلبداع اإلداري يعود إلى عوام%90ممارسة دور نصير الموظفين، بينما )

ا يعني هذو( 0.32بلغت ) Betaمتغيَّرات أخرى لم تخضع للدراسة. كما أن قيمة معامل االنحدار 

صير نأنهُ بافتراض تحييد أثر أي متغيَّرات أخرى، ستؤدي الزيادة بدرجة واحدة في دور 

 Fة قيمة (، ويؤكد معنوية هذه النتيج%32الموظفين إلى زيادة في اإلبداع اإلداري بمقدار )

لفرضية ايؤكد صحة (، وهذا 0.05(، وهي دالة عند مستوى الداللة )9.71المحسوبة التي بلغت )

ة في بشريعلى وجود أثر ذي داللة إحصائية لدور نصير الموظفين إلدارة الموارد ال لتي تنصا

ة فرضياإلبداع اإلداري في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، ومن ثم فقد ثبتت صحة ال

لموظفين صير انمن الفرضية الرئيسة األولى. وتــعزى  هذه النتيجة إلى أن دور  الرابعةالفرعية 

ا، بيتهل على إعداد سياسات وإجراءات مناسبة تساعد على معرفة احتياجات الموظفين وتليعم

اعاتهم إبد وكذلك مساندتهم وحل مشاكلهم، وتشجيع المبدعين منهم وإتاحة الفرص أمامهم لتنفيذ

توى ع مسالمتعلقة بتطوير العمل، مما يشعرهم بالرضاء ويحثهم على العمل بشكل إبداعي ويرف

 داري لدىع اإلاإلداري لديهم وبالعكس كلما قل ممارسة هذا الدور قل مستوى تحقق اإلبدااإلبداع 

 العاملين.

 أهم نتائج الدراسة: -13

 ها على النحو اآلتي:يالنتــائج التي تم التوصل إل أهميمكن تلخيص 

علوم األدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية في مستشفى جامعة الإنَّ مستوى ممارسات  -1

والتكنولوجيا كان مرتفعًا، ولكن هذا االرتفاع كان بنسبة متدنية، نتيجة تفاوت الدرجات على 

 مستوى جميع االبعاد.
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لعلوم امعة افي مستشفى جاألدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية ممارسة كل دور من  عند بحث -2

 بشكل مفصل جاءت النتائج على النحو اآلتي: والتكنولوجيا

 لثانيةاتبة ي المرتبة األولى من حيث مستوى الممارسات: جاء دور الخبير اإلداري، وفي المرف-

اء هذا جكما جاء دور الشريك االستراتيجي، أما في المرتبة الثالثة فجاء دور رائد التغيير، و

في  فًااك ضعن هنالدور مرتفعًا في نسبة الممارسات إجماالً، إال أن هذا االرتفاع كان طفيفًا، وأ

اضحة وانت كبعض ممارسات األدوار التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية في هذا البعد والتي 

مساعدة وير، في نتائج تحليل االستبانة مثل: تبني إدارة الموارد البشرية معظم مبادرات التغي

وكما في  ين،فالعاملين على فهم وتقبل التغيير، بينما جاء في المرتبة األخيرة دور نصير الموظ

ان بنسبة رتفاع كا االالبعد الثالث جاء البعد الرابع أيًضا بنسبة ممارسات مرتفعة إجماالً، إال أن هذ

هذا ات لأقل من السابق فقد أظهرت النتائج وجود مستوى متوسط لثالث فقرات من أصل سبع فقر

د ة المواردارإوير من قبل الدور وهذا دليل على أن هذا الدور يحتاج إلى مزيد من االهتمام والتط

اندتهم ومس البشرية لبعض الممارسات التي يقوم بها مثل: المدافع عن حقوق العاملين وقضاياهم

تطوير قة بوحل مشاكلهم، بل وتشجيع المبدعين وإتاحة الفرص أمامهم لتنفيذ إبداعاتهم المتعل

 العمل وتوفير فرص الترقية أمامهم للتنافس عليها.

لعلوم معة افي مستشفى جاحقق اإلبداع اإلداري لدى القيادات اإلدارية والطبية ن مستوى تإ -3

 والتكنولوجيا كان مرتفعًا.

في  الطبيةاإلبداع اإلداري لدى القيادات اإلدارية وكل بُعد من أبعادممارسة تحقق  عند بحث -4

 تي:بشكل مفصل جاءت النتائج على النحو اآل مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا

بعد جاء  وقد، بعد المرونة في المرتبة الثانية، بينما جاء المخاطرةفي المرتبة األولى: بعد ب-

قة عد الطالبجاء وفي المرتبة الثالثة، وجاء بعد األصالة في المرتبة الرابعة،  للمشكالت الحساسية

ارة م إداهتمافي المرتبة األخيرة، ويعزو الباحث انخفاض مستوى تحقق بعد الطالقة إلى قلة 

ي الطبية فية والمستشفى بتوفير المناخ المالئم لتنمية األفكار اإلبداعية لدى القيادات اإلدار

ية على الطبالمستشفى، كما أن زيادة األعباء وضغوط العمل تحد من قدرات القيادات اإلدارية و

 توليد األفكار اإلبداعية بطالقة.

لحديثة إلدارة الموارد البشرية والمتمثلة في دور )الشريك لألدوار اإن هنالك أثًرا إيجابيًا  -5

االستراتيجي، ورائد التغيير، والخبير اإلداري، ونصير الموظفين(، في اإلبداع اإلداري. بمعنى 

أنه كلما ارتفعت مستويات األدوار الحديثة إلدارة الموارد البشرية لدى اإلدارة ارتفع مستوى 

 مجتمع الدراسة، والعكس صحيح.اإلبداع اإلداري لدى أفراد 

 قائمة المراجع:

 (، اليمن:)الطبعة األولى ريادة األعمال في الجمهورية اليمنية،(2019األشول، علي حسين ).1

 مركز األمين للنشر والتوزيع.

الحامد  )الطبعة الثانية(، األردن: دارمنظور كلي -إدارة المنظمات(، 2009حريم، حسين ).2

 للنشر والتوزيع.
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عهد مخطوط "إتمام الوطر" مصدر من مصادر التأريخ للحركة العلمية في تلمسان أواخر ال

 العثماني

 محمد بومدين ط.د

 الجزائر  -جامعة أبي بكر بلقايد تلمسـان

 

ع مدعرفت حاضرة تلمسان أواخر العهدد العثمداني حركدة علميدة وف ريدة المعدةذ ومتجد رةذ ملخص:

ف ط فدي مختلدة، ال ين برز منهم علمدا  وبيوتداع علميدة ب املهدا تن دال ثير من أعالم الف ر والثقاف

بدددداع العلدددوم العقليددددة والنقليددددة، دونددددت سدددديرتها العلميددددة ومسدددديرتها الثقافيددددة مجموعددددة مددددن ال تا

م الد ي . ه ا النوع المصدري الها"مخطوطات التراجم واألعالم"المتخصصة، منها ما يُعرف بـ: 

ة مدن رة الزمنيدو، ولدم يصدلنا منده إال الندزر القليدب، لتبقدى تلد  الفتداندثر منه جز  كبير على ما يبد

 يد لدم ي دنبتاريخ الجزائر عامة وتلمسان خاصة، مغمورة على مستوى النخبة العلمية الفاعلة بها، 

ا على أن يعدم حظ تلمسان من أقدالم المدخرخين والعلمدا  ا ا لد ين نقلدوفي أي حال من األحوال قادرذ

ى المهدا، علدقافية في إطار إسهاماع المدرسة االسدتعمارية فدي مرحلتهدا األولدى وأعلنا أخبارها الث

ة ، وأرخ بالمعاشددية والم دداهدة، والم دداركة الثقافيدددم19هـــ 13غددرار أنمددواش عددال فددي القدددرن 

لم وهدو العدا المباشرة على ما يظهر لمجرياع األوضاع الثقافية بتلمسان أوائدب القدرن المد كور، أال

يدد سداني الحفمحمد بن علي بن محمد بن عبد هللا بن موسى بن محمد فتحا الزجاي التلم أبو عبد هللا

"إتمام الوطر في التعريـ  بمـن اهـتهر فـي صاحب مخطوط  م(،1867هـ 1284)كان حيا سنة 

مسدان، مديندة تل الّ ي يتناول زمنيذا وم انيذا، ثلة من رجال العلم وأعيدان أوائل القرن الثالث عشر"

ا  لمجموعة هامة من البيوتاع العلمية التلمسدانية التدي أوردهدا صداحب المخطدوط،باالضافة  م ديرذ

 ابدن هطدال إلى أصولها التاريخية، ونسبها، وأهم تفاعالتها العلمية داخب تلمسدان وخارجهدا، كبيدت

 .التلمساني، وبيت المجاوي التلمساني، وبيت ابن الفخار التلمساني، وغيرهم

، أبدو عبدد ، بيوتداع العلدم، العلمدا م19هــ  13مـو18هـ  12مسان، القرنيين : تلالكلمات المفتاحية

 .م(1867هـ 1284)كان حيا سنة هللا محمد الزجاي التلمساني الحفيد 

The manuscript of "itmam alــwatar" is one of the sources of history 

for the scientific and intellectual movement in Tlemcen at the end of 

the Ottoman era  

Doctorant: Boumedine Muhammad. 
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Université Abou Bekr Belkaid - Tlemcen –, (Département d'histoire - 

Faculté des sciences humaines et sociales), L'Algérie. 

 

Abstract  :  The metropolis of Tlemcen at the end of the Ottoman era 

knew a brilliant and rooted scientific and intellectual movement with 

many prominent figures of thought and culture, of whom emerged 

scientists and entire scientific houses active in various mental and 

transport sciences, codified by a group of specialized writings, including 

what is known as: "Manuscripts of translations and flags". Of which a 

large part of it seems to have disappeared, and we have received little of 

it, to keep that period of time from the history of Algeria in general and 

Tlemcen in particular, immersed in the level of the scientific elite active 

in it, but he was not in any way able to lose Tlemcen’s luck from The 

pens of historians and scholars who conveyed to us its cultural news 

within the framework of the contributions of the colonial school in its first 

stage and its figures, similar to a model that lived in the 13AH/ 19AD 

century, and chronicled living and watching, and direct cultural 

participation as it appears to the course of the cultural situation in 

Tlemcen at the beginning of the aforementioned century, namely the 

scientist Abu Abdullah Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Abdullah 

ibn Musa ibn Muhammad Fatha Al-Zajai Al- Tilimçāni, the grandson 

(was alive in 1284AH/ 1867AD), the author of the manuscript "'iitmam al-

watar" which deals with temporally and spatially, a group of men 

Science and notables of the city of Tlemcen, in addition to an important 

group of scientific houses of Tlemcen that were mentioned by the owner 

of the manuscript, referring to its historical origins and lineage and the 

most important scientific interactions inside and outside Tlemcen, such as 

"the house of Ibn Hatal Al-Tilimçāni" and "the house of Al-

MdjawiAl-Tilimçāni" in Tlemcen, And "the house of Ibn al-Fakhar 

al- Tilimçāni ", and others. 

Keywords: Tlemcen,the two centuries 12AH/ 18AD and 13AH/ 

19AD,scholars,houses of science,Abu Abdullah Muhammad Al-Zajai Al- 

Tilimçāni, the grandson (was alive in 1284AH/ 1867AD). 
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 :تمهيد

ا حضاريذا وإرثذا ثقافيذا، يُمثب عراقة ال عوب التي تفتخر بت طويدب، اريخهدا التعتبر المخطوطاع كنزذ

ا لمدا تمثلده محتوياتهددا المعرفيدة والمنهجيدة مددن قيمدة علميدة  اريخيددة، تووحضدارتها الراقيدة، ونظددرذ

اضدي، باعتبارها أكثر حجة ومصداقية على مستوى التأريخ لمجرياع الحوادث التي وقعت فدي الم

تلددف ومددن أكثددر الدددالئب والبددراهين، علددى مدددى تقدددم وتطددور شددتى العلددوم العقليددة والنقليددة بمخ

يددة الحواضددر العلميددة والمراكددز الحضددارية ومدددنها. فقددد اهتمددت، أقددولا معظددم المخسسدداع العلم

لوطنيددة اعالميدة اليددوم، بجمددع وحمايددة هد ا الرصدديد مددن التلددف والضدياع، ورقمنتدده، مثددب الم تبددة ال

بجمدع  ،م16هــ 10الفرنسية بباريس التي عملت جاهدةذ من  تأسيسها في النصدف الثداني مدن القدرن 

ة المخطوطدداع العربيددة وايسددالمية، لدد ل  أضددحت رفوفهددا تحتددوي علددى ال ددي  ال بيددر مددن المدداد

راحدددب األصددديلة والدقيقدددة، الخاصدددة بدددالموروث الثقدددافي لرمدددم العربيدددة وغيرهدددا عبدددر الم العلميدددة

 .التاريخية المختلفة

 :إهكالية الدراسة

روح مدن بدين أهدم الصدد، "Gallica " لطالمدا كاندت الم تبدة الوطنيدة الفرنسدية الرقميدة ببداريس

لعربيدة االبلددان  ع المتعلقدة بتداريخالثقافية في العالم الرقمي، التي تظم رصيدذا هائالذ من المخطوطا

تددي وايسدالمية، كددول المغددرب العربدي فددي العصدر الحدديه، وحواضددرم العلميدة، مثددب تلمسدان ال

م تدخرخ لدكانت تن ط فيها وقت اك أسر علمية في مختلف ميادين المعرفدة والثقافدة. ل دن ولرسدفا 

تدي مخطوطداع الإال مدا ورد فدي تواليدف الله م البيوتاع العلمية ال المصادر المحلية وال األجنبية، 

، فدددي شددد ب م19هــــ 13قُيِّّددددع مدددن قبدددب المدرسدددة ايسدددتعمارية فدددي النصدددف الثددداني مدددن القدددرن 

ن كددانوا اسددتريوغرافية علميددة، كانددت بدددافع تلبيددة طلبدداع القددادة العسدد ريين مددن الفرنسدديين، الدد ي

فدا النظدرة اييبحثون عدن إعدادة كتابدة التداريخ المحلدي لمسدتعمراع مدا ورا  ال سدتعمارية بحدار، وِّ

ر، والهادفة لت ويه الحقائا التاريخية وتصحيفها  .الخادمة للُمستّعمِّ

دّمِّ هد م ايشد االع، نثرندا إبدراز موضدوع مهدم، متعلدا بتداريخ الثقافدة وعلمائهد ضِّ  ا بتلمسدانوفي خِّ

دا ، انطالقدا مِّ م19هــ 13، والعقود الثالثة األولى من القرن م18هـ 12أواخر القرن  ملتده المدادة حمَّ

وطنيددة المحفددور رقميذددا وتقنيذددا فددي الم تبددة ال "إتمــام الــوطر"المصدددرية الدد ي يحتويهددا مخطددوط 

 لتنقيدب عدنابباريس الم كورة أعالم، كب ال  في إطار جملة من األسباب العلمية التدي دفعتندا إلدى 

 ة تسدجيالذ عد  مالمحده مسدجلالتاريخ العلمي المحلي لتلمسان إبان العهد العثمداني، عنددما وجددنا ب

، ة بتلمسدانتاريخانيذا، ال نظير له على مستوى نقد أخبدار العلمدا  والمعاصدرين لهدم مدن أهدب النخبد

تحدا فعند صاحب المخطوط أبي عبد هللا محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا بدن موسدى بدن محمدد 

م المدرسة ثب بحا قلم من أقال، ال ي يُمم(1867هـ 1284)كان حيا سنة الزجاي التلمساني الحفيد 

 .ايستعمارية في مرحلتها األولى

 :فرضيات الدراسة

كمددا تُخسددس فرضددياع هدد م الورقددة البحثيددة علددى مددا يم ددن التماسدده مددن قيمددة علميددة مددن الوعددا  

من إنتاش المدرسة التاريخية ايستعمارية فيما يخد   المعلوماتي له ا المخطوط باعتبارم يندرش ضِّ

تاريخ الجزائر، وال ي  يم ن حصرم في أربع مجموعداع، رهدرع بدداياتها فدي الفتدرة إعادة كتابة 
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، والتدددي كدددان أغلدددب كُتابهدددا قدددادة عسددد ريون أو ح دددام 1880-1830األولدددى لالحدددتالل الفرنسدددي 

مدنيون، كان الدافع لهدم فيمدا كتبدوم، الهوايدة ال خصدية لتسدجيب االنطباعداع، ووصدف الحدوادث، 

ن أجب أغراض إدارية ومهام عس رية. وهو ايطار التعريفي به ا المخطدوط والتعليا عليها، أو م

، تاريخ كتابة وتحرير أوراقه من قبب م1867ال ي كان تأليفه بطلب من أحد القادة العس ريين سنة 

مورف ايدارة الفرنسية الخوجة أبي عبد هللا محمد بدن علدي بدن محمدد بدن عبدد هللا بدن موسدى بدن 

. حيده يصدرح هد ا األخيدر م(1867هـ 1284)كان حيا سنة التلمساني الحفيد  محمد فتحا الزجاي

دمةذ ُمقدمةذ لل ولونيب  ، وهو يقول به ا الخصوص، غير "السيد دستيوي"أن سبب التأليف كان خِّ

دَمة:  جمعت منه نبذة كافية من جملة صالحة وافية في أخبار بعض )...( »موضح لطبيعة ه م الخِّ

ن ومن كان بها بهذه المائة من األعيان خدمة لسـيد البـاا العـالي الجـام  متأخري علماء تلمسا

)...( المفـاخر والمعـالي الحــائز لهـا زيـر مــزاحم )...( حـاكم اهيالـة الوهرانيــة الكولونيـل الســيد 

أ (. والدددد ي أتحفدددده بأسددددمى عبدددداراع التبجيددددب  /3، الورقددددة: 1867)الزجدددداي،  «)...(دســــتوي  

 /2، الورقدة 1867الزجداي، )«)...(مازالـت أيامـه أعيـادا ومواسـم  ...( )»واالحترام، حيه قدال: 

 ب(.

 :أهداف الدراسة

الفتددرة  وعليدده، جددا ع هدد م الدراسددة لتسدداهم مسدداهمة جددادة فددي الحقددب الثقددافي لمدينددة تلمسددان إبددان

 مخطـوط "إتمـام الـوطر"  مصـدر مـن مصـادر التـأريخ»العثمانية، في ورقدة علميدة موسدومة بدـ: 

لموضوعاع ، بغية إماطة اللثام عن واحدة من ا«العلمية في تلمسان أواخر العهد العثمانيللحركة 

 :ةاط التاليالثقافية المرت زة في مضانها البحثية على ثالث أضلع. نوجز عنصرتها على شاكلة النق

، فدي "إتمـام الـوطر": ُمخص  لتقديم صورة عامة وموجزة عن طبيعدة المخطدوط الضل  األول

لمسدان فدي توأهميته المعرفية والمنهجية في التأريخ لمجرياع الحدوادث الثقافيدة بحاضدرة  نوعيته،

 .الفترة محب الدراسة

نخبدة الف ريدة لو: يُركز بالدراسة المعتمدة على التقيديم والتحليدب فدي الحركيدة العلميدة الضل  الثاني

 .لدراسةل المخطوط محب االبيوتاع العلمية في تلمسان وأعيانها أواخر العهد العثماني من خال

 .: يبحه في ايسهاماع الثقافية لعلما  تلمسان الوارد اكرهم في المخطوطالضل  الثالث

ا علددى هدد م الطروحدداع المتمحددورة حددول  جيذددا ، إرتأينددا أن نسددل  منه"المالحظــة والقيــا "وبنددا ذ

م، ال األعدالييمية ألعمدومعرفيذا، دروب ه ا المسعى العلمي على نمط الدراساع البيبليوغرافية التق

علمددا  لبهدددف نفدد  الغبددار عمددا ت تنددزم مخلفدداتهم مددن مالمددح ف ريددة وثقافيددة ااع اينتدداش الراقددي 

ل ، مرنة توشيوخ تلمسانيين، عاشوا في تلمسان أواخر العهد العثماني، وأصبحت أدوارهم العلمية 

هدا لدم ال عنهدا أنسياسدية أقدب مدا يُقدعاكسة للتاريخ األدبي والثقافي بالمدينة الم كورة، في رب فِّترة 

مرت دزين فدي  ت ن تخدم رجال الف ر والثقافة بتلمسان العثمانية خاصة وإيالة الجزائر على العموم.

نطلدا مدن تال  على المنهج السردي التحليلدي وأسسده القائمدة علدى ال رونولوجيدا التاريخيدة، التدي 

ا  ة التدي ئدة الثقافيدبأن دطته العلميدة والف ريدة فدي البيتاريخ ميالد العالم، وصوالذ إلى ووفاته، مدرورذ

ها لنفسه بالعطا  الف ري والثقافي  .َخصَّ

 :أهمية الدراسة
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ن    شيها، وال فت من أهمية الوعا  المعلوماتي للمخطوطاع في بيان علم ه م األمة وتاريخها ُمدوَّ

صدة لحاضر، خاة توصب الماضي باأننا في حاجة ماسة إليها كلما تقدمت بنا السُنِّين، باعتبارها حلق

دن أعيدان المدالمتعلقة منها بعلم التراجم وال خصياع العلمية، التي تتديح لندا التعدرف علدى علمدا  و

راع التدي تغطددي فتدد "المخطوطـات التاريخيــة"والحواضدر العلميددة، والتدي يطلددا عليهدا عددادة بددـ: 

تهم م الفاعلددة فيهددا، وتفدداعالزمنددة، ال يددزال بسدداط البحدده فيهددا غيددر مطددروع علددى مسددتوى األعددال

 .اليومية في مختلف المخسساع الثقافية واالجتماعية التي أثروا وتأثروا بها

 :ــ التعري  بالمخطوطة المظهر الظاهري.1

ش تصنيف مخطوط  قسدم بضدمن الوثدائا المخطوطدة البيوغرافيدة الرقميدة "إتمـام الـوطر" لقد أُدرِّ

نذددا، المتاحددة علددى شددب ة اينترنددت مجا"Gallica "ريسالمخطوطداع التددابع للم تبددة الوطنيددة ببددا

ف باألشددخاص بمديندددة تلمسددان ووهددران مدددا بددين 5753تحددت رقددم:  حتدددى  م1801، والتدددي تُعَددّرِّ

 753 78. في إطار التسدجيالع ايداريدة الخاصدة بهد م الم تبدة والمقيددة وفدا قدانون رقدم:م1900

 .م1978جويلية  17المخرخ في 

رة الددد ي بدددين أيددددينا تقنيذدددا، إلدددى قائمدددة المخطوطددداع الُمصدددوَّ  وطر""إتمـــام الـــيُصدددنف مخطدددوط 

برة فنية إل ترونيذا، ودراسة ه ا النوع من المخطوطاع تتطلب معرفة ودراية بأمور التصوير، وخ

 .لمعرفة ما تحتويه الصور من لمساع فنية وتغييراع كتابية عبر األزمنة والعصور

 :المالمح المادية. 11

 :انصفحة العنو(أ

ايتدده، قدد درش المخلفددون القدددامى عنددوان المخطدوط واسددم مخلفدده إمددا فدي بدايددة المخطددوط أو فددي نه

 وكدان المخطدوط يغلددف بورقدة بيضددا  حمايدة لدده مدن التلددوث، كمدا كددان الدبع  يلجدد  إلدى إضددافة

ل عنددوان المخطددوط علددى هدد م الورقددة، وإاا تأملنددا فددي المخطددوط العربددي نجددد أن العددرب فددي أو

سدخ الد ي ، لم يعرف ال ثير من ُمخلِّّفيهم صفحة العندوان، حيده النام19هـ 13ى القرن عهدهم وحت

ينسددخ المخطددوط يضددع العنددوان واسددم المخلددف فددي الصددفحة األولددى فددي بعدد  األحيددان. وهددو مددا 

، حيده لدم نجدد فيده صدفحة خاصدة للعندوان، بدب أضديفت لده "إتمـام الـوطر"نالحظه في مخطوط 

 ع عدن مخلدفاللغة العربية وفقرة كاملة باللغة الفرنسية تحمب معلومداورقة بيضا  تحمب العنوان ب

جد بدايدة نالمخطوط، إسمه، ونسبه، وسنة التأليف...، لتتخلله ورقة بيضا  أخرى، وبعدها مباشرة 

حبه علدى المخطوط ال ي يبدأ بالبسملة والحمدلة، وتوطئة أدبية في ش ب نثر قصدير يثندي فيهدا صدا

لمدوالي اعلدى الب درية، ثدم الصدالة علدى الرسدول صدلى هللا عليده وسدلم. وفدي  علم التاريخ وفائدتده

يـه وسـلم بسـم   الـرحمن الـرحيم علـد سـيدنا محمـد صـلد   عل)...( »اقتضبنا ما يهمنا منهدا: 

بـة علوم بمثا)...( الحمد هلل الذي أرهدني وهداني )...( وه سيما علم التواريخ الذي هو لسان ال

.( والصالة شماريخ زذ به تزكوا أخالق اهنسان  )...( وتعلوا قيمته بين النا  )..التمر علد ال

لد والسالم علد سيد الخلق سيدنا محمد الذي سار فضله سير الشمي في المغرا والمشارق وع

 ب(. /2، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(أله وصحبه )...( وبعد 

 :العنوان(ا
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ول السير حقتبسه صاحبه من عناوين مماثلة لعلما  م ارقة، كتبوا ، قد ا"إتمام الوطر"إن عنوان 

طابقدة موالتراجم في العصور التي سبقت عصر المخلف، فال ثيرة من عناوين المخلفداع الم درقية 

يتها وسـم)...( »له ا العنوان، وقد كتب صاحب المخطوط في شأن تسميته له ا المخلدف، مدا يلدي: 

. وعدن أ( /5، الورقدة 1867)الزجاي،  «)...(القرن الثالث عشر   التعري  بمن اهتهر في أوائل

وأنـه جـام  كـل مـن لـه طبـ  كـريم وهـرف كامـل صـميم  )...( »موضوع ه ا المخلف اكدر يقدول: 

 ب(. /52، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(

 :عناوين الفصول والعناوين الفرعية(ت

ة علدى منداهج المخطوطداع الم درقية والمغربيدلقد سل  الزجاي الحفيد في مخلفه هد ا علدى شداكلة 

ا نت ، إنما كاحد سوا ، حيه لم ي ن عندهم تمييز بين الفصول وعناوينها، والعناوين الفرعية  أيضذ

ا واحدذا دون تمييز في لون الحبر أو حجم الخط، ول ن فيَما بعد بدأ يدز يظهدر تمي جميعها ت  ب نصذ

 ا. وهدو مدالخدط أو تغييدر لدون الحبدر ليسدهب التمييدز بينهدبين الفصول والعناوين الفرعية بتضخيم ا

ى إا جعدب العنداوين الرئيسدية بدالخط الضدخم، وأبقدى علد "إتمـام الـوطر"اعتمدم صاحب مخطوط 

من ن  المخطوط، من دون تمييزها في سطور منفردة، حيه اكتفى في بداي ة كب ه م العناوين ضِّ

 .بمقصد، بتدوين العنوان ال ي يتبعه الن  ال ام

 :الهوامش(ث

خوا المخطوطاع يتركدون هدوامت تحديط بالصدفحة الم توبدة تتناسدب مدع حجدم الصدفحة،  كان ناسِّ

ليهدا: ومع مرور الوقدت بددأ قُدرا  المخطوطداع ب تابدة تعليقداع علدى هد م الهدوامت، التدي أطلدا ع

ا في مخطوط "التعليقات والتصويبات"  .نعدمت حتى ت اد"إتمام الوطر" ، حيه لم نالحظها كثيرذ

وأغلب الظن أن ما هو موجود من تعليقاع في شد ب مصدطلحاع وكلمداع فدي هد ا المخطدوط، قدد 

خ، وضعها صاحب المخطوط نفسه، له ا نرجح بأن المخطوط ال ي بين أيدينا، أصيب وغير منسدو

 .يعود لصاحبه مباشرة

 :عالمات الترقيم(ج

عدن  ة، سدوى النقطدة التدي كاندت عبدارةلم يعدرف العدرب عالمداع التدرقيم فدي القدرن األول للهجدر

الجمدب.  دائرة في وسطها نقطة، أما المخطوطاع فتختفي فيها الددائرة، وتظهدر النقطدة للفصدب بدين

 .ال ي يخلو من أي عالماع ترقيم "إتمام الوطر"وهو ما نلمحه ب  ب واضح في مخطوط 

 :حجم المخطوط(ح

ددا ثابتددة وإن كددان هندداك  ون حجددم ثابددت للمخطوطدداع العربيددة فددي القددرلددم ي ددن للمخطوطدداع أحجامذ

، واشددتهرع بعدددها مقاسدداع المخطوطدداع العربيددة بالمقيددا  ســم18×25الهجريددة األولددى تقددارب 

 طر""إتمام الـونفسه على العموم خالل العصور الوسطى والحديثة، وهو تقريبذا مقا  مخطوطة 

 .سم20×26التي تقارب 

 :خاتمة المخطوط(خ

عبدارة أدبيدة يثندي فيهدا علدى هللا عدز وجدب وي د رم علدى  "إتمـام الـوطر" اكر المخلف في خاتمدة

السددداد فددي اينتهددا  مددن التددأليف، باالضددافة إلددى اكددرم لتدداريخ النسددخ، بدداليوم، وال ددهر، والسددنة 

فلله الحمد علد إتمامه واكماله والصالة والسالم علد سيدنا محمـد وألـه )...( »الهجرية، بقوله: 
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تقييده وتحريره يوم الخميس الثامن من ربي  األول من عام أربعة وثمانين  )...( وقد فرزت من

ومائتين وأل  عربية هجرية والعاهر مـن يليـه )...( والثـامن والعشـرين مـن يونيـه )...( سـنة 

سب  وسـتين وثمانمائـة بـالميم وألـ  عجميـة مسـيحية وه حـول وه قـوة إه بـاهلل العلـي العظـيم 

أ(. ليختم صاحب المخطوط ه ا المخلف ب كر إسمه ونسدبه،  /51، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(

وكتـ  الحـروف )...( »وبدعا  لوالديه وألشياخه، لت دون نخدر عبدارة فدي الختدام، الحمدلدة، بقولده: 

عبد ربه محمد بن علي )...( التلمساني دارا اللهم ازفر لنا ولوالدينا وألهياخنا أجمعين وصلد 

 /51، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(وآخر دعوانا أن الحمد هلل را العالمين    علد المرسلين

 أ(.

 :صاح  المخطوط ووظيفة الخوجة السامية في اإلدارة اإلستعمارية(د

تحدا صاحب المخطوط هو أبي عبد هللا محمد بن علي بن محمد بدن عبدد هللا بدن موسدى بدن محمدد ف

سداني، ، أحدد أعدالم بيدت الزجداي التلمم(1867هــ 1284 )كان حيا سـنةالزجاي التلمساني الحفيد 

دارة الد ي تمتددد جدد ورم األسددرية بتلمسدان للعهددد العثمدداني، حيدده كدان الزجدداي الحفيددد مورددف بدداي

ية الفرنسددية بتلمسددان، وهددو مددن الخوجدداع التلمسددانيين الدد ين كددانوا يتمتعددون بصددالحياع سياسدد

ثقافيددة  داريددة الفرنسددية التددي جعلددت مددنهم أداةواجتماعيددة ودينيددة محدددودة، مددن خددالل الورددائف اي

لتلمسداني اللتعرف على تاريخ المنطقة أمثال ال يخ سي حمادي ابن الحاش العربي بن عودة السقال 

، ال ي  كان ( .Barges, 1859, P 239 ) م1794  م1792هـ   1202 هـ1200)ولد بين سنتي 

رن ين دخلددوا لتلمسددان فددي خمسددينياع القدد، أحددد الرحالددة الفرنسدديين الدد "بــرجيس"صددديقذا لددرب 

حالتهددم التددي اسددتندوا فيهددا علددى م دداهداتهم المباشددرة، ونقلددوا م19هـــ 13 ن عدد، وحددرروا مددن رِّ

ن تداريخ عم اهداع غيرهم من المثقفين التلمسانيين، خاصة منهم ايداريين، أقولا حرروا تآليف 

ئف خطوطدداع علمائهددا. هدد م الوردداتلمسددان ونثارهددا القديمددة، وعملددوا جاهدددذا فددي الحصددول علددى م

ة مدع القداد السامية قد جعلت من هخال  ال يوخ التلمسانيين في تل  الفترة، في نقطدة تمدا  مباشدرة

يخ الجزائدر ، في تارم19هـ 13العس ريين والمدنيين من الفرنسيين ال ين كانوا يبحثون إبان القرن 

حتددوي والبقايددا األثريددة التددي كانددت ت عبدر العصددور، مددن خددالل المخطوطدداع والوثددائا األرشديفية،

 .على تاريخ مدن وحواضر الجزائر

مدن طدرف هدخال  القدادة أمثدال: شدار  "المجلـة اإلفريقيـة"ولعب كثدرة اينتداش األدبدي ون درم فدي 

بروسالر وباربروغير وغيرهم، لدليب يخرخ لمالمح ايستريوغرافية ايسدتعمارية الهادفدة يعدادة 

وفا منظورها الخادم للرؤى ايست رافية الخاصة بالمستعمراع مستقبالذ، صناعة تاريخ الجزائر، 

عبددر بوثقددة السياسددة الثقافيددة وُحُمولتِّهددا ايديولوجيددة، الباحثددة عددن الوسددائب المحليددة مددن علمددا  

ومورفين إداريين يعرفون حا المعرفة مختلف مناطا الجزائر وبواديهدا. إا نقدف علدى جملدة مدن 

"تحفـة نخبة تلمسان في ه ا ايطار، كان منها وفي الفترة نفسها تقريبذا، مخلف النمااش المثقفة من 

ــ"، لل يخ حمو بن  اهعتبار فيما وجد من اآلثار بمدينة الجدار جام  الكتابات األثرية التلمسانية

، الد ي كدان يعمدب خوجدة فدي ايدارة الفرنسدية، م(1864هـ  1272)توفي قبل روستان التلمساني 

جه من المدرسة العربية ايسالمية بتلمسان، وكان من بين الطلبدة المتفدوقين فدي الدراسدة، بعد تخر

 15ال ين حازوا ورائف راقية بمدينتهم، وهو مدا جدا  فدي جريددة المب در فدي عدددها الصدادر فدي 
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هـذه جريـدة أسـماء المشـايخ المعلمـين الـذين فـازوا عـن زيـرهم بـالتعلم »، ما يلي:م1855أفريب 

)المب در،  «م )...(، وسي حمو روستان1854ا اخذ الجزاء وذلك بعمالة وهران سنة واستوجبو

أي  "خوجة"، فقد وجدنام يظهر باسم م1859(. إضافة لتقلدم منصب ايفتا  سنة 26، ص 1855

في  "بروسالر"، وربما ه ا في الم تب العربي بتلمسان في ه م السنة، حسبما ورد عند "كات "

ــر تعلمــا »حيدده وصددفه بالخوجددة الددوفي، وقددال عندده أندده: المجلددة ايفريقيددة،  أحــد المســلمين األكث

 (.47، ص 2021)روستان،  «واستنارة بتلمسان

بمثدب  على ما يبدو كان على درجة عالية مدن الثقافدة العلميدة، "إتمام الوطر"إن صاحب مخطوط 

ن هد ا عدالتعدرف أكثدر من تطرقنا لهم للتو من الخوجداع، وإاا لدم تسدعفنا المصدادر التاريخيدة مدن 

ى المورددف، إال أننددا وعلددى ضددو  مخطوطدده هدد ا، اسددتطعنا ايطددالع علددى ثقافتدده التددي ارتقددت إلدد

 ل كتاباتدهالمستوى األدبي ال ي كان سائدذا على األقدب عندد عامدة علمدا  الجزائدر وقتد اك، مدن خدال

كلغددة  ت ددرة نندد اكالتاريخانيددة الددواردة فددي المخطددوط، إلددى جانددب تددأثرم بددالمخثراع اللغويددة المن

عاميدة التدي ، باللهجدة الم16هــ 10"الفران ا" التي هي لغة أوروــمتوسطية يم ن نعتهدا مند  القدرن 

اردة الدو "المكـان"التدي تعندي  "أمبالصة"تتخلب بع  ال لماع المعربة من الالتينية، كمصطلح 

خطدوط ال . وعليده، فد ن ثقافدة صداحب الم"إتمـام الـوطر"في غير موضدع مدن مواضدع مخطدوط 

يدة يدة، المحلتخرش عن ثقافة المجتمدع الجزائدري أثندا  العهدد العثمداني فدي لسدانياته وم وناتده اللغو

 .واألجنبية

  :ــ القيمة العلمية للمخطوطة المظهر الباطني. 2 1

  ة مدن علمدات من القيمة العلمية للمخطوطة في كونه يزيب األستار عن الن اط العلمي والف ري لثل

ومدددادة  العلميددة بتلمسدددان أواخددر العهدددد العثمدداني، وانفدددرادم بمعلومدداع تاريخيدددة مهمددة،البيوتدداع 

ريخ مصدرية دسمة، ال غنى للباحده األكداديمي عنهدا وعدن ثناياهدا، وهدو يحداول الغدوص فدي التدا

صددول أالثقددافي لمدينددة تلمسددان، التددي بددرزع فيهددا حركيددة علميددة عميقددة، مثلتهددا أسددر علميددة ااع 

ندددما شدد لت وشددائج اجتماعيددة وثقافيددة، بعضددها ارتقددى للطبقددة التيوقراطيددة، ع مختلفددة ومتنوعددة،

لتهددا تم ندت هد م األسدر مدن اقتنداص مناصدب علميدة واجتماعيدة راقيدة أواخدر العهدد العثمداني، جع

عطيدداع تتبددوأ م انددة متقدمددة فددي المجددال العلمددي، والددديني، واالجتمدداعي، والتجدداري، مددا جعددب الم

 دطة هد م ط ااع أهمية بالغة في ايطالع علدى المالمدح العامدة لمختلدف أنالواردة في ه ا المخطو

 .البيوتاع التلمسانية

قدرا اع ومن ناحية أخدرى، وجدب ايشدارة إلدى فائددة ال تقدب أهميدة عدن سدابقاتها، نسدتنبطها مدن ال

في قاقح الثالمت ررة ألوراع وسطور ه ا المخطوط، تتعلا أساسذا بالعالقاع العلمية، وأواصر التال

لمسدان تبين مختلدف العدائالع التلمسدانية مدع بعضدها الدبع ، أو خدارش إيالدة الجزائدر بدين علمدا  

 ونظرائهم من حواضر المغرب األقصى. كمدا يم دن الوقدوف علدى فوائدد علميدة عديددة وال حصدر

روب لها له ا المخطوط، تخ  ما قيدم صاحبه من معلوماع تحيب لبع  الوقائع السياسية مدن حد

 ونتائجهدا ة، وفتن وثدوراع محليدة، وتدداعياتها علدى الن داط الثقدافي بتلمسدان، كثدورة درقداوةداخلي

عنددما أحدرع  السلبية على النتاش العلمي لعلما  تلمسدان بمثدب مدا وقدع لم تبدة العدالم الزجداي الجدد،

    .درقاوة ال ثير من كتبه ومخطوطاته على حد تعبير حفيدم صاحب المخطوط
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يخيددة لمخطددوط قيددد الدراسددة مددن ايطددالع أكثددر علددى بعدد  الطوبونيميدداع و التارهدد ا، ويُم ننددا ا

دوالصورولوجياع الثقافية الخاصة بأماكن مدينة تلمسدان ومختلدف أدوارهدا الثقافيدة والف ا  ريدة، ممَّ

و مدا وجدنام عند صاحب المخطوط، ولم نجدم فدي المصدادر المحليدة واألجنبيدة المعاصدرة لده، وهد

 :ين اثنيننلمسه على مستوي

لجيداد االمستوى األول: يخرخ ألماكن ومعدالم طوبونيميدة داخدب قلدب المديندة بتلمسدان، كحدي بداب 

مدد ابدن مقر س نى بيدت ابدن هطدال التلمسداني، وحدوز القلعدة مقدر ملهدى ألخ العدالم أبدو العبدا  أح

 .هطال التلمساني السيد الحاش السنوسي ابن هطال التلمساني

اشدر ألمداكن ومعدالم طوبونيميدة خدارش أحدواز مديندة تلمسدان، كقدرى ومدالمسدتوى الثداني: يدخرخ 

 .جبب أترارة، وبني سنو  التي كانت م ان هجرة جد صاحب المخطوط هربذا من درقاوة

ب ولعدب ال ددي  الدد ي يلفدت اينتبددام كخاصددية علميددة فدي هدد ا المخطددوط، هددو إسدهابه فددي اكددر نسدد

العلمددا ، ويدده رجددال العلددم التلمسددانيين، مددن ال دديوخ، البيوتدداع العلميددة، كميددزة تخكددد مددا اعتدداد عل

 ل والنسدا والطلبة، في جمع كتب التاريخ والتدراجم واألنسداب، والبحده فيهدا، وتقييدد أخبدار الرجدا

دا الر حالدة أبدو من العلما  واألوليا  ونسبهم في المخطوطاع وتواليف ال تب، وهو مدا الحظده أيضذ

يدب عدن لمدا دخدب مديندة تلمسدان فدي فتدرة زمنيدة متقدمدة بقل، (1836هــ  1241)ت القاسم الزياني 

لمـا و)...( »، بقولده:  م19هــ 13تاريخ تأليف ه ا المخطوط، أي حوالي النصف األول مدن القدرن 

 لك المصر،ذانتقلت من تلمسان ونزلت بجوار أبي مدين بالعباد، )...( انهال علي طلبة البالد من 

يخ مـن )...(، وأتحفون بما عنـدهم مـن كتـ  األخبـار، وتـوار )...(، وقصدونا لألنس والمذاكرة،

 (.142، ص 1991)الزياني،  «)...(كان ببلدهم من األحبار 

م، 1854هـ 1262م 1748هـ 1161الحياة الثقافية للبيوتات العلمية بتلمسان ما بين سنوات . 2

 ":علد ضوء مخطوط "إتمام الوطر

لميددة الحضددارية والتاريخيددة التددي تددخرخ لروضدداع العَحددرّي بنددا، قبددب الخددوض فددي سددياع األبعدداد 

عُجالدة  ، أن ن دير فدي"إتمـام الـوطر"والف رية بتلمسان أواخر العهد العثماني كما سجلها صاحب 

ا، لمددا يُمثلدده البيددت العلمددي مددن أهميددة با لغددة فددي إلددى تعريددف البيوتدداع العلميددة لغددةذ واصددطالحذ

د مددن ل الفتددرة الحديثددة مددن جهددة، وباعتبددارم واحددالصددورولوجيا الثقافيددة ألي حاضددرة علميددة خددال

تلمسدان المحاور الرئيسية التي ركز فيها صاحب المخطدوط عملده فدي الترجمدة للعلمدا  واألعيدان ب

 .أواخر العهد العثماني

 :تعري  البيوتات العلمية. 1 2

َجار   َرُجل، بيٌت بُيوت بُيُوتَاتٌ ، تدخب ضمن باب جمع الجمع: نحو "البيوتات"إن كلمة   هتٌ َجاٌل ر 

عندى إا يحتويان على الم "بيوت"(، ويجوز لنا استعمال بيوتاع أو 25، ص: 1999)الصيداوي، 

َرة عائليّة، تضدّم مجموعدة مدن العلمدا  الّد ين ي ى جددّ  نتسدبون إلدنفسه تقريبذا. والبيت العلمي هو نصِّ

، تربط بينهم رابطة الدّم واألصب، كانت لهم إسهاماع كبيدرة  لدى ايرث عومميّدز فدي الحفدار واحد 

 (.589، ص 2021العلمي والف ري في تلمسان عبر مختلف العصور التاريخية )بومدين، 

 :التلمساني الزقاي بيت الزجاي. 22
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ي""يْ بمعندى  "الْزقَـا"يعود معنى لقب الزجاي على ما أكدم صاحب المخطوط باللغدة العاميدة   َزق ـ 

قولده: النا ، وال  مدا جدا  علدى لسدان الزجداي الحفيدد، ب على "يصيح"وباللغة العربية الفصحى 
( وفي لسان نسبة إلد الزقا بمعند الصياح )...( وْيْزق ي أي يصيح بالنا  كالمستغيث )...)...( »

ــون زقــاي  مددي أ(. ليصددبح لقددب هدد ا البيددت العل/21، الورقددة 1867)الزجدداي،  «)...(العامــة يقول

 .، حتى اليومم19هـ 13القرن الـ:  " عند العامة في تلمسان مندالزقاي"

 محمد فتحا الصفات الَخلقية والُخلقية ألبي عبد   سيدي محمد بن عبد   بن موسد بن. 1 22

 (:م1818هـ  1226الزجاي التلمساني الجد  )ت 

 :مولده وصفات الَخْلق ية(أ

ــــوطر"اكددددر صدددداحب  عددددام أن مدددديالد جدددددم كددددان فددددي أنصدددداف ربيددددع الثدددداني مددددن  "إتمــــام ال

، وهدتـه وأمـا )...()...( »، بقرية أزفون، ثم انتقب منها إلى تلمسان، حيده قدال: م1748هـ 1161

، إلـد م، )...( بالقريـة المعروفـة بأسـفونة )...(1748هـ 1161في النص  من ربي  الثاني عام 

ب(. وعدددن /22، الورقددة 1867)الزجدداي،  «)...(أن انتقــل إلــد تلمســان ونــوس بهـــا اهســتطان 

(، ن فـي )...أمـا صـورته فقـد كـا»مالمح ال خصية لجدم من الناحية الَخلقِّية، قال الزجاي الحفيد: ال

قـويم  اعتدال )...(، نحي  الجسم )...(، فـي لونـه أسـمر )...(، ضـعي  اللحيـة )...(، جعـد هـعر

 أ(./23، الورقة 1867)الزجاي،  «األن  )...(، سالم الذات)...(

 (:بيته )عائلته( ا

فاطمدة، فب صاحب المخطوط  اكدر  أوالد الزجداي الجدد، وهدم ثالثدة: الحبيدب، وعبدد هللا، وولم يغ

ا أندده لدم تسددتمر اريددتهم فيمدا بعددد، سددوى عندد عبددد هللا، الد ي تربددى عنددد تلميد  ال  زجدداي الجدددُم ديرذ

حتددى كبددر وزوجدده أحددد بناتدده، وتتلمدد  عليدده هددو اطخددر، وورثدده فددي الطريقددة  "الشــيخ أســي "

حبيـ  وعبـد وأمـا أوهده فثالثـة ال)...( »نزلة العلمية، فيما قاله صاحب المخطدوط:  الصوفية والم

ذه الشيخ   وفاطمة ولم يعق  منهم سوس عبد   وهو ابن تركه صغير ا وتربد في كفالة تلمي

قنـه أسي  )...(، ولما ه  زوجه وأخـذ منـه مـن العلـم مـا تيسـر وتبنـاه وجعلـه بمنزلـة ولـده ول

 ب(./22، الورقة 1867)الزجاي،  «.(، وورث مكانهالطريق )..

 :الصفات الُخلُق ية. 2 22

فيدة زلدة الثقاقبب التطرع للصفاع الُخلقية الخاصة بالزجاي الجد، ال جرم علينا أن نتوقدف علدى المن

ها صاحب المخطوط لجددم، حيده وضدع ترجمتده وبددأ بهدا فدي مقدام َصدف َوة واالجتماعية التي خصَّ

ددفَوة مددن  ــالعلمددا  وبيوتدداتهم العلميددة فددي هدد ا المخطددوط، فأدرجدده فددي الصَّ مددن  د""الطبقــة األول

 ئـم اهكـرامكـان رحمـه   دا)...( »العلما ، وهو في صدد وصف أخالقه الدينية والعلميدة، بقولده: 

)الزجاي،  «()...(، حليما صبورا )...(، رفي  الهمة، هديد المهابة والحرمة، زاهد في الدنيا)...

 أ(./5الورقة  ،1867

 :تصوفه.  3 22
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، اسدتنادذا لمدا أوردم (1)وعن الطريقة التي سل ها في تصوفه، ف نه قد لبس ثوب طريقة ايمام الجنيد

صداحب المخطدوط مددن تصدريحه هددو فدي هدد ا ال دأن، وهددو ينسدب جدددم ل ديخه ايمددام الجنيدد أحددد 

ب(. /6، الورقدة 1867جداي، )الز «كـان علـد طريقـة الجنيـد)...()...( »أقطاب التصوف، بقولده: 

جـدي ألبــي )...( »ولقدد كاندت للزجداي الجددد كرامداع صدوفية، علددى حدد قدول صدداحب المخطدوط: 

)...(، وهو الشيخ اإلمام )...(، هيخ الطريقة وركن الشريعة والحقيقة، الولي الصالح، المرهـد 

ي )...(، صـاح  الناصح أبو عبد   سيدي محمد بن عبد   بـن موسـد بـن محمـد فتحـا الزجـا

 ب(./6، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(اههارات والفتوحات والكرامات 

هد ا  حفيددم فدي تُلتمس م انة الزجاي الجد الدينية في الميادين العلمية والصوفية، من خالل ما أكددم

ائرة طدالمخطوط، على أنه كدان علدى منزلدة علميدة راقيدة، ورفعدة دينيدة كبيدرة، واا شدهرة علميدة 

لدى مدا فاع، جعلت الوفود مدن العامدة والخاصدة تأتيده للدراسدة وتحصديب ال رامداع الصدوفية، عاط

د وتكاثر صـحبه واستشـرس صـيته، )...(، ووردت عليـه الوفـو)...( »:  "إتمام الوطر"ورد في 

ل خلـل كللزيارة وتلقي العهود، وأقبل عليه النا  لحمل األسرار والعلوم، وتهذي  النفو  من 

 ب(./6، الورقة 1867الزجاي، )«)...(قصده الجمهور بالهدايا، مذموم، و

 :عالقته بدرقاوة. 4 22

سدتنتجنام لقد جمعت بين الزجاي الجد ودرقداوة، عالقدة م دحونة بالعددا  وال درم ال دديد، علدى مدا ا

رين ، حيه عمدب درقداوة ب دتى السدبب علدى النيدب منده، وكدانوا المبداد"إتمام الوطر"من مخطوط 

فددي  مددن خدالل إعددداد كددب مدا مددن شددأنه أن يقضدي علددى هدد ا العدالم، علددى مددا قالده حفيدددم إلدى الدد ،

وا علــد وســابقوه )...(، واجتهــدوا )...(، واجتمعــوا علــد نكايتــه )...(، وعزمــ)...( »المددوالي:  

، 8671)الزجداي،  «)...(مكيدته، )...(، ومكـروه مكـرا كبـارا، )...(، وأصـبحوا بدعوتـه كفـارا، 

بقولده:  . إال أن كب تل  الم ائد والمساعي لم تفلدح علدى حدد تعبيدر صداحب المخطدوط،أ(/7الورقة 
 أ(./7ة ، الورق1867)الزجاي،  «وخاا أملهم، وانقلبوا وهم خائبون )يعني درقاوة()...()...( »

 :مكانته بين معاصريه.  5 22

، أكسدبته كدب م18ـ هـ12ال ضير، أن الزجاي الجد كان مدن العلمدا  البدارزين خدالل أواخدر القدرن 

، مدن أن يجعلده (2)م(1797هــ 1212)ت ال  أْبهة علمية، لم يتوان على إثرها الباي محمد ال بيدر 

                                            
از القـواريري )ولـد سـنة أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاو(1) : عدالم، م(078هــ 215نـدي البغـدادي الخـز 

نة وفقيدده، صددوفي، أصدددله مددن نهاوندددد مددن مددددن كردسددتان،  إال أن مولددددم ومن ددأم ووفاتددده ببغددداد. ولدددد ببغددداد سددد

، ، ون أ فيها. وصحب جماعة من الم ايخ، واشتهر بصحبة خاله سري السقطي، والحارث المحاسبيم807هـ 215

ة، ومدن فقه على أبي ثور، وكان يفتي في حلقته وهو ابن ع رين سنة. يعد مدن علمدا  أهدب السدنة والجماعدودر  ال

يخ مد هب . وعددَّم العلمدا  شد"سـيد الطائفـة"أعالم التصوف، إا جمع بين قلب الصوفي وعقب الفقيه، واشتهر بلقدب 
، به الغدالةشُدد ال ميمة، محميَّ األسا  مدن التصوفا لضبط م هبه بقواعد ال تاب والسنة، ول ونه مصونذا من العقائ

ا من كب ما يوجب اعتراض ال رع. قال عنه أبو عبد الرحمن السلمي:  مقبـول  "هو من أئمة القـوم وسـادتهم سالمذ

 (.582، ص 1999. وهو أول من ت لم في علم التوحيد ببغداد. ينظر: )المناوي، علد جمي  األلسنة"
: هو أبو عبدد هللا محمدد بدن عثمدان بدن ابدراهيم ال دردي أو البداي محمدد م(1797هـ 1212الباي محمد الكبير )ت (2)

ال بير، ولد بمليانة الّتي كانت تحت قيادة والدم عثمان باي ال ردي، كان والي بايل  الغرب بأيالة الجزائر، ح م بصفه 

، تميّددز عددن بقيددة البايدداع م1797هـــ 1212جمددادى األولددى  25حتَّددى  م1779هـــ 1193جمددادى الثانيددة  20بايددا مددن 

ا لم روع حضاري تغ يه حركة اصالحية، عاشت المخاض في  بأعماله الّتي عبّرع بوضوح أن الّرجب كان مسايرذ
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طون الجلساع العلمية من مندارراع وغيرهدا فدي مقدرم ببايلد   من جلسائه، وأحد العلما  ال ين يُنّ ِّ

وهو ما اكرم حفيددم، بقولده: الغرب، حيه قربه منه الباي الم كور قربة علمية قوية على ما يبدو، 
وأجلسه بمكان منه قري  )يعني محمد الكبير(، )...( فلم يلبث )...(، من كل وجد بالسؤال )...( »

واهتد بينهم وبينه الجدال وجالوا فيه كل مجال، )...(، ما دار بينهم فـي تلـد المحاضـرة ومـا آل 

 ب(./8قة ، الور1867)الزجاي،  «)...(اليه أمرهم من سمو المناظرة 

 :إسهاماته العلمية. 6 22

 :اإلفتاء(أ

الد لميدة بدالبإن الدرجة العلمية التي اشتهر بها الزجاي الجد، داخب تلمسان وخارجها بالحواضر الع

، إا ى مدا يظهدرايسالمية كما سيأتي تبيانده أكسدبته الريدادة العلميدة فدي ميدادين الندوازل الفقهيدة علد

التدي تعنددي أن  "حتــد مـن السـواحلية"ة منده فدي اكدر كلمدة اكدر الد  صداحب المخطدوط، ب شددار

ن يندة تلمسداالفتاوى كانت تأتيه من القريب والبعيد، وهو دليب على شهرته فدي القدرى السداحلية لمد

  مدا من جهة، وتم نه في العلوم الفقهية في مختلف أصولها وفروعها مدن ناحيدة أخدرى، ومدن الد

، 1867اي، )الزج «)...(يه الفتاوس حتد من منطقة السواحلية كانت تأت)...( »قاله حفيدم، بقوله: 

 .(أ/9الورقة 

 :التدريس(ا

إنتفع الزجاي الجد من الم روع الحضاري ال بير ال ي كان الباي محمدد ال بيدر فدي صددد إن دائه، 

دا صدالح بد اي ه ا الم روع العلمي ال ي كان فريدذا من نوعه ب يالة الجزائر، إال بمثب مدا شديدم أيضذ

ببايل  ال رع، حيه عمب محمد ال بيدر علدى إكدرام العلمدا  وت دييد المددار  والمسداجد، وصديانة 

بعضها. وجعب إضافة إلى ال  للعلما  وال يوخ مرتباع رسمية ُمخصصة لهم مدن أمدوال الوقداف 

واألحبا ، كمرتفقاع مالية تسد حاجاتهم المعاشية، بهدف ت جيع الن اط العلمدي والتعليمدي، وهدو 

)ت بعــد بدن سدحنون الراشددي  "الثغـر الجمـاني"مدا نجدح فيده ب د ب مخقدت، علدى قددول  صداحب 

سين في )...( »: (3)م(1796هـ  1211 ومن أعظم مآثره، وإن كانت كلها عظيمة، أنه رت  المدر  

الجوام  بوظـائ  يأخـذونها مـن األحبـا ، بعـد أن كـان العلمـاء ه ينتفعـون مـن ناحيـة المخـزن 

كان متوليا لخطة، أو مستعمال في خدمة، فاتسعت بـذلك حـال العلمـاء وانشـرحت بشيء، إه من 

الصدور للقراءة، وههرت النفو ، وكثر طلبة العلم، وتشوق كل أحد للتدريس، واهتد الحرص 

(. 141، ص 2012الراشددي، )«علد التعليم، من بعد أن كاد يترك اهتغاه بالتجارة، لقلة جـدواه

                                                                                                            
صال الحميدة ما جعب المصادر المعاصرة له تجمع على الثّنا  فيه، توفي محمد ال بير  عهدم، ثم اندثرع، جمع من الخِّ

، وهو راجع من مدينة الجزائر، بعد أن أدّى دنوشه، وأتم م1797هـ 1212 األولىجمادى  25 في مسا  يوم األربعا 

 (.47الثمانية أيام من الضيافة لدى حضرة الدّاي حسن. ينظر: )الناصري، )دع(، ص 
: أحمد بن سحنون الراشدي م(1796هـ  1211أبو العبا  أحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراهدي )ت بعد (3)

، بُمعس ر، إحدى المدن الجزائرية، واسمه ال امب أحمد بن محمد بن م18هـ 12صف الثاني من القرن من مواليد الن

، ويعد "بن سحنون" من المخرخين ال بار ببايل  "معسكر"علي بن سحنون الراشدي نسبة للوطن الراشدي بنواحي 

بير، إضافة ل ونه نارم شعر. وصف الغرب الجزائري، بح م توليه منصب كاتب الباي "األمير" محمد بن عثمان ال 

ذ...من مخلفاتده:  "أبـو القاسـم سـعد "المخرخ الجزائري  بأنده كدان بمثابدة المتنبدي لسديف الدولدة، شداعراذ، ومخرخدا
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لمدا ، الزجداي الجدد، الد ي نصدبه محمدد ال بيدر مدرسذدا علدى مدرسدة أبدي وكان من بدين هدخال  الع

، وفدوض لده أمرهددا كلده، فيمدا يخدد  (4)"العبــاد"مددين شدعيب الغدوث بالمركددب العلمدي والدديني 

وتصدس لخدمة )...( »تسيير أحباسها وأوقافها، حيه اكر ال  حفيدم ب ي  من ايسهاب، بقوله:  

ي ، إلـد أن اهـتهر بـه وهـاا، وامـتألت بـه النـواحي والبقـاا، العلم الشري  بالتدريس والتصن

وكان ذلك علد عهد األمير الباي محمد الكبير، )...(، أوهه باإلكرام وأخـذ يبعـث إليـه فـي )...(، 

مدرســة الشــيخ أبــي مــدين بالعبــاد ووهه أمرهــا )...(، وأفــرده بدرســها وفــو  إليــه األمــر فــي 

اه وأجر وعليه )...(، المال خمسين ريـاه، واسـكن الـدار مصالحها وحبسها وجعل له ذلك اهتغ

 أ(./9، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(بانيها )...(، فدر  بها برهة من الزمان، 

العبداد،  غير أن الزجاي الحفيد ي ير إلى أن جدم على ما يبدو قد انقطع على عمله بمدرسدة مركدب

ة لمديندة سدناباي محمد ال بير وأهدب العلدم بفدتح هد م إلى ما بعد فتح مدينة وهران، بسبب ان غال ال

ب ح دد كدب ، في إطار التعبئة الدينية واالجتماعية التي أعدها ه ا البداي فدي سدبيم1792هـ  1195

 ي الحفيد،أطياف المجتمع الجزائري في عملية الفتح ه م، وهو ما نقرأم ب  ب جلي من كالم الزجا

نصـ  وج  وهـران )...(، وافتـتح حصـونها ومعاقـدها )...(، ووجد الباي قد استر)...( »بقوله:  

فتها ببها سرير السلطنة واسكن الملك منها مجلسه ومسكنه وبلغ بها اإليمان )...(، وتضاع  

ــاد  ــان فع ــة بمك ــة والتكرم ــه مــن التجل ــان وأحل ــا ك ــد م ــأقره عل الســرور وانشــرحت الصــدور، ف

 ب(./10، الورقة 1867الزجاي، ) «)...(بالمدرسة )...(، بخدمة العلم وانتحاله 

لقد استمرع هد م العالقدة المرموقدة بدين الزجداي الجدد وبايداع بايلد  الغدرب الجزائدري، بعدد وفداة 

الباي محمد ال بير، وبقيت العالقة تل ، حتى مع الباي مصطفى ال ي راسله الزجاي الجد فدي أمدر 

خير، عندما راسب قاضي مديندة تلمسدان إرجاع أحبا  مدرسة العباد إليها، وهو ما قام به الباي األ

يأمرم باالهتمام به م المدرسدة، وجعدب الزجداي الجدد هدو مدن يقدوم بتسديير أحباسدها، فقدال الزجداي 

واستمر علد ذلك أيام عثمان )...(، وكذلك أيام مصطفد فإنـه اتبـ  )...( »الحفيد في ه ا الصدد: 

لزجاي( كتاا كتبه لـه فـي أحبـا  المدرسـة سبيلهما في ذلك )...(، أمرها )...(، وكت  له )أي ل

ونصها بعد الحمدلة محبنا المكرم والعالم العالمة القدوة الفهامة السيد محمد بن عبد   العبادي 

حمة   وسالم عليه ورحمته وبركاته وبعد فقد بلغنا كتابه في هأن أحبا  مدرسة الشيخ أبـي 

نـا قاضـي تلمسـان يـرد لهـا جميـ  أحباسـها المعلومـة مدين أدركنا   برضـاه )...(، فكتبنـا لمحب

الزجاي، )«)...(متلها سابقا في وقت أخي المرحوم السيد محمد باي وأصرفها أنت في مضاربها 

ب(. إضافة إلى أنه راسب قائد مدينة تلمسان من األتراك العثمانيين ليقدم مبالغ /10، الورقة 1867

                                                                                                            
. "األزهار الشقيقة المتضوعة بعرف الحقيقة"، و"عقود المحاسن""الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني"، و

 (.229، ص 2009ينظر: )سعد هللا، 
، ال ي يوجد فيه "مرك  العباد": يضم ه ا المركب العلمي والديني، من آع دينية ودنيوية، تعرف بـ: مرك  العباد(4)

وكيدب، ، ومن الجهة الجنوبية بيدت الحجديج ودار الم(1193هـ 594)ت  ضريح العالم الولي أبي مدين شعيب الغوث

وهدي زهاد" "المن "العباد" من الجهة ال رقية مسجد وجامع العباد. وومن الجهة ال مالية الغربية دار السلطان، و

دـدـ، ويبددو أن العبداد السدفلى هدو األالفـوقي جمع عابد، وينقسدم العبداد إلدى قسدمين، السدفلى والعلدوي ـدـ  ر ول مدن عُّمِّ

ا إال ا ملحورذدتطورذ  بالس ان، ويمتد من عين وانزوتة غربذا إلى سيدي أبي إسحاع شرقذا، أما العباد الفوقي فلم يعرف

 (.31، ص 2020بعد ت ييد الضريح ال ي كان يأوي العالم الفقيه سيدي بومدين. ينظر: )دحماني، 
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وقـد )...( »هد م المدرسدة، فقدال صداحب المخطدوط: مالية للزجاي الجدد تصدرف علدى مسدتلزماع 

كتبنا لباها قايـد تلمسـان يصـلكم عشـرين حصـيرة لتفرهـوها فـي المدرسـة المـذكورة و  ينفـ  

الجمي  وها نحن بعثنا لك خمسين رياه  بوجه من عندنا فاستعن بها علد قضاء مصالحه ونـدد 

فة تالمذتك من كاتبهـا بـأمر )...(، السـيد لنا الدعاء الصالح في كل وقت والسالم عليك وعلد كا

 أ(./11، الورقة 1867الزجاي، )«الحاج مصطفد باي وفقه   ولم يزل كذلك )يعني جده)...(

 :تالمذته(ت

ى لقددد التددف حددول الزجدداي الجددد ال ثيددر مددن الطلبددة وال دديوخ والعلمددا ، مددن مختلددف أريدداف وقددر

ا جانبذد وطر""إتمام الـلنقلية، وال  ما أفرد له صاحب تلمسان، ينهلون منه رحيا العلوم العقلية وا

ا فددي ترجمددة تالم تدده وأمدداكن انتمددائهم، فضددالذ عددن العلددوم التددي أخدد وها عندده، ومخ سسدداتهم معتبددرذ

ثلدة للي ترجمدة العلمية غير الرسمية التي أسسوها كالزوايا والمعمراع الدينية والعلمية، وفي الموا

 : ا المخطوطمنهم على ضو  ما ورد في سطور ه

جداي : أحدد شديوخ جدد الزم(18هــ 12أبو عبد   محمـد المختـار التلمسـاني )مـن علمـاء القـرن 

طوطتده الحفيد، وال ي كان يمتل  على ما يبدو زاوية علمية، أورد أخبارها ب د ب مقتضدب فدي مخ

د عبـمـن أوهد سـيدي )...( »، في معرض حديثه عن شيخ جددم وزاويتده، بقولده:  "إتمام الوطر"

 أ(./11، الورقة 1867)الزجاي،  «  كان صاح  ايثار حميدة وزاوية علمية

لقـرن م وبـدايات ا18هــ 12أبو العبا  أحمد ابن أبي سي  التلمساني )من علماء أواخر القرن 

 (:19هـ 13

، (5)"العـين الكبيــرة"اكدرم صدداحب المخطدوط أندده كدان صدداحب زاويدة أو معمددرة علميدة بمدشددر 

مدا المقصدود منهدا. ونسدب "الفرانكـا" مدن لغدة  (6)"أمبالصـة"بد كرم لمصدطلح حيه لم يصدرح 

صدداحب الزاويددة بددالميزاب فددي الجنددوب "أســي  الكبيــر" نصددرته العلميددة والعائليددة إلددى ال دديخ 

وأمـا تالمذتـه )...(، أهـهرهم سـيدي )...( »ال رقي ال مالي ييالة الجزائر، وفي شأن ال ، قدال: 

كانت له ابالصة بالعين الكبيرة ومحاسن كثيرة، وهو ابـن أخ الشـيخ  الحاج أحمد ابن أبي سي 

، 1867)الزجاي،  «)...(أسي  الكبير ذي المفاخر والمآثر وصاح  الزاوية التي كانت بالميزاا 

 ب(./12الورقة 

وإلى جانب هخال  الطلبة العلما ، أضاف الزجاي الحفيد مجموعة من الفقهدا  التلمسدانيين، كالفقيده 

د العدز بدراويس التلمسداني، والفقيده السديد ابدن عبدد هللا بوزويندة التلمسداني، والحداش محمدد بدن السي

                                            
 : مدشر كان والزال تابعا لبلدية فالوسن، وه م التسمية أصلها عربي من كلمة كبيدر نقدي  صدغير،العين الكبيرة(5)

 ، ص2018ـدـ  2017شهادة س انها. ينظر: )نجدراوي،  وسميت ك ل  نسبة إلى وجود عين أكبر من األخرى حسب

75.) 
: ه  ا كتبت في المخطوطة، وال وجود له م ال لمة في معاجم اللغة العربية، إا على ما يبددو أن صداحب أمبالصة(6)

ارها انيها وألفالمخطوط متأثر باللغة الفران ية الفران ا التي كانت سائدة في عصرم إلى اليوم، وهي لغة اختلطت مع

 يقصد بها فيوهو نطا عامي لل لمة بمعنى الم ان، "ابالصة" بالحروف وال لماع الفرنسية واييطالية وايسبانية. و

. "platza"ا وال لمة بلغة الفران ا تنط" Plaza"، أي الم ان.  وفي اللغة ايسبانية "la place"اللغة الفرنسية 

 ينظر: 
)Anonyme, 1830.(. 



.محمد أ      مخطوط "إتمام الوطر" مصدر من مصادر التأريخ للحركة العلمية في تلسمان أواخر العهد العثماني

 بومدين

 198      2022 سبتمبر، 25العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –لة العلوم االجتماعية مج

 

تأشفير الساحلي التلمساني، والحاش محمد بن عمر العابدي التلمساني، والد ين يعتبدرون مدن علمدا  

)...( »، حيده درسدوا علدى يدد جددم، بقولده: م19هــ 13، وبدداياع القدرن م18هــ 12أواخر القدرن 

وأمــا تالمذتــه )...(، أهــهرهم )...(، ومــنهم الفقيــه الســيد العــز بــراويس مــن أوهد ســيدي فــأداه 

بالمختـار )...(، والفقيـه السـيد ابـن عبـد   بوزوينـة المـذكور العـامر والخيـر الحـاج محمـد بـن 

، الورقة 1867الزجاي، )«)...(تأهفير الساحلي والمكرم الحاج محمد بن عمر العابدي وزيرهم 

 ب(./14

 :مشيخته. 7 2 2

تتلم  الزجاي الجد على علما  من داخب تلمسان وخارجهدا، خاصدة بدالمغرب األقصدى وحواضدرم 

، "إتمـام الـوطر"التي ارتحب إليهدا لالسدتزادة العلميدة، واالسدتفادة مدن علمائهدا، وهدو مدا ورد فدي 

اته العلمية، بتعلمده حيه نجد شيوخ الزجاي الجد من تلمسان ال ين در  عليهم في أول مستهب حي

)مــن علمــاء النصــ  األول مــن القــرن القددرنن ال ددريم والقددرا اع علددى العددالم أمزيددان التلمسدداني 

)مـن علمـاء النصـ  األول ، إلى جانب العالم أبي عبد هللا محمد عبد الرحمن اليبدري م(19هـ 13

 (7)ى العدالم ال رغلدي، الد ي أخد  عنده الفقده والنحدو وعلدم البيدان، إضدافة إلدم(19هــ 13من القرن 

، م(19هــ 13)مـن علمـاء النصـ  األول مـن القـرن التلمساني أبي عبد هللا محمد القالب ال رغلي 

، حيه اكر ال  كلده م(19هـ 13)من علماء النص  األول من القرن والعالم ابن لخلخة التلمساني 

را فـي قـراءة القـرآن وأما مشائخه فانه لما بلغ سن التمييز هـ)...( »صاحب المخطوط، بقوله: 

العزيز )...(، ثم ارتحل لتلمسان وأخذ بها القـراءات عـن السـيد أمزيـان والفقـه والنحـو والبيـان 

الزجدداي، )«علـد الشــيخ محمــد عبـد الــرحمن اليبــدري وابـن لؤلــؤة ومحمــد القالـ  الكرزلــي)...(

 أ(./15، الورقة 1867

رهم فدي ة كب العلما  التلمسانيين وغيأما عن تعليمه في حاضرة فا  بالمغرب األقصى، وهي عاد

نداني، تل  الفترة، اكر صاحب المخطوط أن جدم أخد  عدن علمدا  متميدزين بفدا ، كالعدالم ال ديخ ب

، ""إتمـام الـوطروال يخ التاودي، وابن سودة، وال ديخ عبدد القدادر بدوخري ، علدى مدا جدا  فدي 

ي وبـن لشـيخ بنـاني والشـيخ التـاودثم ارتحل لفا  )...( فأخذ بهـا عـن ا)...( »بالقول الصريح: 

 ب(./16، الورقة 1867الزجاي، )«)...(سودة والشيخ عبد القادر بوخريص 

نداك قبدب وعن تاريخ ارتحال الزجاي الجد إلى حواضر المغرب األقصى، فيبدو أنه كان متواجدذا ه

ن بد ، وهدي تداريخ وفداة عدالم مدن تلمسدان المددعو ال ديخ أبدي محمدد عبدد هللام1780هـ 1194سنة 

، والدد ي لقيدده الزجددداي "ســيدي بلـــة"، المدددعو: م(1780هــــ  1204)ت بعــد عددزوز التلمسدداني 

دا فدي الم  عقدول، وفديبمراكت وأخ  عنه بع  العقاقير الطبية باعتبار ابن عزوز كان طبيبذا وعالمذ

 عقـاقيرثم ذهـ  لمـراكش ولقـي ابـن عـزوز )...(، الـذي ناولـه ال)...( »ال  يقول الزجاي الحفيد: 

 أ(./17، الورقة 1867)الزجاي،  «)...()...(، التي أذهبت فيه كل علة 

                                            
: معنام ابن، فيصبح المعنى: ابن عبد. أوزلي: بمعني عبد، وكورومصطلح ينقسم إلى قسمين،  جمع كرغلي، وهو(7)

 وال رغلي هو من كانت أمه جزائرية وأبوم تركي.
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اد م دان وعن عودته إلى تلمسان، مستقرم النهائي على ما يظهر، فقد جعب الزجاي الجد حدوز العبد

ال لالستقرار، حيه تزوش هناك وواصب اجتهاداتده العلميدة، وهدو مدا ورد فدي المخطدوط، حيده قد

 لمسـان واسـتوطن بهـا العبـاد خيـر مكـان وتأهـل بهـا وتـزوج، وتـدراثـم رجـ  لت)...( »صاحبه: 

 ب(./18، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(بالمعارف 

 :الرحلة العلمية الحجازية والتواصل الثقافي عند الشيخ الزجاي الجد.  8 22

ار دد كبدساهم الحج بقوة في تعميا الوحدة الثقافية بين مصر وحواضر المغرب العربي، وال  بتر

د العلمددا  بصددفة دوريددة علددى األزهددر وغيددرم مددن المراكددز الثقافيددة فددي مصددر، وأصددبح مددن تقاليدد

غلدبهم الحجيج األساسية االتصال بالمراكز الثقافيدة فدي مصدر، وعلدى رأسدها األزهدر، وقدد فضدب أ

مددنهم  المجدداورة لدده، حيدده قددام ال ثيددر مددنهم خاللهددا بالدراسددة علددى أيدددي علمددا  األزهددر، وأخدد وا

(. ورددب األزهددر ال ددريف علددى 224، ص 2015زاع العلميددة والصددوفية )عبددد المعطددي، ايجددا

دا، والتل نهم مسدانيين مدضو  ال ، يمثب المرجعيّة الدّينية والعلمية لعلمدا  المغدرب ايسدالمي عمومذ

 المماليد  الّ ين قصدوم للمجاورة العلميّة بال هوادة من  العصور الوسطى حتى اليوم. خاصدة زمدن

، إا أصدبحت مصدر مندد الد  م1517هــ  927حتدى  م1250هــ 660 مدوا مصدر مدا بدين ال ين ح

وهو ما  (،471، ص 2007الوقت نقطة استقطاب لعلما  البلدان ايسالمية )ابن خلدون، المقدمة، 

دا، أيدن جعدب  صدر مجعب الزجاي الجد يددلو بددلوم هدو اطخدر فدي التتلمد  علدى أهدب الم درع عمومذ

والذ يبدو، وص زهر ال ريف طريقذا لالستزادة العلمية وللمجاورة بها على ماومراكزها الثقافية كاأل

)...( ثـم »لم ة التي جاور بها ثالث سنواع بعد تأديته شعيرة الحدج، وفدي شدأن الد  يقدول حفيددم: 

ارتحل للحجاز وجعل علد مصـر المجـاز فحـ. )...(، وجـاور بمكـة ثـالث سـنين ثـم رجـ ، وأخـذ 

 ب(./24، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(انك  كأنه بدر أيضا عن أهل المشرق و

 :نتاجه العلمي. 9 2 2

 :مؤلفاته(أ

ت لده، إن مثب ه ا العالم، البد وأنده تدرك ثدروة علميدة قيمدة، ضدمنتها بعد  المصدادر التدي ترجمد

مدا  رلفاتده ند كوالعلما  ال ين نقلوا عنه في كتبهم، وال ين احتفظوا لنا بأسما  بعضها، ومن أهدم مخ

د الخدط فدي النتداش العلمدي واألدبدي لجددم، الد "إتمـام الـوطر"سجله لنا صداحب   ي كدان وهدو يُسدّوِّ

ا وُمتنوعذا، واختلفت عناوينه وأحجامه، طبقذا لمجاالته العلمية من علوم نقلي على حد  ة وعقلية،كثيرذ

لكـرا  افير إلـد وأمـا مؤلفاتـه )...(، ه يمكـن حصـرها )...(، واختالفهـا مـن السـ)...( »تعبيرم: 

مثدال ال أ(. حيه نورد منها علدى سدبيب ال/19، الورقة 1867)الزجاي،  «)...()...(، وخبره منها 

 الحصر، ما هو م كور في المخطوط، حسب مجال التخص  في الجدول الموالي:

 الرقم
 مجال التخص  الُمَخلَّف

01 
 التفسير تفسير الخمسة األولى

02 
 سيرة النبويةال وكتاب السيرة القاطعة
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03 
 التصوف وكتاب المرائي الم ية

04 
 أداب الطريا واألاكار واألدعية

التصوف وعلم 

 الحديه

05 
 التفسير شرح االسما  الحسنى

06 
 علوم اللغة والنحو الجامع في النحو على ألفية السيوطي

07 
 علوم اللغة االمية في التصريف

08 
 علوم اللغة على التسهيبالجامع في النحو على ألفية السيوطي 

09 
 التفسير شرح النونية

10 
 الرحلة الفاسية

أدب الرحالع 

 والمناقب والتراجم

11 
 األح ام الفل ية واألسرار الحرفية

علم الفل  

 والروحانياع واألعداد

12 
 علم الحساب واألعداد األوبان الحرفية والعددية

 :ا(مكتبته

ى موجة من المخاطر التي كانت سائدة زمن ثورة درقاوة، تعرضت م تبة الزجاي الخاصة به، إل

وكنا أسلفنا ال كر أن درقاوة قد عملوا ب تى الطرع لالطاحة به ا العالم، دون الوقوف على 

األسباب التي دفعتهم إلى ال ، ولو أننا نرجح تل  العداوة بين الطرفين في إطار سياسة الت تالع 

حيه كان الزجاي الجد على ما هو ُمبين في سطور المخطوط، الدينية ضد األتراك العثمانيين، 

مرتبط جد االرتباط بالسلطة السياسية الحاكمة، ومقرب جدذا من الح ام العثمانيين، وهو ما لم يرع 

ألنصار درقاوة بتلمسان. كب ال  جعب النتاش العلمي له ا العالم في خطر مح ع، فلم تسلم خزانته 

"جبل السياسية والدينية بين الطرفين، إال ما نقلها الثائر ابن األحرل إلى العلمية من ه م ال رارة 

في مسعى الحفار عليها، كونها كانت تضم حسب صاحب المخطوط نفائس ال تب  (8)أترارة"

والمجلداع النادرة، والتي كان قد جمعها الزجاي الجد بنفسه واشتراها من ماله الخاص، وفي شأن 

                                            
: جبال ترارة عبارة عن سلسلة ساحلية في االمتداد الغربي لرطلس التلي، تظهر ه م ال تلة الصخرية كقو  أترارة(8)

ووادي  بي  المتوسط من ال مال، ووادي التافنة من ال درع، ووادي مدويلح مدن الجندوب،جبلي يربط بين البحر األ

ا م جيددذا نظدقيس إلدى الغدرب الد ي يحددد الحددود الجزائريدة المغربيدة، تمثدب هد م المسداحة كيانذدا جغرافيذدا تدم تحديدد رذ

ية عين  مال الغربي من والغرب، وال ي ي مب بال امب شمال والية تلمسان، وال-لتضاريسه الوعرة او توجه شرع

 (.163، ص  1984تموشنت، وتمثب منطقة الترارة امتداد الجزائر في اييالة العثمانية فيما مضى. ينظر: )المدني، 
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كثيرة في التفسير، وزيره بما ذا الذي وقفنا علد )...( »:  الوطر" "إتمامال  يقول صاحب 

خبره وعثرنا علد اثره ولكن قد ذه  لكثرها في الخزانة التي حملها ابن األحرش إلد محله 

بالجبل، ولم يبق منها إه ما نزر وقل، ثم افترقت بعد افتراق همله في األوطان فقلما يخلو منها 

تلك الخزانة احدس الخزائن الكبرس تحوي علد أحمال من المجلدات  بلد وه مكان وقد كانت

 «)...(واألسفار، كان الشيخ رحمه   قد بذل فيها وسعه واستفرغ في جمعها قوته وطبعه 

أ(. أما الجز  اطخر من ه م الخزانة فقد قام ب تالفها أعدا  الزجاي /25، الورقة 1867)الزجاي، 

وبعضها دفنها حساده في الثرس وجرس عليها من )...( »حفيدم: الجد وحسادم، على حد قول 

 أ(./25، الورقة 1867)الزجاي،  «مكدهم ما جرس)...(

لى إغير أن الزجاي الحفيد ي ير في نخر المطاف، أن جز  كبير من ه م الخزانة قد رجع 

 ة بعه لهقاودر الزجاي الجد، وهو ما أخ م ابن األحرل عندم بجبب أترارة، حيه بعد انتها  ثورة

لجد اي اابن األحرل تل  الخزانة ليالذ إلى قرية الخميس ببني سنو  أين استلمها منه الزج

و، وفي ا يبدال ي جعله موضعذا للُخلَوة على م  مدهر بني سنو وأعادها إلى مقرم به ا المدشر 

ي يل الغنها لإلد أن كشفت فتنة درقاوة وانجلد م)...( »ال  يقول الزجاي الحفيد، ما نصه: 

د ...(، إلرج )  فخرج فيمن خوالغباوة )...(، من نكبتها األتراك )...(، حتد ارتأمت منهم النفو

رية قجبل بني سنو  )...(، وأصبح منفردا عن بنيه وعياله متجردا عن كتبه )...(، وخرج 

يال لالخميس ووجد ابن األحرش وهو بجبل ترارة )...(، بعث إلي الخزانة من نقلها إليه 

 أ(./25، الورقة 1867الزجاي، )«)...(واستوعبها حمال 

 :صنعته في النسخ(ث

ا جا  في  نسخ بجدذا  أن الزجاي الجد كان من العلما  وال يوخ المتعلقين"إتمام الوطر" وممَّ

ا الخط رون ال تب والمجلداع، حيه أكد حفيدم ال  ُمحليذا إيام بأجمب األوصاف، تَنِّم عن مدى

)الزجاي، «)...(وكانت له في النساخة أية خارقة )...( »ال ي كان ي تب به جدم، في قوله: 

ه  ول علييُ ب(. زيادة على أنه كان ُمتم نذا في النسخ لدرجة أنه ينسخ وال /26، الورقة 1867

  وهو يكت)...( »حتى وهو في المجالس يتحدث مع العامة والخاصة من أهب العلم، حيه قال: 

ة ، الورق1867)الزجاي،  «)...(يحدث الجليس وه يخشد الوقوا في التحايل والتلبيس 

ع نفسه: لسياا على أنه لم ي ن يََمبُّ من ه م الصنعة وال يضيا صبرم، فقال في اب(. مضيفذ /26
 ب(./26، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(ه يكل خاطره وه يجيش وه يزيغ )...( »

 :وفاته. 10 2 2

وفاته  اريختتوفي الزجاي الجد عن عمر ناهز السبعين سنة بمدشر بني سنو ، إا قيد حفيدم بدقة 

ئة عن نحو وتوفي بغرة الثالثين من هاذه الما)...( »، فقال:  م1818هـ 1226كان حوالي  ال ي

، 1867)الزجاي،  «م، ببني سنو  زريبا ودفن هناك1818هـ  1226سبعين سنة حوالي 

 ب(./26الورقة 

 :بيت ابن هطال التلمساني. 3 2

 :أصولهم. 1 3 2



.محمد أ      مخطوط "إتمام الوطر" مصدر من مصادر التأريخ للحركة العلمية في تلسمان أواخر العهد العثماني

 بومدين

 202      2022 سبتمبر، 25العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –لة العلوم االجتماعية مج

 

 ني ورنيد""بب تونسية، التي هاجروا منها إلى جبيرجع انتما  علما  بيت ابن هطال إلى البالد ال

كم ع حابتلمسان، في فترة زمنية كانوا فيها أصحاب شأن واوي ثروة، بعدما شهدع عالقتهم م

ا، على ما اكرم صاحب المخطوط، بقوله:    يت من ويقال أن أصل هذا الب)...( »تونس توترذ

وها ورنيد من ظاهر تلمسان ثم قصدتونس، خرجوا منها مغاضبين للسلطان ونزلوا علد بني 

 «.().. باهستطان وكانوا يومئذ ذوي صولة ودولة وثروة فلذلك كانوا بها مركز آية الجالل

فعتهم ايجتماعي/27، الورقة 1867)الزجاي،  ة أ(. وأردف صاحب المخطوط قائالذ عن رِّ

 )...(، أصحاا معاليوكانوا أي الهطاليين )...( »والعلمية في المخسساع العلمية بتلمسان: 

ناهم بحي أ(. وعن مقر س /27، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(وتجاهت بهم الدواوين والمكات  

ا للعالمين أبي طال هبا  ابن الع باب الجياد فيما بعد بقلب مدينة تلمسان، يقول المخلف نفسه م يرذ

: م(1803هــ 1218)توفي بعد سنة ، وأخام الحاش السنوسي ابن هطال م(1803هـ 1218)ت 
.(، بها نشأ ).. ، كانت منازلهم باا الجياد من تلمسان )...(، وعادت معالمها مجاهل )...(،)...(»

 ب(./28، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(وبها منبتهما 

 :سيرة ومسيرة علمائهم. 2 3 2

 :م(1803هـ 1218أبو العبا  أحمد بن محمد بن هطال التلمساني )ت (أ

ت )ني علما  بيت ابن هطال العالم أبي العبا  أحمد  بن محمد بن هطال التلمسا إشتهر من

 عالية ، ال ي ترجمت له العديد من المصادر المحلة، على أنه كان على درجةم(1803هـ 1218

ا لبيت هللا الحرام، وكات ا، قاضيذا، حاجذ ا، مُ بذا من العلم واألدب، إلى جانب كونه شاعرذ عترف اميزذ

ه ومن هذ»، بقوله: "إتمام الوطر"العام والخاص في زمنه، وهو ما اكرم صاحب  له ب ل 

اج ح)...(،  قاضيالطبقة، )...( الكات  الشاعر الناظم الناثر )...(، فريد عصره )...(، األدي  ال

ذا ، وكان إ...(بيت   الحرام )...(، علم األعالم )...(، أبو العبا  أحمد بن محمد بن هطال )

 فض لهاستطاا وأتد بالعج  العجاا )...(، واستمام النفو  )...(، وإذا أنشأ وهد وركت  

، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(السام  طربا وانتشد )...(، يعترف له بذلك العالم والجاهل 

 يعرف كان سري  الغض  )...(، ه)...( »ب(. وعن صفاته الُخلقِّية يضيف المخلف نفسه: /28

قصد ل ال.(، يبالغ في العفوية )...(، ويجاوز فيها الحد ويخرج فيها عن سبيلغضبه سب  )..

 ب(./28، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(

بدري ت اليعلمين اثنين من بي "إتمام الوطر"تتلم  عن ابن هطال علما  كُثر، اكر منهم صاحب 

ن القرالتلمساني )التلمساني، وهما ال يخان: أبو عبد هللا محمد بن عبد الرحمن اليبدري 

رن )من علماء أوائل القم(، ونجله سيدي حامد محمد بن عبد الرحمن التلمساني 18هـ/12

زيرهما وأخذ عن أحمد ابن هطال عبد الرحمن واليبدري ابن حامد )...( »، فقال:  م(19هـ 13

 أ(./29، الورقة 1867الزجاي، )«)...(من علماء الحاضرة، 

ا في اقتناص المناصب ايدارية زمن الباي محمد ال بير ال ي وقد حاز ابن هطال قصب السب

طة ال تابة، زيادة على  قربه إليه وجعله إلى جانب اراعه اليمنى في إصدار أوامرم، رئيسذا لخِّ

ال ، كلفه باالعتنا  بم تبته، وكتابة سيرته، وهو ما حدث فعالذ، لما ألَّف ابن هطال مخلف في 

، تاريخ نسخ ه ا المخلف من قبب العالم أبو م1794هـ 1202ب سنة سيرة الباي محمد ال بير قب
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"رحلة محمد الكبير باي الغرا عبد هللا محمد بن الب ير بن محمد نقراي التلمساني، عنونه بـ: 

، )...(». وهو ما اكرم الزجاي الحفيد، بقوله: الجزائري إلد الجنوا الصحراوي الجزائري"

الكبير )...(، ودعاه إلد حضرته وترب  بمجلسه وخل  عليه وولد رئاسة الكتابة زمن محمد 

خل  الرضد والتقري  وتلقاه بالبشرس والترحي  وأقعده لمكتبته وخصه بكتابة سيرته وجعله 

 (.102، ص 1969)ابن هطال،  «)...(مصدر نهيه وأمره 

محمد  لبايامع وتواصلت تل  العالقة المميزة بين ابن هطال وباياع بايل  الغرب الجزائري حتى 

باي يام الأ، حتد في )...(»عثمان، ال ي أبقى على تل  المناصب البن هطال، حيه يقول حفيدم: 

زراء الو محمد عثمان )...( ثم بعدها نقل للكتابة وتولد أمر الديوان، )...(، وخصه في سلك

 أ(./29، الورقة 1867الزجاي، )«)...(واألعيان، 

ال في ، ولم يترك ورا م من األبنا  إال البناع، حيه قم1803هـ 1218توفي ابن هطال سنة 

لبنات ام، ولم يخل  إه 1803هـ 1218، وتوفي سنة )...(»في ال ، ما نصه: "إتمام الوطر" 

 أ(./29، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(

 :م(1803هــ 1218الحاج السنوسي ابن هطال التلمساني )توفي بعد سنة (ا

اوي  انيينابن هطال هو أحد أعالم ه ا البيت العلمي، ومن األعيان التلمسإن الحاش السنوسي 

و متوفر هما  الثروة والجام، وال ي لم يُترجم له وال مصدر من المصادر المحلية واألجنبية على

خام، أميز بها تلتي بأيدينا إلى حد الساعة، إا أنه لم ي ن على ما يظهر على الدرجة العلمية نفسها ا

ومن هذه »: "إتمام الوطر"ه تقلد منصب ال تابة لدى قائد تلمسان، وفي شأن ال  جا  في سوى أن

نا كان نه فالطبقة أيضا أخ له يقال له الحاج السنوسي وكان اكبر منه سنا )...(، وه يفيض ع

 ب(./30، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(يكت  عن قائد تلمسان 

ومال  يعة،يذا يمل  ثروة كبيرة، زاغ بها عن طريا ال رإضافة إلى ال  كان الحاش السنوسي ثر

ال ي ن، وبواسطتها إلى المجون وال هواع، بتمضية الوقت في متنزهه بحوز القلعة جنوب تلمسا

ي خصَّصه للهو ل افة النا  في فصب الخريف والربيع، وهو على حسب تعبير ووصف الزجا

احب   والمعازف والموسيقى، إا يقول صالحفيد له ا المتنزم، كان عبارة عن ملهى للغنا

كا في ، منهم، وكانت )...(، اللهو والمجون )...(، سار فيها إلد الهول )...()...(»المخطوط: 

ه نه كان لكد أاللذات )...(، منغمسا في الشهوات )...(، يرصد حبائل المعازف واألزاني )...(، ح

 هما للنا  كل سنة واتخذهما عادةمتنزهان بالقلعة من ظاهر تلمسان ربي  وخري  اعد

 ب(./30، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(وهنشنة 

تعلا ه فيما يعلي ويبدو أن الحاش السنوسي، قد فقد ثروته بعد وفاة أخيه أبي العبا  ال ي كان يت أ

ا في تسهيب أمورم التجارية، ما جعب ال  صاحب خطوط الم بحياته ال خصية، ويعتمد عليه كثيرذ

ت ه بعد موأما صنوه فكسر جناح)...( »ي األمر، حيه أكدم بصريح العبارة، وهو يقول:  ال يخف

، 7186، الزجاي)«)...(أخيه رزم أنه بقيت له مكانة بتلمسان )...(، وذهبت م  الرياح ماله 

 أ(./31الورقة 

 :بيت اليبدري التلمساني. 4 2



.محمد أ      مخطوط "إتمام الوطر" مصدر من مصادر التأريخ للحركة العلمية في تلسمان أواخر العهد العثماني

 بومدين

 204      2022 سبتمبر، 25العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –لة العلوم االجتماعية مج

 

ها أول ن بِّطانَاع االنتما ، كانترتبط الج ور التاريخية لبيت اليبدري إلى غير واحدة م

"مينا"  وادي الّ ي التصَا بهم التصاع نسب  َغائِّر في الزمان، وال ي يعود إلى إسم"المناوي" 

الثاني و (. 44، ص: 2000، 7)ابن خلدون، العبر، ش"فرندة" المتدفِّّا من الجبب األخضر شرع 

ل. هم األوّ ي من تلمسان، ُمستقر جدالواقع بالجنوب ال رق"وادي يبدر" نسبة لمدشر "اليبدري" 

ـ: وفون بالمعر"العمرانيون" الّ ي هو ُوْصلتهم ال ريفة من عرل أوالد الحاش "ابن الحاج" و

بن عبد  علي ، أحد فروع أوالد إبراهيم بن عثمان بن عبد هللا بن سعيد بن"السقفيون الشهديون"

بن  دريسحاع بن أحمد بن محمد بن االرحمن بن داوود بن عمران بن عبد الرحمن بن علي بن اس

 (.156، ص 2013ادريس بن الحسن بن عبد هللا ال امب ابن ايمام إدريس )الهاشمي، 

خ لهم بالخّطِّ على أسا  المعاي ة والم اه سادتهم دة لأما عن مخسس بيتهم العلمي عند من أرَّ

سوداع ُوَريقاع طليعة تالم تهم ال خين الّ العلما ، وباألخ  فيما جا  في مِّ ع درجوهم مأ ين مخّرِّ

ايا م(، الّ ي اكر في ثن1823هـ/ 1238نظرائهم من علما  وقتهم، كأبي را  الناصري )ع 

صالهم العلمية، مبتدئ"فتح اإلله..."رحلته العلمية الموسومة بـ:  ، هم األولا بجد، لل ثير من خِّ

 : ، وهو إبن (108، ص 1989ي، الناصر)«)...(الشيخ أحمد ابن الحاج المناوي )...( »فقال أنَّ

العلمي  لبيتمحمد بن محمد بن عثمان بن يعقوب بن سعيد بن عبد هللا المناوي، هو مخّسِّس ه ا ا

 التلمساني.

كابن  رته،تصدى أحمد ابن الحاش المناوي للتدريس في تلمسان، فتخرش عليه جماعة من علما  أس

تَْرة األس اوي )ع حاش المند الريّة ن كر: أبو عبد هللا محمأخته الحاش بن سعيد، ومن أعالم ه م العِّ

د أبي عبوم(، المتصدى هو اطخر للتّدريس بتلمسان، فنهب من علمه أنا  كثيرون، 1548هـ/955

، وال يخ (م1589هـ 998)تهللا محمد أمقران بن أبي عبد هللا بن الحاش، وأخوم حدو بن الحاش 

، ص 1989، م( )الناصري18هـ/12لتلمساني )القرن أبو عبد هللا محمد بن عبد الرحمن اليبدري ا

خر نعالم  "إتمام الوطر"(. وإلى جانب هخال  العلما  اليبدريين، يضيف صاحب مخطوط 108

م في اطتي ، على ما سنوردم19هـ 13من ه م األسرة العلمية، توفي في أوائب ثالثينياع القرن 

 من خالل المخطوط.

 :م(1824هـ 1232اليبدري التلمساني )ت أبو عبد   محمد بن سعد (أ

"إتمام وردع ترجمة ه ا العالم عند الزجاي الحفيد دون غيرم من المصادر، لينفرد مخطوط 

به م ال خصية العلمية اليبدرية، التي سل ت طريا سلفها من علما  ه ا البيت العلمي في  الوطر"

ن هجرتهم بفا ، إلى جانب ارتحاله إلى حيازة المناصب العلمية والدينية بتلمسان وخارجها بموط

الم رع على مرتين لتأدية فريضة الحج، وفي طريقه في إحدى ه م الحجاع، أقام مدة في مصر، 

أين تتلم  على يد ال يخ المرتضى ال ي أخ  عنه ايجازة الصوفية في الطريقة الَخْلَوتية وغيرها، 

وكان أبوه )...( »الد المصرية، بقوله:  ، بالبم1824هـ  1232حتى غاية وفاته بالصعيد سنة 

فقيها عالما وقاضيا عاده )...(، وهو أبو محمد ابن الحاج )...(، كان بتلمسان )...(، ثم خرج 

لفا  لألخذ عن مشايخها )...(، ثم رج  وأكمل التدريس بجامعها األعظم، )...(، وكان له 

مصر المحروسة فأقام بها بعض األمد، القضاء )...(، وح. حجتين )...(، وفي طريقه دخل إلد 

وهناك التقد بالشيخ المرتضد الذي أخذ عنه الطريقة الخلوتية ولقنه أورادها السنية واستجازه 
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م، ومات في 1823هـ 1231فيها وفي زيرها )...(، ثم عاد لتلمسان وح. للمرة الثانية سنة 

 أ(./41، الورقة 1867)الزجاي،  «م1824هـ 1232رجوعه بالصعيد سنة 

 :م(1847هـ 1264أبو عبد   محمد بن الشيخ المناوي ابن سعيد التلمساني )ت (ا

رة حاض كانت عادة شيوخ تلمسان خالل العصر الحديه كما سبقت ايشارة إليه، هي السفر إلى

ا، رحب ابن سعد  بدري إلىالي فا  لالستزادة من العلم وحقوله، وبمثب والدم السابا ال كر تمامذ

حالع  مت ّررة ومتعاقبة، بعضها لدوافع علمية، وبعضها اطخرالم ورا   كان غرب األقصى في رِّ

صاب الّ ي أ عّفنسياسة التقييد الّتي مارسها األتراك على العلما  في تلمسان، وتداعياته على الت

 يخنهم هوم»، وهو يقول في ه ا الصدد: "الكتاني"أجهزتها القضائية، لما جا  ال  على لسان 

..( ، ).بعض هيوخنا الشري  الجليل، عالم تلمسان وقاضيها، المرجوا إليه في دقائق العلوم

م هرا ك، ثالبركة الهمام، ابن سعيد التلمساني )...(، ولد القضاء في تلمسان في مدة األترا

(. 97، ص 4200)ال تاني،  «)...(منها لما رأس جريان األحكام الشرعية مجرس القانون العقلي 

قصد مغرا األثم ذه  لل)...( »ي ال هادة نفسها التي أدلى بها صاحب "إتمام الوطر"، بقوله: وه

 ن )...(،لمسانهائيا بسب  األحبا  التي لم توزا بالعدل وعلد عادة القدم في المسجد الكبير بت

ورقة ، ال8671)الزجاي،  «)...(وكان ذلك أيام دولة علي الشري  )...(، لما انقرضت أيام الترك 

 أ(./41

ا لم انة ه ا العالم بالمغرب األقصى ومخزنه، حمب بيت اليبدري اسمه بصفة ر فيما  سميةونظرذ

بد عل يخ ا، عند أصحاب التراجم من العلما ، أمثال "ابن سعيد"بعد، فأصبحوا يعرفون بأوالد 

، 2ي، ش)الفاس «)...(بيت أوهد ابن سعد »الحفيظ الفاسي، الّ ي هم عندم بالنَّ  يُنعتُون بـ: 

فيهم  ة، تعددتلمسان بيتا عظيما علما، ومجدا، وثرو)...( »(، وأنَّ بيتهم كان بـ: 53، ص 2003

)الفاسي،  «رالعلماء والفضالء آخرهم )...(، العالمة المحقق أبو عبد   محمد بن سعد الشهي

ي اليبدر د بن الحاجأبو العبا  أحم)...( »(، وبأنَّ مرجع نسبهم يعود إلى: 53، ص 2003، 2ش

أنه من  (. وال  ما جا  عند الزجاي الحفيد ال ي أكد53، ص 2003، 2)الفاسي، ش «التلمساني

لم عن بيت ومنها محمد ابن سعد )...(، هيخ التدريس )...(، م»بيت علم وشأن كبيرين، بقوله: 

 (.أ/41، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(ووهية )...(، كان رفي  القدر والهمة 

نة قرية ع فته ا ولما تولى ال يخ محمد ابن سعيد القضا  في تلمسان للعثمانيين، تزامن  ال  م

س ان  ، التي وّرطته سياسيذا مع األتراك، لما نصرم1828هـ  1236في خريف سنة  "ولهاصة"

ستهدف الم تل  المنطقة على حساب ايدارة العثمانية وهو في مهمة الصلح بينهما، ما جعب منه

سان، تلم األول عند الساسة الح ام، فهاجر بسبب ال  إلى المغرب األقصى مع عدم انقطاعه عن

نية ا مرة ثاادرهغحيه رب يتردّد عليها وعلى مدينة تازة تبعذا للّظروف الطارئة على مدينته الّتي 

ها ا ب، تاركذ م1836هـ 1251الفرنسي على تلمسان سنة "كلوزيل" إلى فا ، بعد حملة الجنرال 

 قادر ثملثم عاد لتلمسان أيام عبد )...( »جميع كتبه وماله، على ما اكرم الزجاي، بقوله: 

 ب(./44، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(استوطن تازة 

ا رجعت تلمسان لح م دولة  بعد معاهدة التافنة، تاقت نفسه إلى العودة "األمير عبد القادر" ولمَّ

 14، فأان له م اتبة في رسالة مخرخة في "عبد الرحمن" إليها مع أسرته، واستأان السلطان
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الفقيه القاضي السيد محمد سعد »، ه ا بع  ما ورد فيها: م1840هـ  1256ربيع الثاني من عام 

)...(، وصلنا كتابك مخبرا بأن   لما حقق الرجاء )...(، وبلغت األمنية بهناء الوطن وأمنه 

لقدوم باألوهد والحشم عليه، لما جبلت عليه النفس من ح  )...(، تاقت نفسك للرجوا إليه، وا

« األوطان )...(، وقد أذنا لك في التوجه إلد بلدك بأهلك وولدك، فتأه  لذلك وأعلمنا والسالم

 (.97، ص 2004، 3)ال تاني، ش

من  ولم يطب سعد مقامه في تلمسان مجددا، حيه اضطر إلى مغادرتها مرة أخرى بعد غزوها

ة ، إلى فا  ثم تازة، وبقي به م األخيرم1842هـ  1250في سنة  "بوجو" ال طرف المري

 يُدّرِّ  ويُفتي، وقُلُّد الخطابة وايمامة مدّة بجامعها األعظم.

 غفير ، رجع إلى فا  الّتي كان له بها مجالس حفيلة، وأخ  عنه جمّ م1845هـ 1262وفي سنة 

 ،3، ش)ال تاني "هرح علد الشمقمقية"سعد بها، ودرسوا عليه األلفية والفقه. ومن مخلفاع 

يا، الوصاو(، المعروفة باألرجوزة القافية في الفخر، والغزل، والمديح، والح م، 97، ص 2004

 (.97، ص 2004، 3)ال تاني، ش م(1773هـ 1187)ت لصاحبها إبن الونان المغربي 

بعدما  ودفن في الغد،م، 1865هـ/ 1264محرم سنة  27توفي سعد التلمساني ع ية يوم الخميس 

 (.97، ص 2004، 3صلي عليه بجامع األندلس داخب قبة ال يخ ابن حرزهم )ال تاني، ش

 :بيت المجاوي التلمساني.5 2

ينما معلوماع في غاية األهمية تخ  أصول ه ا البيت العلمي، ح "إتمام الوطر"سجب صاحب 

ااة سان بمحاتلم لتاريخية الواقعة شمالأفرد ال الم ب كر انتمائهم لجبب "أترارة"، ه م المنطقة ا

ن اط  تضنتالساحب، قد تخرجت منها ال ثير من طلبة العلم األف اا ال ين ال يم ن حصرهم، واح

 او""مج علمي م ثف طيلة الفترة الحديثة بتلمسان، كان منهم أعالم بيت المجاوي، من قبيلة

 )...(»ا المن أ العلمي، بقوله: البربرية التي أشار لها صاحب المخطوط وهو يسرد نسب ه 

ن لد تلمساده إوالمجاوي نسبة إلد قبيلة من جبل ترارة يقال لها مجاو وأنه كان منها وانتقل وال

في  "علي حشالف"أ(. وأضاف النسابة /45، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(واستوطنها 

إلى ال رفا   ، أن بيت المجاوي التلمساني، بيت علم وشرف، ينتمي"سلسلة األصول"

إلى  فروا ال ين "آل الكتاني"من  "أوهد أبو زكرياء يحيد بن عمران"الحموديون، ال ين منهم 

قرن ط الزواوة ثم رجع أحفادم لم ناسة الزيتون بالمغرب األقصى، ثم انتقلوا إلى فا  أواس

 (.54، ص 1929. )ح الف، م16هـ 10

 :م(18هـ 12علماء القرن  أبو محمد عبد   المجاوي التلمساني )من(أ

ا، ويد كومن بين الرموز العلمية له م األسرة العلمية، التي لم يت لم عليها الزجاي الحف اكتفى ثيرذ

ن بان القران إفقط ب كر ن اطها العلمي البارز، المتمثب في تالوة القرنن، وتعليمه للن   بتلمس

لقرن ا)من علماء مجاوي التلمساني م، على ما يظهر، العالم أبو محمد عبد هللا ال18هـ/12

سان يخا بتلموكان أبوهما المذكور ه)...( »، ال ي قال فيه وهو بصدد ترجمة أبنائه: م(18هـ 12

 أ(./45، الورقة 1867)الزجاي،  «ومن حملة القرآن

 :م(1854هـ 1262أبو عبد   محمد بن عبد   المجاوي التلمساني )ت (ا
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خ ية، ال يمغربلم ار إليهم من ه م العائلة العلمية في مختلف المصادر الولعب من بين العلما  ا

خبارم عند أ، ال ي كانت م(1854هـ 1262)ت أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا المجاوي التلمساني 

ط يرتب كلها تجمع على أنه كان على قدر كبير من العلم، خاصة منه ما "إتمام الوطر"صاحب 

 ومالزمة حقياتنه كان قاضيذا بتلمسان، وأحد فقهائها المتميزين في ميادين بالعلوم الفقهية، كو

ول ، بق، إلى جانب اهتمامه بعلوم اللغة، وسرعة إجابته لطالب السخال"مختصر الشيخ خليل"

ق التدقيالشيخ الفقيه العالم القاضي النزيه، )...(، المنفرد بالتحفيز و»صاحب المخطوط: 

 العلوم وكشاف المشكالت حائز قص  السبق في ميدان الفصاحة للمختصر، )...(، قامو 

الزجاي، )«..(والبالزة )...(، أبو عبد   محمد بن عبد   المجاوي )...(، سري  الجواا ).

 أ(./45، الورقة 1867

ه تحالوكان أبي عبد هللا عالم عزيز النفس على ما أردفه صاحب المخطوط وهو ي ير إلى ار

 تصدرة األولى التي كانت اضطرارية على ما يظهر، ليعود بعدها لتلمسان ويلفا  في المر

طتي الفتوى والقضا  مدة خمسة وع رون سنة، اللتان تداولهما م عالم ع الللتدريس وممارسة خِّ

ى نهما، علا  بيحتى بلغ بهما ال  حد التنافس ال ي َولَّد البغض السابق ترجمتهابن سعد اليبدري 

 اد تصدرععزيز النفس )...( رحل لفا  ولما )...( »جاي الحفيد في الموالي: ما جا  عند الز

  م(، وتداولها للتدريس بالجام  الكبير )...(، ثم الفتيا والقضاء )...(، ألنه أح  لرياسة )...

ض هتد البغ، واابن سعد بتداول األيام )...(، وتنافسا فيها حتد انقل  بينهما حبل الوداد )...(

فاته الَخلقِّية،/46، الورقة 1867الزجاي، )«)...(بينهما  ان )...( ك»قائالذ: ب(.مضيفذا ال الم عن صِّ

 ب(./46، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(رجال طويال أسمر اللون خفي  اللحية ضخما أهي  

بب الس وعن الرحلة الثانية ألبي عبد هللا المجاوي للمغرب األقصى، اكر صاحب المخطوط أن

زمن  قصىاله ه م المرة، هو وفاة عالم تلمسان ابن الفخار، حيه ورد على المغرب األمن ارتح

به من ن نصأالسلطان عبد الرحمن العلوي، ه ا األخير ال ي أكرمه ونصبه قاضيذا على فا ، إلى 

جديد بقضا  مدينة طنجة بعد ت اجرم مع قاضي فا ، إلى أن توفي بطنجة سنة 

ا )...( ولم»، ما يلي: "إتمام الوتر"السبعين سنة، لما قال في  ، عن عمر راوحم1854هـ 1262

كرم مات الفخار ارتحل المجاوي الد المغرا األقصد مهاجرا زمن المولد عبد الرحمن، فأ

.(، حتد منزلته )...(، سرعان م  تشاجر م  قاضي البلد )...(، فأخرجه قاضيا إلد طنجة )..

، )الزجاي «)...(سنة، وأعق  أوهدا بالمغرا  07م، وعمره 1854هـ 1262توفي بها سنة 

 ب(./46، الورقة 1867

أبو عبد   محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عيسد بن داود بن أبي حناش بن (ت

 :م(1851هـ 1259حميش بن علي بن محمد بن عبد الجليل المجاوي التلمساني )ت 

ا، عالم أكبر سنذ  ا من العالم السابا ال كر، ويزيد عنه في التبريز العلمي كان له ا البيت العلمي أيضذ

والف ري، توفي قبله بثالث سنواع على ما يظهر، وسافر هو اطخر إلى فا  وتتلم  على يد 

شيوخ أخيه، إلى أن رجع لتلمسان التي ولد فيها، واشتغب فيها بالتدريس والقضا  في الجامع 

)...( »، في الموالي:  "إتمام الوطر"ن خالل ما جا  في ال بير مدة طويلة، إلى أن توفي بها، م

وكان له أخ أكبر منه سنا وأكمل منه حسا ومعند، وسافر لفا  أيضا واعتك  بها وهارك أخاه 
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السابق مشايخه )...(، ثم رج  إلد تلمسان )...(، وكانت له بالجام  الكبير حلقة فاهتغل 

)الزجاي،  «)...()...(، توفي بتلمسان وبها ولد  بالتدريس يسير عمره وادند منها في القضاء

 ب(./46، الورقة 1867

 :اإلسهامات العلمية لعلماء تلمسان الوارد ذكرهم في المخطوط.3

 :م(1842هـ 1250أبو عبد   محمد بن أبي مدين الفخار التلمساني )ت .  1 3

أبي  ى العالمة علالقلم ه م المر واصب الزجاي الحفيد اكر علما  تلمسان وبيوتاتهم العلمية، ليبسط

 ب على ماالمنسو«بيت ابن الفخار»عبد هللا محمد بن أبي مدين الفخار التلمساني، ال ي ينتمي لـ: 

ْيَم بنِّ َخلَف  الفخار دُ بُن إِّْبَراهِّ  )تيُّ المال ي ْندَلُسِّ األَ  يظهر لعالم األندلس أبا عبد هللا َحمَّ

 نَِّسبِّ  عن"إتمام الوطر" مالقة األندلسية، حيه قال في  ، فهم ب ل  من مدينةم(1182هـ 590

والده من  وكان)...( »: م(18هـ 12)من علماء أواخر القرن والدم أبي مدين الفخار التلمساني 

 أ(./74، الورقة 1867الزجاي، )«)...(قراء القرآن وأصله من األندلس ثم أوطنوا تلمسان 

لخلا، حسن اوالتبريز في العلوم العقلية والنقلية، وبه ا، وقد وصفه الزجاي الحفيد بالتم ن 

للهو اجالس  حامل المعقول والمنقول )...(، كان متباعدا عن»والتمس  بالسنة النبوية، بقوله: 

، 8671الزجاي، )«)...()...(، حريصا علد متابعة السنة هديدا علد أهل المخالفة والظنة 

ي فمنزلته ي مجالس التدريس التي كان من نخبتها، وأ(. لي مب الحديه عن م انته ف/47الورقة 

س المجال كان من متصدري)...( »المساجد التي اشتهر فيها بتجويد القرنن ال ريم، حيه قال: 

 أ(./47 ، الورقة1867)الزجاي،  «)...(وأئمة المساجد والمدار  ومجود المحاري  والمنابر 

يها تن ئةذ فقهية م، وتربي فيها تربية علمية، ون أ ف18هـ/12ولد ابن الفخار بتلمسان أواخر القرن 

د نصه من المخطوط، في الموالي:  ودينية، على ما نُورِّ
ثامنة مائة الولد بتلمسان آخر ال)...( »

 ب(./48، الورقة 1867الزجاي، )«)...(ونشأ بها وتفقه فيها 

ترك  مسان، أنبتل لى أهب العلمولقد كانت للتداعياع السياسية واالجتماعية العميقة لثورة درقاوة ع

 واللجو  إلى ابن الفخار هو اطخر موطنه، على غرار العديد من علما  تلمسان خالل ه م الفترة،

بن اتنم المغرب األقصى لطلب األمان من السلطان المغربي سليمان العلوي على ما يبدو، ليغ

 لفقه كـ:هم امائها، ال ين أخ  عنالفخار فرصة هجرته ه م بالتتلم  هناك بحاضرة فا  على يد عل

 )...( ثم»ال ي در  نصفه على العالم الزروالي، فقال الزجاي في ه ا المقام:   "المختصر"

 عهد ارتحل فا  وتفقه بها علد يد السيد الزروالي وكان ذلك بعد فتنة ابن الشري  وعلد

لورقة ، ا1867لزجاي، )ا «)...(السلطان سليمان الشري ، فأخذ عن الزروالي نص  المختصر 

 ب(./48

، كانت سنة شهدع خاللها تلمسان فقدان ال ثير من العلما  ال ين م1842هـ 1250يبدو أن سنة 

وابن الفخار، حيه اكر ال  صاحب المخطوط بعدما اآلتية ترجمته كان من بينهم ال يخ أمزيان 

وتدريسه للمختصر سطر القلم في الحديه عن رجوع ابن الفخار لتلمسان من حاضرة فا ، 

طة الخطابة بالمسجد نفسه، وتقلدم لتل  المناصب  واأللفية بالجامع األعظم، إلى جانب توليه خِّ

هِّ وجنازته التي حضرها  بجامع سيدي أبي مدين بالعباد، ليختم ترجمته له ا العالم بالتطرع لَمأتَمِّ

، ثم عاد )...(»كورة، بقوله: علما  وشيوخ تلمسان، إلى غاية دفنه بمقابر العباد في السنة الم 
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لتلمسان ودر  منها بالجام  األعظم المختصر واأللفية وكان م  المجاوي وابن سعد )...(، 

وتولد الخطابة برهة بالجام  األعظم )...(، وتولد مثلها أيضا بالجام  سيدي أبي مدين )...(، 

، وحضر جنازته أولياء م، ودفن بالعباد، )...(1842هـ 1250ولم يزل كذلك حتد توفي سنة 

 ب(./48، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(تلمسان وتباكوا لموته 

 :م(1842هـ 1250أبو علي محمد بن مزيان التلمساني )ت .  2 3

)ت  سانيومن العلما  ال ين تَرجم لهم صاحب المخطوط ال يخ  أبي علي محمد بن مزيان التلم

 فلك""اللية والنقلية، وتم ن في علم الهيئة ، ال ي جمع بين العلوم العقم(1842هـ 1250

عيان لماء األالشيخ أمزيان )...(، أحد الع»، وفي ال  قال الزجاي الحفيد: "العقائد"والتوحيد 

، 1867، )الزجاي «)...(الذين انتحلوا الهيئة والتوحيد )...(، هو أبو علي محمد بن مزيان 

ر  دارتحاله لفا  وعودته لتلمسان التي ب(. وتطرع ك ل  صاحب المخطوط إلى /48الورقة 

في قضية  غرب،بها في الجامع ال بير، ناهي  عن دخوله في أخ  ورد مع الح ام األتراك ببايل  ال

طة القضا ، سوا ذ في قلب المدينة بتلمسان التي لم يقلد بها ه ا المن ة م بندرومأصب، توليته لخِّ

 وقتله من قبب ايحتالل الفرنسي سنة التي نصب بها كقاضي إلى غاية رجوعه لتلمسان

ين، لفرنسي، عقب المحاوالع المت ررة واألخيرة يحتالل مدينة تلمسان من قبب ام1842هـ 1250

(، ثم رج  ، دخل تلمسان ثم ارتحل لفا  )...)...(»، بالقول: "إتمام الوتر"حيه جا  ال  في 

بعدما امل  (، ثم هزم القضاء )...(،لتلمسان ونوس بها اهستيطان ودر  بالجام  الكبير )...

  الداي باي وهران ان يسرا في تقليده قضاء تلمسان )...(، لكنه لم ينص  بها بل نص

تلمسان ين لبندرومة، )...(، ثم رجل لتلمسان ولم يقلد منصبه ذاك حتد قتل أيام دخول الفرنسي

 ب(./48، الورقة 1867)الزجاي،  «م1842هـ 1250سنة 

 :م(1863هـ 1271د   الحاج الداودي التلمساني )ت أبو عب. 3 3

إن العالم أبي عبد هللا الداودي واحد من األعالم ال رفا  المعروفون في حاضرة فا  بـ: 

ن ترجم لهم في ال ثير من المصادر المغربية، خاصة المهتمة بالسير "الشرفاء الداوديون" مَّ ، ومِّ

، عندما اكر أن "مصابيح البشرية"في مخلفه  اني""الشيبواألنساب، وهو ما أكدم النسابة 

الحاش الداودي هو أول من ورد على فا ، ولما توفي ترك ثالث أوالد، انحدرع من بِّطانتهم 

أول من ورد علد فا  من »األسرية جملة من العلما  التي امتهنت التدريس والقضا ، فقال: 

ي، )...( ولما توفي الداودي ترك ثالثة أبناء. الداوديين هو العالم سيدي الحاج الداودي التلمسان

وهم: سيدي حميد، وسيدي الحسن، وسيدي بناصر، فسيدي حميد، مات علد زير عق ، 

وسيدي الحسن كان عالما وأديبا هاعرا، ويشتغل قاضيا بفا ، وترك أبناء، وهم: سيدي 

ر، أخ القاضي الحسن، وسيدي محمد وسيدي عبد الكامل ، وسيدي مصطفد، وأما سيدي بناص

سيدي الحسن، فقد افند معظم حياته في التدريس، وكان يشتغل إماما بمسجد المدينة الجديدة 

)ال يباني،  «بفا ، وابناؤه، هم: سيدي الحبي ، وسيدي عبد العلي، وسيدي عبد اللطي 

من ت لم عن أصولهم ال ريفة، أو ن اطاتهم  "الشيباني"(. إا لم ي ن وحدم 110، ص 1987

 "زهرة اآل "، في م(1950هـ  1350)ت لمية في فا ، لما أفرد لهم عبد ال بير ال تاني الع

يرتهم الفقهية بالحاضرة الم كورة، حيه  صالهم العلمية وسِّ ا من التعريف والترجمة لخِّ جانبذا معتبرذ
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قلت وبعد استيطانهم مدينة فا ، كانت لهم أخالق طيبة، وبعضهم دارهم دار علم )...( »قال: 

فقه وديانة وخيارة ومروؤة وهمة عالية ونجدة وأحوال سنية وسريرة محمودة، وممن ورد و

من هذه القبيلة، الفقيه األجل، العالم البركة األفضل، سيدي الداودي ابن األجل سيدي العريبي 

 (.36، ص 2002)ال تاني، زهرة اط ...،  «)...(بن الحاج التلمساني 

مغرب اودي بالالد در القليلة التي أشارع للتاريخ األول لتواجد الحاشويعتبر ال تاني من بين المصا

ي يم ن ، ال م1855هـ 1263األقصى، عندما ت لم عن شرائه لمنزل بفا  بتاريخ شعبان من عام 

ب اعتبارم كأول تاريخ لظهور الحاش الداودي في ه م الحاضرة، فيقول في شأن ال  صاح

 في" عددسم هرائه لمثقال الدار الكائنة بسويقة "ابن صاووقفت علد ر)...( »: "زهرة اآل "

ن عالل بم، )...( بشهادة العدلين المبرزين سيدي محمد 1855هـ 1263، بتاريخ هعبان عام 25

...، رة اط )ال تاني، زه «)...(ابن سودة المري ومحمد بن عبد الخالق ابن سليمان الغرناطي، 

)...( » ييد تاريخ وم ان وفاته وموضع مدفنه، بقوله:(.  لينهي الحديه عنه بتق45، ص 2002

 م، وأقبر بضريح1863هـ 1271وتوفي ليلة السبت راب  وعشرين محرم الحرام فاتح عام 

 «الولي األههر سيدي أحمد بن ناصر الدرعي المقدادي، بوطا فرقاهة، من حومة العيون

 (.47، ص 2002)ال تاني، زهرة اط ..، 

ا أن ما ورد في جاي الز المصدرين السابقين عن الحاش الداودي التلمساني، قد أضاف له علمذ

يرته وَمسيرته العلمية من  تواجدم بت "إتمام الوطر"الحفيد في  رَّ  التي دَ  لمسانجانبذا نخر من سِّ

طتي القضا  والخطابة  طرع ، وتــ لما نعته بصاح  الخطتينفي جامعها ال بير، ومار  فيها خِّ

الوة على ال  َب له الحاش الداودي بعد ارتحاله إل عِّ  م رع علىى الللتواصب الثقافي ال ي أَصَّ

ا بمصر لما نعته بصاح  الرحلتينمرتين  جاور  التي لتأدية فريضة الحج ومناس  العمرة، ُمرورذ

الحاج »:  بها كمدر  في األزهر ال ريف على ما يبدو، وتتلم  فيها على ال يخ الدسوقي، فقال

بدر من يمن    الرحلتين والخطتين )...( أبو عبد   الحاج الداودي )...(، أصلهالداودي صاح

وفي  ولد أحمد بن الحاج ثم أوس إلد تلمسان، )...(، وارتحل للمشرق وح. واعتمر )...(،

، ثم ...(طريقه مر علد مصر مجاورا وأخذ عن فقهائها كالدسوقي )...( در  بالجام  األعظم )

 أ(./49، الورقة 1867)الزجاي،  «)...(ه مار  القضاء وزير

دد ليس ع، إلى هجرة م19هـ 13وقد أدى االحتالل الفرنسي لتلمسان مع أواخر خمسينياع القرن 

اش الح بالقليب من علما  ه م المدينة صوب المغرب األقصى على ما أسلفنام بال كر، أمثال

دة ، زياية"بيان"حاهيته الالثقافية بـ:  الداودي ال ي كان أول عالم يفيد المغرب األقصى ومراكزم

قَّن ، ولَ على تقلدم منصب التدريس بجامع القرويين بفا  التي جاور فيها بروضة موالي ادريس

لمغرا انية إلد وهو أول من أدخل حاهيته البيا)...( »فيها علم التفسير، وفي ال  يقول الزجاي:  

ر  ..(، مجاورا لروضة ادريس )...(، ود)...(، ولما دخلت فرنسا هاجر للمغرا بفا  ).

 ب(./50، الورقة 1867الزجاي، )«بالقرويين التفسير

 :أهم نتائ. الدراسة
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ا على ه ا العرض التاريخي التقييمي الموسوم بـ:  بنا ذ
در من مخطوط "إتمام الوطر"  مص»

نية ة المتأنتاجيستوالقرا ة اال. «مصادر التأريخ للحركة العلمية في تلمسان أواخر العهد العثماني

 ي:لُمخلف الزجاي الحفيد، تم نا من الوقوف على مجموعة من النتائج. نسجلها فيما يل

من اينتاش الثقافي المنضوي انضوا ذ رسميذا في  "إتمام الوطر"تندرش مخطوطة  ضِّ

ة لنخبااستريوغرافية المدرسة االستعمارية في مرحلتها األولى، التي ركزع على اجتهاداع 

مورفين كرية حلية من العلما  وال يوخ واألساتي ، ال ين انخرطوا في سل  ايدارة االستعماالم

ين، لمدنيال ي استثمرم صناع القرار من الفرنسيين العس ريين وا "الخوجة"ساميين تحت لقب: 

مداشر وادي لتسهيب مهمة الحصول على المعلوماع التاريخية واألثرية المتعلقة بتاريخ مدن وبو

 جزائر خالل مختلف العصور التاريخية.ال

 ان فيعن جملة من المظاهر الثقافية الخاصة بنخبة تلمس "إتمام الوطر"ك فت لنا مخطوطة 

اي الزج"فترة زمنية هامة من تاريخ تلمسان العثماني، قيد أخبارها العلمية صاحب المخطوط 

 دقيايما يخ  التاريخ الالحفيد" ب  ب تاريخي ُمرّكز، أضاف من خاللها إضافة ُمميزة ف

ي بقية فرها والُمتَخّصِّ  لعلما  وأعيان وبيوتاع علمية تلمسانية، لم تُ َكر ال ثير من أخبا

ي دونها على من المعلوماع الت %80المصادر المعاصرة، لينفرد ه ا الوعا  المعلوماتي بـنسبة: 

 بقية المصادر التي أرخت لبع  األعالم الواردة في المخطوط.

هد عن نوعية العلوم الملقنة في تلمسان أواخر الع "إتمام الوطر"نت سطور مخطوطة أبا

فَوة بتل ، ناهي  مسانالعثماني، في مناهجها وأساليبها واختصاصاع شيوخها من أهب َصفَوة الصَّ

كبيرة  فادةإعن مدى إسهاماع علمائها بنتاجهم الف ري، المتمثب في مخلفاتهم التي أفادوا بها 

حلتهم لتل  المراكز الثقافية اضطرارية ال احواضر ا رية في ختيالمغرب األقصى، بعدما كانت رِّ

العلمية ية وال ثير من األحيان. حيه أرهرع لنا محتوياع المخطوطة، ال ثير من العالقاع الف ر

صيب التي رسمت أواصر التواصب الثقافي بين تلمسان والحواضر الم رقية والمغربية، كتح

 حالت لنايه أالعلمي الغزير ال ي كان سائدذا في تلمسان أواخر العهد العثماني، ح حاصب للن اط

ن وم تلمسار عله م التفاعالع الثقافية، من وإلى تلمسان، حقائا تاريخية، نسجب من خاللها انت ا

م يغفله لل ي الراقية في تل  المراكز العلمية من ناحية، ونخرخ من جهة أخرى للتالقح الف ري ا

 زادةحب المخطوط وهو يسرد ما اعتاد عليه علما  تلمسان من ركوب م اع الترحال لالستصا

 العلمية.

، ""الزجاي الجدأضافت ه م المخطوطة أوراع تأريخية ااع نوعية، تخ  إجتهاداع العالم 

 ، كادع ى الومختلف أن طته العلمية والدينية بالمخسساع الثقافية الرسمية بتلمسان، زيادة عل

فرد ما ألالمخطوطة أن تتخص  في ترجمة كب صغيرة وكبيرة تتعلا به ا العلم التلمساني،  ه م

ا لم تضاهيه تقريبذا كب المعلوماع التي تضمنتها تراجم بق ا كثيرذ البيوتاع لعلما  وية اله حفيدم كالمذ

 العلمية الواردة في المخطوطة واسهاماته العلمية الرسمية وغير الرسمية بتلمسان.

ت لنا ه م المخطوطة معلوماع تاريخية هامة عن مختلف األدوار العلمية ألفراد وبيوتاع قدم

علمية غمرها الزمان في تلمسان، تنتمي بعضها ألماكن طبونيمية موجودة في قلب المدينة 

...، وغيرها من األحيا  "حي القلعة"، و"حي العباد"، و"حي باا الجياد"الم كورة، كـ: 
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شهدع حركة علمية كثيفة خالل العهد العثماني، باالضافة ألماكن طبونيمية ورد التلمسانية التي 

الحديه عنها في ثنايا المخطوطة لعلما  ينتمون لمداشر تلمسان. ومختلف البوادي والقرى التي 

اشتهر ال ثير منها بباعه ال بير في إثرا  الحياة العلمية بتلمسان على مر العصور، حيه أصبحت 

كماع التاريخية من  العصور الوسطى وإلى غاية رديفتها الحديثة، تُعد بحا أحد بفضب الترا

المراكز الثقافية به م المدينة زمن العثمانيين، ما جعب ه م المخطوطة تنفرد بالصدارة المعرفية 

والمنهجية في مقام التأريخ لروضاع الثقافية بتل  الطوبونيمياع الثقافية المالمسة لساحب البحر 

"جبال ، و"ندرومة"، و"بني سنو "، و"العين الكبيرة"بي  المتوسط بتلمسان، كـ: األ

 ، وغيرها.أترارة"

على  خية،إن تناول مجمب المواضيع الثقافية الواردة في المادة المصدرية للمخطوطاع التاري

 دإعدا ، م ننا من ايطالع على بع  معاناة علما  تلمسان في"إتمام الوطر"شاكلة مخطوطة 

فها، تصنيإنتاجهم العلمي والثقافي وصناعته، من ال تب، والمخلفاع، والمجلداع، وتحقيقها و

ية، وما لمحلومحاوالتهم الدؤوبة في الحفار عليها من الفتن والتداعياع الناتجة عن الثوراع ا

من  اتهممعانوكانوا ليصلوا إلى ما وصلوا إليه من تبريز علمي وإبداع أدبي، لوال جهدهم وكدهم 

عبر رد  برة،أجب حماية اطثار العلمية لمن سبقهم من العلما . كب ال  يدفعنا من أن نأخ  الع

ني، في بتفاوايعتبار له م الطليعة المثقفة التي باع اليوم من الضروري أن نعمب بصدع، وجد، 

ا من ا هسبيب إخراش مخطوطاتها للنور، بتحقيقها وتصنيفها، وتقديمها للقُرا ، كونها جزا ذ  مذ

بح د همم  التراث الوطني الجزائري ال ي يتم توارثه من جيب إلى نخر، للحفار عليه وصيانته،

توثيا  إلى علمية عالية، وإراداع أكاديمية صادقة، لها غيرة على ه ا الزاد ال ي هو في حاجة

 أكاديمي، بمنهج علمي، وخبرة فنية، وإتقان في ايخراش.
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حليليّة ت جيةسوسيولو في ظّل اإلعالم الجديد دراسة ةالقيم اإلسالميّ ة العربيّة ومنظومة ألسرا

 في العصر الّرقمي اع القيميرلصّ لحيثيّات ا

 الجزائر -أ.يوسف بلعباس، جامعة أحمد زبانة غليزان

 

 ت، فبدأالبيو التقني الذي غزاالتطور ات كبيرة في خضم ة تحدي  تخوض األسرة العربي   :ملخص

ربة ة ومغتهوي ات مفتت  ، ويفرض الهوي ةثوابت معه صراع قيمي  ينسف بالقيم اإلسالمية ويطمس 

أحدثه فما  لألجيال الناشئة، األولى الحاضنة االجتماعيةالتي تمث ل  ويغرسها في لب  األسرة

طط  له خعن هدفها وغاياتها، هو ما تحييدهومحاولة  في نسق القيمالعولمي اإلغراق الرقمي 

ض دور نهكيا مدهي، ومسبقا ويعد  ناقوس خطر يهد د البناء االجتماعي تيجة ن يالمحور هويقو 

ي صميم فسالمية أزمة حقيقة أصابت القيم اإلشك ل ما عالم الجديدة، ستخدام المكثف لوسائل اإلاال

نها، و أد ى إلى زعزعة استقرار األسرة  ية.لغربفي ظل  انتشار المحتويات الثقافية ا تكو 

 سرية.األ : اإلعالم الجديد؛ القيم؛ القيم اإلسالمية؛ األسرة؛ العالقاتالكلمات المفتاحية

Arab Family and Islamic Values System in the New Media 

Sociological Analytical Study of the Mathematics of Value Conflict in 

the Digital Age  

belabbes youssouf 

Ahmed Zabana Relizane University 

Abstract: The Arab family is facing major challenges in the midst of 

technical development that has invaded homes And he started a valuable 

struggle that torpedoed Islamic values and obliterated the constants of 

identity. It imposes fragmented and diaspora identities and instills them 

into the core of the family that represents the first social incubator of 

emerging generations. What globalized digital dumping has done in the 

format of values and trying to neutralize them from their purpose and 

objectives, It is pre-planned and prepares a danger bell that threatens 

social construction and destroy its entity and undermine its central role as 

a result of the extensive use of new media, What constitutes a real crisis 
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that has befallen Islamic values at the heart of their formation and 

destabilized the family as Western cultural contents spread. 

Keywords: New media; values; Islamic values; The family; Family 

relations. 

 مقدمة:

هور عد ظبال تزال تأثيرت اإلنترنيت على الحياة البشرية تأخذ أشكاال ونماذج مختلفة خاصة 

ة، وهو ما WEB 0.2الجيل الثاني ) ظرية ن ؤكد هت(، وما أعقبه من تطورات تكنولوجية هام 

 التي شرية"مارشال ماكلوهان" على أن  هناك تأثيرات حقيقية للتكنولوجيا على المجتمعات الب

هان على التغيي ء من ر جزتتعاطى مع وسائل االتصال كجزء من حياتها اليومية، حيث يصبح الر 

 مهام  العملية االتصالية الكونية أو العالمية.

دود ا الحاإلعالم الجديد بوسائله المختلفة التي حققت انتشارا واسعا بعد إلغاءه ومع ظهور

لت في تربية األبناالجغرافية والزمانية، وتغلغلت إلى صلب األسر ل صت من ء وقة العربية وتدخ 

تفاعالت ن الهذا التحول أظهر نمطا جديدا م -بل تكاد تلغيها -دور مؤسسات التنشئة االجتماعية

قمية نتج عن زخم الثقافة التكنولوجية بالمتغيرات العالمية التي حملتها الع يالية واالمبر ولمةالر 

 الثقافية.

ب رهاب العربي المسلم الذين هم ديناميكية المجتمعات وعنصر تطإن  تعاطي شريحة الش  ا مع و 

ير التغبمختلف تطبيقات الشبكات االجتماعية أصبح ظاهرة بحد  ذاتها، كون هذه الفئة تتصف 

في، زو الثقاالغ المستمر وقابلية التأثير، خاصة في سل م قيمها الذي هو عمود قوامها ومناعتها ضد

عربية، سرة الألشبكة العالقات لاإلسالمية داخل خاصة القيم في دور القيم  فأد ى ذلك إلى تشويه

ن القيم ، كووهو ما شد د على خطورته الدكتور "عزي عبد الرحمن" في نظريته )الحتمية القيمية(

ام األمان ضد   ات الثقافية.جميع اإلسالمية صم   الهز 

ى القيم عل ئلهاإلعالم الجديد بكافة وسات ول في هذه الورقة البحثية الكشف عن تأثيراالذلك نح 

الشباب  قيم مس   الذي اإلسالمية داخل األسرة العربية المسملة، ونبي ن مخاطرها وجوهر التغيير

 وعالقته بأسرته وقيمه الث ابتة، بفعل استخداماته لهاته الوسائل.

 مشلكة الّدراسة:

دية لبعث الكثير من القيم اإلسالمية واحدة من أهم  ركائز بناء المجتمع،  وقد جاءت الرسالة المحم 

القيم الس امية التي تسعى للحفاظ على وجود األسرة، من خالل تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية 

الشريفة، التي بها يرقى اإلنسان المسلم ويشتد  بنيانه، وتعتبر مؤسسات التنشئة االجتماعية 
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ناقل الرئيس للقيم اإلسالمية وترشيد دورها في المجتمع، كاألسرة والمسجد والمدرسة وغيرها، ال

 وحث الش باب على التقي د واإللتزام بها.

غم من  أن وسائل  إال حي الحياة،منا بعض في إنكارها يمكن ال إيجابية أدوارا اإلعالم لعبت فبالر 

لجديد ومواقع م اوسائل اإلعال دخول بعد خاصة حد ة، تفاقمت وأصبحت أكثر السلبية التأثيرات أن  

ائرية، وهو الجز اإلسالمية المتأصلة في  كثير من األسر بالقيم التواصل االجتماعي التي أضرت

ضها  ا يجعلهامانها لخطر الزوال وبالتالي تهديد دور األسرة وكي ما أصبح يهد د وجود القيم ويعر 

 سهلة التفك ك والتحل ل.

مي لعولاعانيه األسرة المسلمة في ظل اإلغراق وتتجل ى أهمي ة هذا الموضوع صراحة في ما ت

ت ومحاولة مواجهة لهذا الصراع الحضاري، إن ما هو حرب مستترة في شكل صور وفيديوها

ق لثقافة سطحية عارية من أي قيم، بل  دوأنماط من المضامين الهابطة التي تسو  مسخ ة لتمجر 

ي ضلت الت ومحِق القيم اإلسالمية ي  عمل على طتعقول الشباب المسلم وتسط ح القيم المثلى، و

مية إلعالروافدها تنبض منذ أمد بعيد، ذلك أن  المستخدمين ال يتحكمون في محتوى الرسائل ا

ضون باستمرار لموادها المعد ة للتأثير على جوهر القيم لضرب ن لعالقات مط اواالتصالية ويتعر 

 .ريخهم وقيمهم اإلسالميةيمحق صلتهم بماضيهم وتاقد  ما يشك ل خطرا األسرية، وهو

مات وجو إذ يسعى  دها،وقد أخذ هذا المنحى الخطير يشك ل تهديدا على وحدة األسرة العربية ومقو 

ن اع الميديا الجديدة إلى توجيهها لخدمة أغراضهم كسالح يفترس القيم اإلسالمي  ن احترامة دوص 

ستهدف ر مواكب هلك على حد سواءوال مجال لتجاور ثقافي يستفيد منه الطرفان المصن ِع والمست

 برزأ سنطقتتأتي دراستنا لالذين هم عصي  هذه األمة ومستقبل وجودها، لذا  ،هم شريحة الشباب

 يب عننحاول أن نجمنه ألسرة العربية، ولاألسباب والتغيرات التي مس ت القيم اإلسالمية 

 : الت الي اإلشكال

ت التحديا برزأ قيم اإلسالمية لألسرة العربية؟ وماما هي تأثيرات وسائل اإلعالم الجديد على ال

 التي يواجهها الشباب المسلم في خضم هذا الص راع؟ 

من  : تكمن أهمية الدراسة في اإلحاطة بما يستهدف األسرة العربيةأهمية وهدف الدراسة

ومنه  ي،تماعمخاطر، وما قد يعترض سبيل منظومة القيم اإلسالمية ألداء دورها في التماسك االج

ن مكو   نهدف إلى البحث عن مخاطر سطوة اإلعالم الجديد على عقول الش باب باعتبارهم أكبر

اخل دعية لألسرة، وعنصر هام في بناءها، ونحاول الكشف عن أكثر التغيرات الدينية واالجتما

 نسيج األسرة المسلمة.

 اإلعالم الجديد

 مفهوم اإلعالم الجديد:
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ورا في ه لعبت دشكالي رات االجتماعية والثقافي ة والسياسي ة، كما أن  أارتبط اإلعالم الجديد بالتغ

لباحثين والسلوك وإنتاج المعارف والمعلومات، لذا حظي باهتمام كثير من ا الثقافة والقيم

 والدارسين في مجال العلوم االجتماعية وعلوم اإلعالم واالتصال.

(، Digital Media( أو اإلعالم الرقمي )New Mediaويمكن تعريفه بالقول: اإلعالم الجديد )

لمحتوى انشر ويشير إلى مجموعة من األساليب واألنشطة الرقمية الجديدة التي تمك ننا من إنتاج 

وغير  صلةاإلعالمي وتلقيه، بمختلف أشكاله من خالل األجهزة اإللكترونية ) الوسائط(، المت  

وتتيح  (،45 ص، 2017ل والمستقبل )كافي، المتصلة باإلنترنت، في عملية التفاعل بين المرس

مات ي خدفوسائط اإلعالم الجديد إمكانات هائلة للتواصل واالتصال االجتماعي كما هو الحال 

، 2011)محمود،  Facebookالهاتف المحمول والشبكات اإلجتماعية على اإلنترنت مثل موقع 

 (.60 ص

عها عن الت  ( والشبكيةInteractiveفاعلية )كما يقصد بوسائل اإلعالم الجديدة لتفر 

(Digital)  لمرئية بوعة واالمط -فهي دمج وسائل اإلعالم الرقمية المتطورة مع الوسائل التقليدية

الم اإلعوالمسموعة، ولإلعالم الجديد مرادفات عدة كاإلعالم الرقمي واإلعالم التفاعلي، و

 لوسائط المتعددة.الشبكي، الوسائط السيبرانية، إعالم المعلومات، وإعالم ا

 الجديد )اإليجابيات(: اإلعالم خصائص

ني إمكانية ( والتي تعInteractivityيتميز اإلعالم الجديد بمجموعة من الخصائص كالتفاعلية ) 

 ا ويمكنهمنه إرسال واستقبال الرسالة االتصالية واالستجابة الفورية لها وتحديد موقف المتلقي

ية ح المتلقي هو منتج  الرسالة، وكذلك الال  جماهيرالرد عليها فورا، وبالتالي يصب

(Demassificationويقصد بها أن  الرسالة ) ماعة، معج أو أفراد يتم توجيهها إلى االتصالية 

 ضا تجاوزللمتلقي، ومن مميزاته أي مباشرة االتصال، أي وصول الرسالة نظام المرسل في تحكم

ل في ( وتعني إمكانية إرسال واستقبال الرسائAsynchronizationوالزمان ) المكان وحدتي

ثقافية ال الحدود ذات الوقت بين طرفي العملية االتصالية، ولعل من أهم خصاصه أيضا تجاوز

ين أطراف الثقافية ب (، أي تجاوز الحدود الجغرافية، وسقوط الحواجزGlobalization)الكونية 

متعددة لم الفي وسائل االتصال وتقارب العواعملية االتصال، فما يشهده العالم اليوم من تطور 

مكانية ة اليؤكد نظرية "مارشال مكالوهان" عن القرية العالمية، وتجاوز كافة الحدود الزماني

 والثقافية.

 سلبيات اإلعالم الجديد: يتصف اإلعالم الجديد ببعض الّسلبيات من بينها:

ل ظفي  لومات التي تحويها المواقعق من صحة وصدقية البيانات والمعصعوبة الوثوق والتحق  

 الحاجة إلى التعزيز المتواصل للقدرات الثقافية والمعلومات للمتلقي.

 التأثير الس لبي في الحياة األسرية واالجتماعية والثقافية.
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رورية لضمان عدم المساس بالقيم الد ينية واالجتماعية وال وابط الض  ية ثقافضعف ضبط الض 

 للمجتمعات.

 السيطرة على نشر العنف والتطرف واإلرهاب. ضعف ضوابط

ق يما يتعلفهما لعدم الت وازن بين حجم ونوعية الرسائل اإلعالمية الموجهة وبين استعداد المتلقي 

 بالرأي والرأي اآلخر.

ول تفتيت دائرة المتلقي، والتركيز على مخاطبة األفراد والجماعات الصغيرة وفق المي

 (.63 ص، 2017ي، واإلحتياجات الفردية. )كاف

 .كما انشرت الجرائم اإللكترونية باستخدام تقنيات حديثة تهد د األمن المجتمعي

 أدى ظهور اإلعالم الجديد إلى ظاهرة المجتمع اإلفتراضي والشبكات االجتماعية

 ظهور إعالم جديد يسمى بصحافة المواطن وظاهرة المؤثرون االجتماعيون.

 القيم:

 مفهوم القيم:

" ستوىقيمة( على "اسم الن وع من فعل )قام( بمعنى وقف واعتدل وانتصب وبلغ والغة تدل )

يُن اْلقَي ِ  م، و﴿ذَِلَك الد ِ [. أي ذلك 30﴾ ]الروممُ و"القيمة بالكسر هي شرعا ما يدخل تحت تقويم ُمقَو 

له قووجهه لام لالد ين الحق العدل المطلق، والقيمة ثمن الشيء بالتقويم، واستقامت طريقته فاستق

ِلَك قََواًما﴾ ]الفرقان  ك؛ أي: كم بلغت، واالستقامة: [،  ويقال: كم قامت ناقت67تعالى: ﴿َوَكاَن بَْيَن ذََٰ

م  مته، الجمع قام وقِيمُ، قَوَّ امها، وفالن طة واستقلس لاالت قويم لقول أهل مكة: استقمت المتاع؛ أي: قو 

 (.506-500 ص، 1977منظور، )أقوٌم( كالما من فالن؛ أي أعدل وأحسن وأصوب )ابن 

 يم، الذيلتقوا: تعني القيم المبادئ والصفات التي يؤمن بها اإلنسان، والقيم مشتقة من اصطالحا

يم ة أو القلقيمايعني في األصل التعديل والنقد المستمر حتى تظل القيم على الطريق ال سوي، وإن  

ة أو رجاج قلبةية الحق والخير، وليست متمشتقة من الدين ويعني ذلك أن القيم ثابتة وأزلية بأزل

 (.207 ص، 2012تخضع لتغير الظروف والعادات والتقاليد )الدليمي، 

ه لق بويرى "عزي عبد الرحمن": )القيمة هي ما يسمو أو يرتفع كمعنى بذاتها، أو بمن يتع

ي: ما أء؛ اكاإلخالص والعدل والصبر والشكر، وأصلها المعتقد(، ويضيف: )يقصد بالقيمة االرتق

ه عله وعقلى بفيسمو في المعنى، والقيمة معنوية وقد يسعى اإلنسان إلى تجسيدها عمليا كلما ارتق

ن( في الدي امنةإلى منزلة أعلى، وفي منظورنا فإن القيمة ما يعلو عن الشيء ويرتبط بالمعاني الك

ي،   (. 10 ص، 2016)عز 
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ف "الجال د" القيم اإلسالمية بأن ها: )مجمو تقدات المععة من المثل العليا والغايات وويعر 

هي وجل، ووالتشريعات والوسائل والضوابط والمعايير لسلوك الفرد والجماعة مصدرها هللا عز 

دد عالقة اإلنسان وتوجهه إجماال وتفصيال مع هللا تعالى ومع نفسه، ومع  ومع  لبشراالتي تح 

ا يء مشها: )حكم يصدره اإلنسان على الكون، وتتضمن هذه القيم غايات ووسائل(، ويضيف بأن

وب لمرغمهتديا بمجموعة من المبادئ والمعايير التي ارتضاها الشرع محددا المرغوب فيه وا

  (.53 ص، 2007عنه من السلوك( )الجالد، 

 يلتزمها عاييرمبادئ وم خالل ة منه منالقويم مستمد   رعالش   راجعة إلى القيم جعل فهذا الت عريف

ة لقيم وخاصاعلى األشياء، وفي ضوء هذا فإن كل الديانات السماوية تؤكد على  كمهح في نساناإل

 الدين االسالمي، الذي يعتبر مصدرا للقيم العليا.

 ي األساسيم فويضيف "عزي" أن  القيمة ما يرتفع بالفرد إلى المنزلة المعنوية، ويكون مصدر الق

باطها قيم وارتلة اليمكن أن تتجسد فيه القيم، فمسأالدين، فاإلنسان ال يكون مصدر القيم وإنما أداة 

ض ى أربالدين بمصطلح عالم "المجرد؛ أما انعكاس هذه القيم في أفعال وسلوكيات الناس عل

عداد ن ها استيم أالواقع فيسميه عالم "المجسد"، لذلك ذهب الدكتور "سعيد بومعيزة" إلى اعتبار الق

جاه األشياء والموضوعات واألشخاص"، ويضيف معرفي ووجداني عند الشخص والجماعات ت

عكسها لبية، وتون سإننا نعتبر القيم مصدرها المعتقد الديني وبالتالي فهي إيجاببية وال يمكن أن تك

فق وية، مبادئ وقواعد ومعايير لتنظيم حياة الفرد والناس في المجتمعات العربية واإلسالم

ة تنشئيم والسنة، ويتم تعلمها من مؤسسات الالطريق المستقيم الذي نص عليه القرآن الكر

 (.163-154 ص، 2005االجتماعية المختلفة" )بومعيزة، 

الذي يعتبر  وفي ضوء هذا فإن كل الد يانات الس ماوية تؤكد على القيم وخاصة الدين اإلسالمي،

أحكام  ه منمصدرا للقيم العليا، وبالتالي فإن القيم هي ما يفضله اإلنسان أو ما يصدر اتجاه

لدين الطة سانطالقا من تفضيالته واختيارته، لكن هذه األفكار وهذه القيم يستمدها الفرد من 

ريع ، فهي إذن سلوك ممنهج ال يتعارض أبدا مع كنهج التشفتضفي عليها الشرعية والقبول

 ضا هللارقيق الرب اني، ولكن ه في األساس ينطوي على وازع ديني مفطور عليه اإلنسان، غايته تح

 والفوز بالجن ة.

 وأدائي انيووجد عقلي معرفي نفسي نمكو  ة عبار اإلسالمية القيمولذلك يؤك د الجال د على أن  

 ص، 2007 )الجالد، .تعالى هللا إرضاء إلى ويهدف المصدر، إلهي هولكن   ويدفعه، السلوك يوجه

55) 

 عن لتي تعتبرها معايير تعبرالس ويدي" ا وهو ما يحيلنا إلى تعريف القيم الدينية عند "وضحة 

 أو اختياره ثابت اإلنسان بشكل على تملي ديني، من مصدر مشتقة راسخة، بمعتقدات اإليمان

 ضمنية أو صريحة إيجابية، ا وهيبه يمر أو التي يعيشها المختلفة المواقف في السلوكي جهنه

 وحسب "جابر، (30 ص، 1989اللفظي. )السويدي،  والغير اللفظي السلوك من استنتاجها يمكن
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 وتجعلها اإلسالمية، نسيج الشخصية تصنع التي األخالق الدينية هي مجموع القيم فإن   قميحة"

 النفس من أجل والعمل مع أعضائه، وعلى التوافق تمعلمجا مع الحي التفاعل على متكاملة قادرة

 والعقيدة، وهي نوعان:  واألسرة

 قات كشربوموب شرور من عنه هللا ىنه ما هجر في ل ىوتنج التخل ي قيم وهي السلبية: القيم-أ

 إلخ....والسرقة والكذب الخمر

لي الفرد ك لف التي القيم وهي اإليجابية: القيم -ب  الصدق :ثلم اتهبمقتضيا نفسه وأخذ بالتح 

 (.41 ص، 1984الجوار. )قميحة،  وحسن والكرم والرحمة واألمانة

أو  اختيارا،وغبة رل ما يسلك الناس نحوه ويمتثلون للقيام به : نقصد بالقيم اإلسالمية هي كإجرائيا

لحنيف، امي عن اضطرار تقي دا باألحكام الشرعية والمثل األخالقية ويكون مصدرها الدين اإلسال

ن مديد وتتحدد من خاللها أهداف معينة أو غايات ووسائل، وبها يمكن للفرد الحكم على الع

ن أو جب أيأخذ هذه البدائل أحد أشكال التعبير الوجودي مثل المظاهر باإليجاب أو السلب، وت

ي للفرد تعط ينبغي أن، حيث يكشف ذلك عن خاصية الوجود أو اإللزام التي تتميز بها القيم، وهي

سجام وان حرية االختيار والتفضيل وتترجم في أفعال وسلوكات وثقافة مجتمعية تعبر عن توازن

ته صرفاتلميزان الذي نزن به أعمال المجتمع ونحكم به على ومدى تحصين شخصية الفرد، فهي ا

ال ال بيل المثلى سعالمادية والمعنوية وفقا لضوابط اإلسالم وقيمه المثلى، وتتمثل القيم اإلسالمية 

ل الحصر: في صالت األرحام، الصدق، الرحمة، األمانة، الكرم والجود، التزكية، العد

 ، الرفق.واإلحسان، الصبر، الزهد، التواضع

 في الخصائص التالية: : تشترك القيم اإلسالميةخصائص القيم اإلسالمية

 اإلنساني. النشاط مجاالت في مختلف نفسها عن تعب ر ينيةالد   القيم

 ألن القيم في ،العام وتصورها اتهحيا قوام منها تستمد جذور من الد ين، فال بد  لها مصدرها أن  

علم بما هو أفدر من مصدر اإلسالم ذاته أي من منهج هللا تعالى اإلسالم ربانية المنشأ، فهي تص

اصرون قبشر يصلح لعباده، أي أنها تستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، لكون ال

 بطبعهم، وتتصف القيم هنا بالقدسية هذا ألنها تقوم على اإليمان.

هات ان هأ   للس لوك. موج 

ة بالث بات تمتاز   .رادأنشطة األف وتنظيم التكامل تحقيق في لتأن ي كما تسهموا والقو 

 (.146 ص، 1999)فهمي،  ومن خصائص القيم الد يني ة أيضا:

 .ةاعي  واالجتم منها ةالفردي   اإلنسان في الفطرية الطبيعة خصائص مع ومالءمتها مناسبتها
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دة قيما وليست ةوالواقعي   ةواالجتماعي   ةباإلنساني   صفتت   ثم   من هي و  الواقع عن ةبعيد مجر 

 .والممارسة

 .ةالجتماعي  وا ةاإلنساني   الحياة في المستمر دالتجد   لتساير جاءت قد ةاإللهي   صياغتها أن   

 تترك بحيث دةالمتجد   اتهخبرا خالل هانمو   أطوار كل   في ةالبشري   بيعةالط   تساير فهي 

 على لمحافظةا بشرط أطرها في لوكللس   ةتام   ةحري   ةالبشري   تمعاتلمجوا ةاإلنساني  ات للشخصي  

 .معه فواالتفاق والتكي   اإلطار هذا

 وأفعال أنشطة إلى يترجم حينما وأبعاده، مظاهره كل في البشري بالسلوك ارتباطها

 .البشري للمجتمع نةالمكو   ةاالجتماعي   النظم داخل في

 .هاكل   الحياة مواقف واحتواؤها اشتمالها أيضا خصائصها ومن

 ة القيم اإلسالمية:أهمي

 الحياة. في وسلوكه الفرد مسارات تحد د الدينية القيم

 .وأهوائها النفس شهوات وراء واالنجرار االنحراف من للفرد، حماية الدينية القيم

 .لبيةالس   عن وتبعده الحياة في الفاعلة بالطاقات اإلنسان الدينية القيم تزود

 .واستمراريته بقاؤه للمجتمع تحفظ القيم

 .زهوتمي   تههوي   للمجتمع تحفظ ةني  الدي   القيم

 .الفاسدة ةواألخالقي   ةاالجتماعي   اتلوكي  الس   من تمعلمجا تحفظ ةني  الدي   القيم

 واستمراري ته. بقاؤه للمجتمع تحفظ القيم

 زه.وتمي   هوي ته للمجتمع تحفظ الد يني ة القيم

 .الفاسدة ةواألخالقي   ةتماعي  االج اتلوكي  الس   من تمعلمجا تحفظ ةالد يني   القيم

 ة وفقا االعتبارات اآلتية:اإلسالمي   لقيما يمكن تصنيف :اإلسالمية تصنيف القيم

 شخصية بأبعاد تعلقها حيث من حيث تعلقها بأبعاد الشخصية: كذلك تقسم القيم االسالمية من

لعينين، ا: )أبو وتحتضنها، ويتمثل هذا التقسيم في القيم تربت على وجوانبها والتي اإلنسان

 (72 ص، 1988
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 لإلنسان. المادي بالوجود المتعلقة القيم عنه ادي: وتعبرالبعد الم  

 ية واإللتزام.بالشعور والمسؤول تصلت يتال المتعلقة باألخالق القيم عنه رالخلقي: وتعب   البعد

 المعرفة. الحق، ووظيفة بالعقل والمعرفة وإدراك المتعلقة القيم عنه رالعقلي: وتعب  د البع

 الحياة. في ساقاالت   اكوإدر عنه، الجمالي والتعبير وقبالذ   قةالمتعل   القيم عنه رالجمالي: وتعب   البعد

 لإلنسان النفعاليةا الجوانب االنفعالية وهي التي تنظم الوجدانية القيم عنه رالوجداني: وتعب   البعد

 غضب ورضا وحب وكره وغير ذلك. من وتضبطها،

 .به صلته وتحدد بربه اإلنسان عالقة تنظم التي القيم عنه : وتعبرالروحي البعد

مجتمعه  خالل من لإلنسان االجتماعي بالوجود تتصل التي القيم عنه وتعبر :االجتماعي البعد

 العالمي. والمجتمع

القيم،  هذه تبادل في األبعاد وهي األساس هذه بين التكامل صيغة إلى النظر نلفت أن ومن المهم

ه شخصية حيح، فتنبني في ضوءاإلسالمي الص   القيمي سقيكون الن   األخر بُعد يتكامل معفكل 

اليم سق مع تعي يت  لوك اإليجابي الذالعليا والس   ة والمبادئ والمثلاإلنسان في إطار القيم الديني  

 المسلم هدف أن من انطالقا القيمي السلم أعلى تمثل الروحي بالبعد المتصلة القيم اإلسالم. إذ أن

 .الدراسات عليه تدل   ما تعالى وهذا هللا إرضاء هو من ذلك

 قيم ة وهياإللزامي   (: القيم72 ص، 1988هما  )أبو العينين،  نوعين هنا نجد االلتزام حيث من

 طابع اتذ قيم بحزم وقوة، وهناك تنظيمها أفراده ويرعى اإلسالم بها يلزم إلزامي طابع ذات

 كالم المباحمثل ال لها تبعا االقتداء بها والسير على األفراد سالماإل يشجع التي وهي تفضيلي

  ذلك. واألدب كالمجامالت وغير

 ةاألسرة القيم اإلسالميّ 

ة تلت مكانا اح: بالعودة إلى التراث السوسيولوجي الذي يتناول مفهوم األسرة، فإنهمفهوم األسرة

ف اختالسرة واختلفت وجهات نظرهم بمهمة في قاموس علماء االجتماع، فتعد دت تعاريفهم لأل

 ة.ألسرالمشارب والمدارس النظرية والفكرية، لكن رغم ذلك نورد أهم التعاريف في مفهوم ا

حيث يعتبر كل من "ماكيفر وبيدج": ) األسرة جماعة تحددها عالقة جنسية محكمة وعلى درجة 

لها عاقة بعيدة أو جانبية ولكنها من قوة التحمل، تمك نها من إنجاب األطفال وتربيتهم، وقد تكون 

-232 ص، 1997تنشا من حياة األزواج معا الذين يكونون مع نسلهم وحدة متيزة( )زعيمي، 

فا األسرة بأن ها: )جماعة من األسخاص يرتبطون بروابط 233 (، أما "برجس ولوك" فقد عر 

ي حدود أدوار الزوج، الزواج والدم أوالتبني ويعيشون معيشة واحدة ويتفاعلون كل مع اآلخر ف

األم واألب، األخ واألخت، ويشكلون ثقافة مشتركة(، ويعرفها "عاطف غيث" بأن ها جماعة 
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اجتماعية بيولوجية نظامية تتكون من رجل وامرأة يقوم بينهما رابطة زوجية مقررة وأبناهما 

أساسية (، وقد تناولت "هبة رؤوف" مفهوم األسرة بأنها: )وحدة 177-159 ص، 2006)غيث، 

من وحدات المعمار الكوني وبناء أساسي من أبنية المجتمع اإلسالمي يتظافر مع األبنية االخرى 

 (.178 ص، 1995في تحقيق مصادر االستخالف(. )هبة، 

ه تحافظ والتي ب ماعي: يمكن أن نقد م تعريفنا لألسرة بأنها الخلية األساسية في البناء االجتإجرائيا

 ربيةشري عن طريق الزواج، والتناسل، وإنجاب األبناء وتربيتهم تعلى سيرورة النسل الب

 ي المسجديم فصالحة، تحمل القيم السامية واألخالق الحميدة والمبادىء الراسخة، عن طريق التعل

 والمدرسة والقدوة الحسنة.

ي وي فبني وتستمد  األسرة قوامها وأساس استمراريتها من عد ة مقومات أو أركان، تكتسي طابع

ة مؤسسكأصل تكوينها وهي في األصل تعتبر الخامات والل بنة األولى، وحتى تضطلع بمهامها 

مات نجد لمقواجتماعية رشيدة في تشييد المجتمع وتسليحه بالقيم اإلسالمية النبيلة، ومن هذه ا

م الد يني واالجتماعي والص حي واالقتصادي والنفسي والثقافي، لذك اهتم ال عية مااالجت علومالمقو 

 بالقيم الدينية باعتبارها وحدة عضوية ألي أساس بشري، فهي مقياس تصرفات األفراد

 ها.و كروسلوكي اتهم، كونها تخضع إلى مقايس أو منهج رب اني حكيم، وجب الخضوع له طوعا أ

 ينية:القيم الدّ منظومة األسرة في غرس  مؤسسة دور

ليَّة، وتعتبر  اتهجماع  وأهم   األولى في المجتمع، ساألسا والخليَّة هي الل بنة األسرة أو العائلة األوَّ

المختلفة،  ريةالعُمْ  مراحلهم األسرة المؤسسة االجتماعية المسؤولة عن تنشئة وتربية األبناء في

هم تؤث ِر فهي يل قيمهم في المراحل األولى لتكوينهم، ومصدر مهم  في تشك الش خصي على نمو 

طفالها وأفرادها، والثقافيَّة أل ببناء وصقل الشخصيَّة االجتماعيَّة واتجاهاتهم، وكذلك منوط بها

فات ذات القيم والمثل العليا، إذ تعل م الفرد ية دئ التربمبا وترشدههم إلى الس لوكي ات والتصر 

نا فإن من هاالجتماعية والس لوك االجتماعي وآداب المحافظة على الحقوق والقيام بالواجبات و

 را متميزا في غرس القيم وتشكيلها.األسرة تحتل دو

 كالخطبة هاإلي المؤد ية تكوينها والنظم ببناء األسرة، وأسلوب ملحوظ بشكل اإلسالم وقد اهتم

 واجهةم وأساليب والزوجة، وحقوق الزوج األبناء حقوق والعالقات األسرية، وبيان والزواج

 حياةال إن استحالت الزوجية حل  العالقة وأسلوب وجدت، إن األسرية والخالفات المشكالت

 (.77 ص، 1988المتكاملة )السمالوطي،  األسرية

 الدعائم األساسي ة وتقرير الزواج، أحكام في تنظيمها اإلسالم بالغ التي األسرة نظم أبرز ومن

 ما كل على العقوبات المفروضة في اإلسالم عليها، وشدد االعتداء ومنع وحمايتها األسرة لصيانة

 والتبني البنات ووأد قتل األوالد حارب والتجني، فقد باالستعداء وقواعدها األسرة نظام ينال

 وأبناءه، حيث زوجته على يمارسها األب كان التي القديمة السلطة على وقضى واإلدعاء،

 في وبالغ والقذف، الزنا والفسق وأضحية، وحارب وقتال وهبة بيعا يشاء كما فيهم يتصرف
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والفوضى  لالختالط ومدعاة الن سل على مباشر اعتداء صنات، ألنهالمح أعراض على الحرص

 (.29 ص، 1985)الخشاب، 

داد عن األج باءكما أن  عناصر اإلطار الثقافي من قيم وعادات وأنماط السلوك وغيرها يتناقلها اآل

رف ا يعهي موثم تنتقل إلى األحفاد، أو تنتقل من الكبار إلى الصغار من خالل عملية التنشئة، 

لفرد قافات واالث بعملية التطبيع االجتماعي، فلألسرة دور مهم باعتبارها وسيطا حيويا وأساسيا بين

توجد  ة المن خاللها يتحقق غرس القيم اإلسالمية في نفوس األبناء، واألسرة كمؤسسة اجتماعي

 ص، 2014في فراغ اجتماعي وإنما يحكمها إطار ثقافي تنتمي إليه )إبراهيم و نور الدين، 

105.) 

 ، حيثبين أفرادها واألخالقية الدينية القيم غرس في لذلك يعتبر دور األسرة هام ومحوري

 إلى متهنظر همفي التي تغرس فهي إليها، ينتمون التي األسرة من الدينية والمبادئ يكتسبون األسس

 من ينية، وغيرهاالد باألعياد والصوم واالحتفال كالصالة الدينية الواجبات تعلمهم التي وهي هللا،

 على تعتمد ناسال مع التعامل والعبادات، وكيفية والوجود الدين إلى الدينية، فالنظرة الممارسات

 (.358 ص، 2002فيها. )الخطيب،  الفرد ينشأ التي األسرة

السيما  له،أحوا وانتظام واستقراره، تمعلمجا ثبات األولى الخلية هذه تنظيم على وعليه يتوقف

اهتمامه  بجانب ةاالجتماعي العالقات بتنظيم بالغا اهتماما اهتم اجتماعي دين اإلسالمي ينالد   وأن

 الدين من مها جزء اإلسالم في االجتماعي والنظام وعباده، هللا بين الروحية العالقات بتنظيم

 (28 ص، 1985)الخشاب، الفقهاء.  واجتهاد الدينية النصوص معظم وتدورحوله

ا قيمته الذي في مماثل مفهوم األسرة دراسات قات فيالعال ويقابل مفهوم  بطة، التماسُّكيعني )الر 

 على التفاعُّل تدل كرةالف الواحدة، هذه األسرة أفراد تجمع التي القويَّة األسري(، وداللته العاطفيَّة

هات بأطفالهم، كما في األ اآلباء عالقة يُمي ِز الذي اإليجابي الوجداني  شتركة،الم نشطةواألُمَّ

 األطفال لسلوك لمفيدةا اآلثار إلى يتجل ى للمحبَّة، باإلضافة الداعمة "التماسُّك" والمفاهيم والس لوك

ً  وتنمية شبكة  لبناء الفاعلة الرئيسة الجهات الوالدان يكون ما شخصي اتهم وقدراتهم، إذ غالبا

 األطفال. التي يقيمها االجتماعيَّة العالقات

ميع جرك فيها يشا إلسالمية على مبدأ الت عاون، فتنمية القيم وغرسها مسؤوليةوتقوم منظومة القيم ا

لمؤسسات لك اتأفراد المجتمع ومؤسساته، وتعد  األسرة والمدرسة والمسجد ووسائل االعالم، أهم  

ل طريقة الوحي ف لى ع الناس ي حث  وأبلغها أثرا في تنمية القيم اإلسالمية وتعزيزها، وحينما نتأم 

تضح أن ة، يح بما يحق ق لهم الس عادة والعيش الرغيد والسالمة ويؤم ن لهم حسن الخاتماإلصال

 يار ألحدالختاهناك قوانين تتكفل بتحقيق النتائج، فال يلتبس سبيل النجاة بسبيل الهالك، وأن  

لناس لة االسبيلين اختيار مستوف لشروط اإلمكان، وهذا ما يؤكد أن هلل سننا ثابتة في معام

 (.2017ستعد، )م
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اآلداب، ية وومن جهة أخرى يؤث ر الدين في القيم واألخالق والسلوك والعادات والتقاليد األسر

صائص الخ واإلسالم وحده من بين كل الديانات التي عرفتها البشرية يملك من بين ما يملك من

وحد يهو ة، ووالمميزات خاصية التوحيد الخالص، التي تجعل من الدين المناسب للفطرة البشري

ي الوقت فقام أبين العقيدة والشريعة دون فصل بينها، ويمثل منهاجا كامال متكامال للحياة، وقد 

ا نه إنسانمجعل ذاته منظومة أخالقية وقيمية تستجيب لمطالب الفطرة البشرية، والقيم اإلسالمية ت

فإن  اليبيله، وبالتكامال الذي تصير حياته روحانية موقوفة على خدمة المطلق والجهاد في س

 ص، 1997ي، )زعيم ارتباط القيم بالدين ليس له رغبة ذاتية أو أمال فلسفيا، إنما حقيقة واعية

232-233.) 

ن الديني على العديد من اإلمكانات الروحي ة واألخالقية والتشريعي أنها لتي من شة، اوينطوي المكو 

ي لمسلم؛ هاسان لعل القيمة المضافة لدى اإلنأن تعالج مختلف اإلنحرافات النفسية واالجتماعية، و

ا مرورتها، وصي أن العقيدة اإلسالمية تشك ل اإلطار الديني واألخالقي التي يشهد كينونة الهوي ة

ن بتعاليمه وشعائره ، 2015تمبر )التيجاني، سب يجعلها تنضبط لروح اإلسالم وتوجيهاته، وتتلو 

 (.10-6 ص

 ن ذلك إال   يمكدينية وحاجة ملحة ال مفر  منها وال بديل عنها والوعليه فإن  ترسيخ القيم ضرورة 

ق لوك ويعالس   عبر الممارسات اليومي ة الد ائمة، إذ أن  مزاولة القيم الحميدة في الحياة يضبط م 

ثقافات ف الالمسؤولي ة فتصبح القيمة بذلك ملكة وسجي ة، وتختلف المعتقدات والتصورات باختال

ة اإلسالم متميزة بثقافتها ومن ذلك تختلف الم ة بحفظ تنا كفيلثقافونظومة القيمية النابعة منها، وأم 

نا اع لهويتوضي منظومتنا القيمية صافية نقية ما دمنا مؤمنين متمسكين، ففقدان منظومتنا القيمية

، ا )مستعدبابنشالثقافية والحضارية يفسح المجال للقيم الوافدة ألخد مكانها والسيطرة على عقول 

2017.) 

م مصادر د أهالمسجد يعتبر مؤسسة دينية لها الكثير من التأثير على جمهور المخاطبين، فهو أحف

لب في الغا ة هيالقيم وهو أيضا مصدر المثل العليا التي تمثل وازعا للسلوك، إذ أن القيم الديني

يرى  لذاولرفض، األساس الذي يستند عليه الناس في تقييمهم لتصرفاتهم من ناحية القبول أو ا

فية لثقاا"دوركايم": )أن الدين هو مصدر كل ما نعرف من ثقافة عليا وأنه منبع كل األشكال 

ئها تتحدد في ضو ، فأساس ثقافتنا عقيدة اإلسالم وأحكامه التي(14 ص، 2013)بكوش، المثالية( 

، )الجالد قهاويطب منظومتنا القيمية، فأحكام الشرع هي المعايير القيمية التي يؤمن بها المسلم

 .(34 ص، 2007

الد ين لم يكن أبدا منفصال عن الحياة االجتماعية، فبقدر ما يلعب الدين دوار في تشكيل ولذلك ف

الثقافة وتعبئتها ويسهم في تشكيل حقلها الخاص داخل المجتمع المدني، فله الس بق أيضا في شحنها 

ساس الهوي ة الكاملة ألي شعب أو أمة أو بالرموز والمضامين والقيم، فالدين يمثل ثقافة وأ

حضارة، ليس في كونه مجموعة نصوص وتعاليم وقيم فحسب، بل يمثل كيانا اجتماعياً، حيث 
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تبلور بالممارسة في أنماط وتقاليد وأفعال، فالدين ثقافة كاملة، فهو ينطلق من قبول نماذج 

 ة وقيمية محددة.روحانية محددة لينتقل مباشرة بعدها إلى فرض نماذج أخالقي

ل للثق دورا  لذي يلعباافة ويؤك د على ذلك  الدكتور "علي ليلة" الذي يرى أن  الدين هو الرافد األو 

ما  جاه عالمن اتفي دعم الثقافة بمجموعة من المبادئ والقيم واألفكار التي تضبط سلوكي ات اإلنسا

إلضفاء  طاراإدئ النابعة من الدين وراء الطبيعة وما يحتوي من عناصر، وتعطي هذه القيم والمبا

ع تنسجم م فكرةمعنى على الحياة وتصورا ينبغي أن يتسق معه التنظيم االجتماعي الواقعي. فهذه ال

 (.399-392 ص، 1988)ليلة،  تحديدنا للقيم واعتبار الدين مصدرا لها.

، فهي منتسبيهايم ليل القعتبر المؤسسات التعليمية التربوية اللبنة الثانية بعد األسرة في تشكتكما 

 فقا لقيمكه وتقوم بتدعيم الكثير من المعتقدات واإلتجاهات والقيم الحميدة التي تكونت في سلو

 .ه بهإجتماعية ودينية معينة، ومع ذلك ينقصه الشيئ الكثير الذي ستقوم المدرسة بتزويد

من  جامعة كمؤسسةلجامعة أهمية في تشكيل وإعادة صياغة القيم، حث تعتبر الا تلعبكما 

تعدى يث يحمؤسسات إعداد الشباب ترتبط ارتباطا وثيقا بقضايا الشباب في أبعادها المتعددة، 

بيتهم لتر دورها الجانب التعليمي ليشمل الجوانب المختلفة الحتياجات الشباب وإتاحة الفرصة

ت سائدة ذاة الالثقافالتربية اإلنسانية التي تساعدهم على إعادة صياغة قيمهم التي استمدوها من 

دليمي، )ال الجذور العميقة، بحيث تصل بهم إلى القيم الجديدة التي تتالئم مع متلبطات العصر

 (.214 ص، 2012

ة أيضا في غرس القيم نجد  شكيل تال في دورا فعاالتي تلعب مجموعة األصدقاء ومن األدوار الهام 

 عاد عنالشباب، حيث يبدؤون في اإلبتفي مرحلة  وغرس القيم الجديدة لدى رفقائهم، وخصوصا

ان أحد ألقراأسرهم واالنتماء بشكل أكبر إلى رفقائهم واالشتراك معهم في قيمهم وتعتبر جماعة 

حة لفرد مساطي ااألوساط االجتماعية الفاعلة في تنشئة الفرد، ولها تأثير بالغ األهمية كونها تع

ن سواء نساته، واألصدقاء جهة مؤثرة  في اإلكبيرة من الحرية، وتشعره بالثقة في نفسه وبمكان

 م.أكان كبيرا أم صغيرا، فاألصدقاء يثب تون قيما ويغي رون أخرى في نفوس من يصاحبه

ألفه  الذيويعتبر العرف مصدرا هاما للقيم، وتدخل العادات والتقاليد تحت مسمى العرف وهو )

، 2008، لغني)عبد اابية وأخرى سلبية( الناس حتى أصبح بالتتابع ثابتا...ويشتمل على نواحي إيج

 روطا، وهو ما اعتاده الناس من معامالت واستقامت عليهم أمورهم، إال أن هناك ش(153 ص

 :(21-20 ص، 2009)المزين، عدة لقبول المصطلح من وجهة النظر اإلسالمية 

 أن ال يكون مخالفا للنص الشرعي. 

 ثرية.من قبلهم، والعاملون به يمثلون األكأن يكون العرف شائعا بين أهله، معموال به  

 ا.أن ال يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه 
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 .فإن تحققت الشروط تعتبر القيم ملزمة ويجب أن يتمسك بها المسلمون 

جيال بعد  تناقلها م يتمهذه القيم والتقاليد اإلسالمية واألعراف التي أقرها اإلسال إن  ومن جهة ثانية ف

عالهم م وأفتكون أفكاره يحاول أن يلقن ويعلم األطفال اإلعتقادات المتوارثة أنكل جيل جيل، و

ن أاول وسلوكهم طبقا لما اصطلحت عليه الجماعة وتؤكده التقاليد، وهكذا فإن كل جماعة تح

لنظام االل ختغرس وتحقق نظاما اجتماعيا يحقق تنظيما للسلوك االنساني، ألن الثقافة تعمل من 

ب لشباألسرة والمدرسة ومؤسسات التنشئة األخرى تحاول أن تعلم األطفال وااالجتماعي، فا

ى يتعلم اليد، حتالتقاإلعتقادات الرئيسية واإلفتراضات األساسية النابعة من الدين والقانون والقيم و

اعدة قفي  الناشئة أن يكون سلوكهم مقبوال ممن حولهم، وذهب "سوروكن" إلى أن: )القيم كامنة

ى يقوم عل قيمال -المعايير -االجتماعية واالتجاهات...إن فهمنا للقيم أو نسق المعاني كل النظم

اة ليل للحيي تحأساس الثقافة وعلم االجتماع يجب أن يهتم بالقيم الثقافية على أنها محددات في أ

سالمية (، وتذهب "نورهان فهمي" في مفهومها للقيم األ91 ص، 2002)بيومي أ.، االجتماعية( 

 لتي نزل بهاا والمثل والقواعد المبادئ من مجموعة هينفس هذها االتجاه حيث ترى أن  القيم  في

 عنه ريصد ما كل في حكمه مرجع وتكون ضوئها، في سلوكه ويتحدد اإلنسان ويؤمن بها الوحي،

 (.68 ص، 1999)فهمي،  .والكون وجل عز   باهلل تربطه وتصرفات وأقوال أفعال من

 الجديد: تأثيرات اإلعالم 

 العربية ألسرةاعلى 

رنت لى األنتعءها إن  تأثيرات اإلعالم الجديد باتت تطال نظام األسرة وأسسها، حيث أن  إقبال أبنا

ماعي الجتابشكل متزايد وتطبيقات مواقع التواصل االجتماعي، حصر دور األسرة وقي د التفاعل 

ه منعدم ات شبكالتراحم والتزاور الذي ببين اآلباء واألبناء مما أثر على قيم التواصل األسري 

 ضية. فتراابسب كثافة االستخدام وتحول العالقات االجتماعية الواقعية إلى عالقات اجتماعية 

، خاصة سريةلذلك يشكل موضوع التأثيرات االجتماعية لوسائل اإلعالم الجديد على العالقات األ

لقيم ين ابيبا، أحد أوجه الصراع القائم مع دخول الهاتف الجوال في كل بيت ولدى كل فرد تقر

لشباب كل ااإلسالمية والممارسات الرقمية خاصة في شكل العالقة بين األبناء والوالدين، ويش

راع، وتؤك د دراسات عديدة أن ك هنا الطرف المقابل في هذا التغير بل هو أحد صن اع الص 

ذي ر التواصل االجتماعي، فبالقدتأثيرات قوية لألنترنت واإلعالم الجديد وكافة منصات ال

 ديدةجساعدت هذه المنصات على التواصل االجتماعي الفعال وبناء جسور لعالقات افتراضية 

قة لصداافإنه من جهة أخرى فقد باتت العالقات االجتماعية وصلة األرحام واألقارب وروابط 

ا كانت عليه في السابق، بالرغم  المسافات، بتقري استطاع يداإلعالم الجد أن من أكثر بالدة عم 

 ممل ة. شبه راكدة تأصبح االجتماعيَّة العالقات من الكثير أنَّ  إالَّ  والمال، والجهد واختصار الوقت

ض  اليومي وفي هذا االتجاه يؤك د الدكتور "جراي سمول"  من جامعة كاليفورنيا: ) أن  التعرُّ

قمية للتكنولوجيا  عقولُنا هذا بها تعمل التي الطريقة من يغير قد واإلنترنت، المحمولة الهواتفك الرَّ
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ً  نقضي عندما بأنَّنا  إنَّ  ": ) التكنولوجيَّة(، ويضيف "سمول الوسائل مع التعامُّل في طويالً  وقتا

ل عن المسؤولة المخ في العصبيَّة الوصالت ً  تتمَّ  التي العالقات مع التعامُّ لوجه تُصبح  وجها

الت االجتماعيَّة، في لباقةً  أق ل الشخصح يُصب أن إلى هذا ويؤد ِي أضعف،  على قدرة وأقل   التعامُّ

 (.42 ص، 2019)صفوت،  العزلة االجتماعيَّة. إلى به هذا ويؤد ِي النَّاس، مع التعامُّل

ر انهيا جس دالذي شكل جديد لإلتصال الوسائطي كلذلك يعتبر ظهور مواقع التواصل االجتماعي 

ستخدام اعلى  ثقافة الفرد، الذي يعيش عزلته واغترابه المتواصل نتيجة اإلدمانسلم القيم وقمع 

تاح النفاوسائل االتصال الحديثة، ناهيك عن رضاه وقبوله بالتخلي عن قيمه المغروسة بدعوى 

التقد م فعد جيل، ال بويجب التجديد في سلم المعايير والقيم الثقافية والعادات والتقاليد الموروثة جي

 وند البيوت دخلت التي الهواتف المحمولة مع هيب لشبكات التواصل االجتماعي خاصةالر  

 إذا األبناء على نخاف كن ا صوره، فبينما بأبشع الفساد واالنحالل الخلقي معها استئذان، أدخلت

 إلنترنيتانومهم، فهذا  غرف في بل بيننا، البيت في وهم عليهم أصبحنا نخاف البيت خرجوا من

 أو يدين وازع رقيب وال غير األرض من أصقاع كل إلى بهم يحل ق ما اإلنترنت؟ راكأد وما

 البعيد قربت يالت هذه التكنولوجيا من العديدة الفوائد يرشدهم إلى أو الخير، على أخالقي يدلهم

 المعرفة. وآفاق البحث مصادر وعددت وطورت ونوعت

 سُّكتما تغييرات في لحدوث كبيرة التاحتما الوقت" توزيع فرضية ُمسماة "إعادة كما ترى

ً  هو إنما استخدام اإلنترنت أنَّ  بسبب األسرة من  يُقل ص فهو ثمَّ  األفراد، ومن وقت يستهلك نشاطا

 يقضيه لذيا الوقت الفرضية أنَّ  هذه أنصار أخرى، يري بعبارة  .لألسرة الُمخصَّص الوقت مقدار

ةاآلخري األسرة أفراد مع يقضونه الذي حساب الوقت على سيكون اإلنترنت علي األفراد  ن، خاصَّ

 سواء ألُسرياالتماسُّك  ضعف إلى يؤدي ما أطفالهما، وهو مع الوالدين فيما بينهما، أو الزوجين

ة المراهقين الذينواألطفال، خ بين اآلباء بالعالقة تعلَّق الزوجين، أم بين بالعالقة األمر تعلَّق  اصَّ

 نمو ِ  من حاسمة   مرحلة   في الوالدين من واألخالقي م المعنويللدع كبيرة   بحاجة   يكونون

 تراجع الوالدي ة على األبناء في السلطة جعلوهو ما  (45 ص، 2019)صفوت،  شخصياتهم

 .وممارستهم تصرفاتهم ويظهر ذلك في مستمر،

م قيوال لذلك يصر  الباحثون على التأكيد بقدرة وسائل اإلعالم الجديد على تشكيل المعاني

مفادها  تيجةنوالمعتقدات والصور الرمزية لدى األفراد، وقد قادتهم الدراسات التي أجروها إلى 

ي لديه ض الفرد المتكرر لوسيلة اتصالية ما، ولفترات طويلة ومنتظمة تنم ِ  قادا بأن  اعت أن تعر 

كل مكثف بشر العالم الذي يشاهده هو صورة عن العالم االجتماعي الذي يعيشه، فهذه الوسائل تؤث

لعالم، ذا اوقوي على إدراك األفراد للعالم الخارجي وتبني لديهم اعتقادات خاصة حول طبيعة ه

إن يه فوخاصة أولئك الذين يتعرضون لهذه الوسائل بشكل مكثف، ولمدة طويلة من الزمن، وعل

 مكما أن القي ،رارالصور الذهنية التي يحملها هؤالء األفراد في رؤوسهم ما هي إال نتيجة لهذا التك

ل من مشاك كونهالتي يكتسبونها تأتي كحاصل لعمليتي التفاعل والتأثر بما يتلقاه األفراد ويتشار

 الحياة اليومية وطبائع العيش وأنماطهم الثقافية.
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ائل ي وسوفي هذا السياق يرى "مساعد بن عبد هللا المحيا" في كتابه )القيم واألخالقيات ف

 ةنوألنها اللب متع بأهمية كبيرة لكونها الضمان لسالمة الفرد والمجتمع،اإلتصال(: )أن القيم تت

( لفردااألساسية لتثبيت بنية الثقافة والحضارة، ولذلك وجب التركيز عليها وترسيخها في 

 (.205 ص، 2012)الدليمي، 

ألسرة ا واجهت اإلنترنت شبكة رأسها التكنولوجيَّة الحديثة، وعلى ومستجداتها العولمة زمن ففي

القيم  لمنظومة دةُمهد ِ  خارجية بعوامل االجتماعيَّة التنشئة عملية أهمها تأثُّر أخرى، لعل   تحديات

 ل اإلنترنتخال من معه يتعامل الذي به، الخاص اإلفتراضي عالمه منهم فرد فلكُل ِ  المتوارثة،

 الجتماعيَّةا التنشئة في دورها األساس ممارسة علي وقدرتها األسرة تماسُّك يُهد د الذي األمر

 واالجتماعيَّة األُسرية تالعالقا الُمتعدَّدة على أنماط بتقنياتها التكنولوجيا أثَّرت واألخالقيَّة، حيث

 ً رات، فشهدت سلبا ً  تباعداً  بهذه التطوُّ  اللَّفظي، بالتبادُّل سرةاألُ  أفراد نوعيتها واستبدل في وتقلُّصا

 هو -ترنتاإلن -صامت وسيط خالل من افتراضيَّة عالقات ءالمباشر، وبنا والتفاعُّل والنقاش،

 (.64-40 ص، 2019عديدة . )صفوت،  بطرق   والتفاعُّالت العالقات على تسهيل ساعد الذي

عات ر من الالعائلية أصبحت بال معنى وأكثر برودة، فهي ال تخلو من المشهد المت فالتجمُّ عزلة كر 

ليه "انشراح إوهو يتصفح اإلنترنت، وهو ما أشارت  النقال هاتفه ممسكا كُل  فرد   فيه نرى الذي

قضايا ع الالشال" )بقولها نحن متصلون منفصلون(، وأد ى هذا إلى اضمحالل الت فاعل األسري م

 ةمفكك ةماعيَّ والمشاكل وما تشهده من تغيرات تواكب التطورات التقنية، مما جعل العالقات االجت

من الثقافة زالتي كانت سائدة في  الفعلية المشاركة عها مظاهرم بشكل  كبير، واختفت ومتباعدة

ء إلى نتماالش فهية، إذ شك ل التواصل المباشر أهم  مظاهر الترابط األسري واالجتماعي واال

 المجتمع وقيمه وقضاياه.

رف عله في ظن تففما تفعله شبكات التواصل بقيم األسرة لم تستطع أية وسيلة اعالمية أو اتصالية أ

اصة، خفية وجيز لذلك يؤك د "عزي" ) أن ه مع كل اكتشاف لوسيلة إعالمية جديدة تحدث هزة ثقا

 بدءا من اكتشاف الكتابة مرورا باإلذاعة ثم التلفزيون، وأخيرا الحاسوب والشبكات

وسائل لثقافة وين ابالمعلوماتية..ومن ثم بروز الثقافة التفاعلية، وهو ما يؤكد على التفاعل الجدلي 

ي، ا  (.106 ص، 2009التصال( )عز 

ولع ل ما أحدثته هاته الش بكات باألساس هو إهدارها للقيم اإلسالمية وتكسيرها للتقاليد االجتماعية، 

عات واألعياد ومعايدة المريض وتهاني الزواج  المناسبات في فاستبدلت الزيارات العائلية والتجمُّ

األفراح واألقراح التي أوصت الشريعة  والتعازي والنجاحات في االمتحانات، وغيره من

اإلسالمية بضرورة توطيد هذه العالقات تحقيقا لمبدأ التكافل االجتماعي وحق صلة األرحام، فتم 

دة من األحاسيس عوض االتصال الشخصي المليء  تعويضها برسائل قصيرة وصور مجر 

ما جعل القيم محي دة عن بالحميمي ة والصدقية، وفيه بذل الجهد ومعه يحصل األجر والثواب، 

غايتها في التواصل وصلة األرحام وتماسك األسرة داخليا وخارجيا فأفقد التواصل معناه  

 وجوهره.
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افة كمن  وأكبر الحروب كانت ضد المرأة المسلمة ومحاولة جذبها نحو تي ار العولمة، وسلخها

مية، مع اإلساللمجتتجاه األسرة وا قيمها اإلسالمية التي تدعوها إلى سبيل الخير وقيامها بواجباتها

جل والثورة على الشريعة والقيم اإل مية، سالغير أن انتسار أفكار مثل التحرر من سلكة الر 

جل، ومشاركتها السيادة  طة ذات السلوومطالبتها بالمساواة في الميراث والحقوق األخرى مع الر 

أهم ومة عندما تضرب في جنسها الطابع الرجولي، هو من قبيل تشتيت وتفتيت األسرة المسل

 عنصر بناءها.

 حاالت حدوث معدالت في ملحوظ تزايد إلى العمل سوق المرأة دخول تزايد -بالفعل– ىأد  كما 

يعد  لمو فاشل، زواج في االستمرار على المرأة تجبر اقتصادية ضغوط هناك تعد فلم الطالق،

 إلى اساتالدر بعض وتشير، الزوج عن الاالنفص دون يحول عائقا -بالتالي -يمثل األطفال وجود

 حاالت حدوث احتماالت وبين للمرأة االقتصادي الدخل بين ايجابيا ارتباطا أن هناك

)حيرش،  الطالق معدالت تزايد إلى مؤشرا ذلك كان المرأة دخل ارتفع أنه كلما بمعنى،الطالق

 .(155 ص، 2010

 اإلعالم الجديد وتهديدات القيم اإلسالمية:

  الدينيالشق   القول بأن االنعكاسات الثقافية لوسائل االتصال الجديدة على المستعملين فييمكن 

 إلسالميةاقيم واألخالقي هي االنعكاسات األهم  واألخطر في نفس الوقت، فما تفعله اإلنترنت بال

يقي ر حقفي ظل فوضى صفحات الفتاوى وأئمة الفيسبوك واليوتيوب وغيرها هو في حد  ذاته دما

هة بعيدة كل  البعد عن حقيقته يث اطعة، حالس   للد ين سيما أن  هذه الش بكات تقوم برسم صور مشو 

تعالى  اهللتبث  سمومها القاتلة من خالل نشر أفكار مضل لة وأباطيل زاهقة تدعو إلى الشرك ب

سالة المحمدية، وهب تمث ل في الوقت ذاته الوجه الجديد ل د عامال ة وتجس  ملعولوالن يل من تعاليم الر 

وي ة هد لديهم م تعآخرا من العوامل التي أثرت في خلق القيم الجديدة والهوي ات الجزئية، فالن اس ل

ن سع ممقتصرة طبقا للمكان الذي ولدوا فيه، بل أصبح بإمكانهم االختيار من بين نطاق وا

لخاصة م اياة والقيالهوي ات، فهم يستطيعون تبني شكل المالبس وطرق التحدث وكذلك أسلوب الح

 بأي مجموعة.

لعالقات يد لغير أن ه بالرغم من االعتراف بالد ور اإليجابي لإلعالم الجديد في بلورة شكل جد

ي بيات التل سلااالجتماعية والعالقات األسرية عبر التواصل االفتراضي، إال أن ه ال يمكن إنكار 

-فصل ربط،-اعي خاصة الفيسبوك، فهوتجل ت بعد فترة قصيرة من ظهور مواقع التواصل االجتم

يد تجس بين أجزاء متناقضة تمخ ضت عن االستخدام العشوائي من قبل الشباب، وقل صت من فرص

ن دوره مت معالم مترابط ثقافيا في قيمه المستمدة من عراقة مجتمعه وأسرته ودينه، وكذلك حج  

 الفع ال كعنصر يسهم في إثراء الحياة االجتماعية والثقافية.

": )تعتبر منتديات المحادثة اإللكترونية فضاًء خصبا لألفكار  Elizabeth Reidوكما تقول "

فة واآلراء الهد امة لألخالق 2006الجديدة( )المصري،  (، حيت أن ها تطرح مختلف األفكار المتطر 
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من طرف أشخاص لهم مستويات علمية وثقافية متعددة أو محدودة، فيمكن للفرد أن يكتسب 

ر أسبابمعلو  مات خاطئة ومعارف كثيرة  مجهولة عبر التفاعل واالحتكاك بهم، وهو ما يبر 

 األطفال وقت من تلتهمه ما بسبب خطراً كبيراً  فيها التي يرون اإلنترنت من اآلباء تخوف

ا عن وإبعادهم وسلوكهم  أخالقهم غريبة تُهد د عوالم من أمامهم تفتحه دراستهم، ناهيك عمَّ

 (.43 ص، 2019)صفوت، 

رتبطة منها أوبالنظر إلى الدور المتعاظم لوسائل اإلعالم الجديد في المجال الديني، باعتبار 

على  مين ومنهلمسلارتباطا وثيقا بثقافة منتجها وقيمه، فإن ه وحتما سيكون لها انعكاس على عقيدة ا

ل جا ألن قيم األسرة، وعلى من يتلقى مضامينها ومحتوياتها اإلعالمية من أفرادها، هذ

أثيرها تعكس المستخدمين ألدواتها ومضامينها في العالم الثالث وخاصة في منطقتنا العربية سين

 التركيبةلة وعليهم ليس فقط في الترفيه واالشباع النفسي، بل حتى على سلوكياتنا وقيمنا األصي

ن الكثير مفة، حربيالثقافية لكل فرد، وهو ما يسهم في غزو ثقافي بارد دون الل جوء إلى اآللة ال

 نأ فمن الطبيعي القيم األسرية ستزول وتحل محلها قيم وثقافة منتج التكنولوجيا الحديثة الغربية،

لك بع ذيكون التأثير الثقافي من طرف منتج الوسيلة اإلعالمية ومنتج مضمونها، وحتما سيت

 ل جديدهاتصالوسائل اال اختراقا ثقافيا وهيمنة ثقافية لصالح القوى اإلعالمية الكبرى المالكة

 وقديمها. 

بية سرة العراأل إن  المتتب ع لهذه المنصات المنتشرة دون حواجز وال رقابة يستنتج أنها تمس  عمق

والحرام،  لالحال وقيمها اإلسالمية من خالل اقتحامها البيوت دون استئذان، فهي أخلت بمعايير

ة مفاهيم ا تزال  قبول، والالم وغير والمقبول لطبيعي والشاذوبدلت في أذهان الكثير من شباب األم 

 نحو اعدلص  ا الجيل ودفع األسرية، الروابط وتمزيق تواصل بث  سمومها لتدمير القيم اإلسالمية

 واالنحراف. الضياع سبل

افا، وأصبحت أكثر استهد وبدورها تخوض الهوية اإلسالمية صراعا محتدما من كل الجوانب،

ها على وة مع التقدم التكنولوجي وسعي الدول الكبرى لترويج ثقافتوق شراسة الهجمة وزادت

 جهداً  ائناأعد يد خر فلم العصر الحديث، في ذروتها الهجمة وبلغت هذه حساب الثقافات األخرى،

 منهج وفق مرهذا األ سار وقد والعربية، الهوية اإلسالمية لطمس محتواه عن الدين تفريغ هذا في

 ية، وتقسيمالعرب الل غة على اإليمان والتآمر العقيدة وزعزعة :  إضعافومنظم يتمث ل في مرتب

 مة والت غريرالمسل المرأة وتشتيتها، واستقطاب اإلسالمية الهوية قشر ولُب، واستالب إلى الدين

لعولمة ا لدعوى والترويج العلمانية، والشهوات، والسيطرة بالترفيه المسلمين بها، وإشغال

 طمس المعالمالشركية، و والخرافات الوثنية األساطير بإحياء فيه المبالغ اموالتغريب، واالهتم

 والمرض قرالف الذي يستغل التنصيري العقيدة، والنشاط تاريخ تصحح التي التاريخية والحفريات

لتعسفية ا باألساليب المدعمة الهوية، والحرب النفسية تذويب في االقتصادي العامل واستغالل

 (.129 ص، 2018)عبد الرحمن، 
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يه صريح تشو بخصوص المكون العقدي للهوية، فإن ه يتضرر كثيًرا بفعل ما يبثه هذا اإلعالم منو

 قيدةوواضح ومقصود للدين اإلسالمي وعباداته ومعتقداته وثقافته، ما يؤدي إلى زعزعة ع

في  تمةاالشباب المسلم، والتشكيك في صحتها، والتنقيص من قيمتها. فتكونت في ذهنه صورة ق

نين للهوي ة وهما الدين والتراث، وهو ما يؤدي إلى ازدر لذات اء اغاية السوء عن أهم  مكو 

ت وتحقيرها، وانسالخ الشباب من مقومات هويتهم واالرتباط بجماعات أخرى تحمل ثقافا

سلوك، وال مضادة، والتفاعل معها وتبني مكونات هويتها، واتخاذها جماعات مرجعية في الثقافة

ال تجد أي  يلة،مد منها قيمه، ويتبادل وإياها التعاطف والتأييد. وهو ما يكسبه هوية أخرى بديست

 (.2017)مهداد،  .سند في وسطه االجتماعي

اإلباحية  لىإ الدعوة خالل من األسرة كيان هدم إلى وعلى مدار أعوام طويلة سعت الغربية فالدول

 والحل ها،يخرج من ال معينة دائرة في اإلنسان ويحصر قديم األسرة نظام بأن والقول والتحرر،

طمس و الدينية، هدم للقيم وهذا فيه طريق، بأي الوطر وقضاء الشهوة، عنان يكون بإطالق

تدفع  – سالميةواإل بل - تمعات الغربيةلمجفي ا البائسة البشرية زالت وال السوية البشرية للفطرة

 الطالق لمعدالت وارتفاع ة متنوعةجنسي بصورة أمراض المسعورة الحمالت هذه ثمن

 عراضهاوشذوذها وإ انحرافها وهذا بسبب على الجانب االجتماعي، ذلك أثر والجريمة، فانعكس

 (.102 ص، 2010خالقها )حيرش،  تشريعات عن

ة ل الحديثتصاالقول أن أكبر خطر يهدد القيم اإلسالمية أصبح يأتي من وسائل اال فقا لذلك يمكنو

ية، لمحلاالتواصل االجتماعي بما تحمله من إغراق وتنميط ثقافات المجتمعات  مواقع ال سيما

 عصر وتسويق قيم ثقافية ومبادئ وسلوكيات تتنافى مع منظومة قيمنا اإلسالمية، خاصة في

يه غير فحنا العولمة بكل أنواعها وتجلياتها، اإلقتصادية والثقافية واالتصالية، وفي عصر أصب

وسائل  ، عبرفي التدفق الهائل من المعلومات والمضامين الثقافية المختلفةقادرين على التحكم 

ات لوكيإتصالية وتكنولوجيات حديثة، وفي عصر كذلك يتسم بانسياب سيل جارف من القيم والس

قوس والعادات من الطرف اآلخر أو من الضفة األخرى )الغرب(، جعلت المختصمين يدقون نا

دة ات السائسلوكيراته على القيم الثقافية المحلية، وعلى العادات الالخطر حول تداعيات ذلك وتأث

 في مجتمعنا. 

وفي هذا الخصوص يعتبر "عزي" مسألة تأثيرات وسائل االتصال على القيم مسألة خطيرة تسهم 

بدروها في تحييد القيم، وإبعادها كعوامل مؤثرة، ويتمثل ذلك في تغييب القيم عن طريق 

ترفيهية إذ ال تتقيد هذه األخيرة بنظام من القيم، إنما تنبني على مبدأ ما يمكن المحتويات خاصة ال

أن يسوق إلى الجمهور الواسع، ومن ذلك أيضا تضييق المحيط ويترتب عن ذلك أن تدفع وسائل 

االتصال المجتمع الغني بالثقافات المعايشة والعالقات االجتماعية إلى الفقر في المجاالت 

م التشابه مع المجتمعات التي تتصف باالنعزال االجتماعي وقلة الروابط الثقافية، المذكورة ومن ث

وهو ما يساعد على تقليص المحلي وتوسيع العالمي، إذ تتجه نحو ما يرتبط بالعولمة أو القرية 

العالمية، ويعني ذلك أن االهتمام باألحداث الخارجية كالثقافة الوافدة قد يكون على حساب الواقع 

حلي، ثم إن هناك العديد من السلبيات أفرزتها هذه الشبكات ومنها تقلص الزمن االجتماعي الم
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المخصص للعالقات االجتماعية وبروز بعض السلوكيات "المنحرفة" كانتحال الشخصية، لذلك 

ي، شدة استخدام هذه الوسائل قد يبعد الفرد عن قضاياه المحلية المرتبطة بواقعه المعايش  )عز 

 .              (38-35 ص، 2011

 اء لتحيطوآر فاإلنترنيت تؤثر فيما تنشره وما تقدمه من معلومات وحقائق وأخبار ووقائع وأفكار

تأثرون يقين الناس علما بموضوعات معينة من السلوك، وقد أثبتت الد راسات أن األطفال والمراه

 هذه ثقافية، وقد أضحت بدرجة كبيرة بما تنقله لهم وسائل االتصال من محتويات ومضامين

ير ها التأثنطلقالوسائل تنافس األسرة في عملية التنشئة وتطبيع أفرادها بسلوكات وتوجهات يكون م

درا ن مصوالتأثر، كونه لم يعد يقتصر على فئة أو شريحة بذاتها بل اتسع وتضخم دورها لتكو

كبير  أثيرتل االتصال لها لكثير من القيم للكبار واألمهات واآلباء وبهذا أصبحت مختلف وسائ

 على معتقدات األفراد وقيمهم وإتجاهاتهم وإختياراتهم.

نها لقيم: )ألى اوفي هذا السياق يرصد "جمال العيفة " أن من التأثيرات السلبية لوسائل االتصال ع

سحرت عقول الناس وأفقدتهم صلتهم بماضيهم وقدرتهم على رؤية حاضرهم واستشراف 

استطاعت تكنولوجيات المعلومات أن تحطم الكثير من الثنائيات  مستقبلهم وبالتالي

 (.134 ص، 2003وتزيل الفوارق بينها( )العيفة،  الراسخة،

من جهة وها، أو تغيير هامن القيم تعمل مواقع التواصل االجتماعي على تعزيزوعليه فإن  الكثير 

يجعل  و مان االستغناء عنه وهأخرى أصبحت بديال عن الواقع الذي يعيشه الشباب، فال يستطيعو

لمعارف ة وامنه المصدر الرئيسي الذي تستقي منه الشخصية مختلف االتجاهات والمعايير الثقافي

جهاتهم في توووفي وجدانهم العقلي والنفسي  بما يؤه له فعال ليكون حقال مؤثرا في قيم األفراد

ما  صة فيغير معهودة غريبة، خا ع لقيمأصبحت تشر   وسائل التواصل ، ولذلك نجد أن  الثقافية

 المعنوي فقاريتعلق بالممارسات الثقافية لإلنسان وفي مقدمتها ما يعرف بالتلويث الروحي، واإل

ى للمتلقين، وتجدر بنا اإلشارة إلى  كيات السلو المتمثلة في -ثقافة الفيسبوكب-ما أصبح يسم 

  يتجزأالجزء  للموقع، ويتشبع به وتصبحوالمواقف والقيم التي يكتسبها الفرد من خالل استخدامه 

 من حياته وتصرفاته المعيشة.

 أزمة الشباب في ظل تأثيرات اإلعالم الجديد:

و تحويل أ ل أوإن  المقصود بالتأثير هو ما يمكن أن تحدثه الرسالة اإلعالمية أيا كانت من تبدي

صير أو الق ياته على المدىتعديل أو تغيير أو حتى تثبيت في آراء الجمهور أو مواقفه أو سلوك

لكن رغم م، والمتوسط أو البعيد، وقد تحدث وسائل اإلتصال تأثيرات إيجابية أو سلبية على القي

 ار القيمستمرذلك فإن حاجة المجتمع إلى القيم ماتزال قائمة، بل إن تواجد المجتمعات مرتبط با

ختلفت إن اواالستمرار والبقاء  فيها، ألن القيم هي ركائز يقوم عليها أي تنظيم بشري يستهدف

 لى مفهومعآخر الثقافات، غير أن وسائل االتصال الحديثة بمضامينها الثقافية قد أثرت بشكل أو ب

 القيمة في حد ذاته فضال عن قائمة القيم.
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جي األفكار الد اعية إلى التبد يل و "محمد كامل حتهالدكتور "وهنا يتصد ى   مير في سل  التغيلمرو 

نسان حياة اإل طورتإلسالمية بقوله: )إن  القيم الدينية ثابتة ال تتغير وال تتبد ل، مهما تالقيم ا

ي فعيش يفاإلنسان حين ينحرف على فطرته، ال يستطيع أن ...واختلفت أساليب تفكيره ومعيشته

ر اإلله على صورة مفراغ عقائدي، فهو يشغل هذا الفراغ ويلب   واء كان ا، سي نداء الفطرة بتصو 

 الجماعة،وفرد على خطأ في هذا التصور أو على صواب...لذا فإن القيم الدينية التي تنظم حياة ال

 (لال تتبد  وغير لها صفة الثبات واالستقرار والدوام، ألن ها تتصل بالفطرة اإلنسانية التي ال تت

 (.245-244 ص، 1983)حته، 

ز قيم ي تعزيفالجمهور، وبدوره الكبير هناك وعي كبير بتأثير اإلعالم الجديد في قيم لذا فإن  

 نتقاد مالى اعالمجتمع أو تغييرها، ويقابل هذا الوعي شبه إجماع من الباحثين العرب والمسلمين 

جه اإلعالم من مضامين تهدم القيم اإلسالمية السامية وتعوض ها بقيم مادية م هذه  ة، وقامتبتذليرو 

كل ر بشة، ويرى "عزي" أن: )وسائل االتصال تؤثالوسائل على غربة اإلنسان العربي الثقافي

بوعلي، (. )حتمي على ثقافة المجتمع، وخاصة على منظومة القيم األخالقية والدينية والثقافية

 (.89 ص، 2014

األسر وراد إن  ما يدركه المرء في وسائل اإلعالم الجديد عموما بأن لها تأثيراتها على األف

شئته ل تنالعادات والسلوك، وإذا كنا نعرف بأن الفرد هو حاصوالمجتمعات في مجاالت القيم و

ي، االجتماعسي واالجتماعية، إذن فاإلعالم الجديد له تأثيره الفاعل في شخصية الفرد وبنائه النف

ق قيم لقيم وخلدم اوبالتالي على ترتيب القيم واالتجاهات واألفعال المرتبطة بها، وقد تقوم أيضا به

ات راد يستعملون وسائل اإلعالم ألغراض متنوعة ويحققون بها إشباعجديدة، وأصبح األف

ي عن ال نفس مختلفة، فهم يحصلون منها على المعلومات، ويقضون معها أوقات ممتعة تسر ِ

 يدة.جالحزن وعناء العمل، فيرتحلون إلى آفاق جديدة ويتعرفون على عادات وقيم وتقاليد 

سباب دة أالشباب يمر بأزمة قيمية دينية تعود إلى ع ويرى الدكتور "أسامة عبد الرحمن" أن  

 (.116-1115 ص، 2018)عبد الرحمن،  يرصدها فيما يلي:

 لكثيرينا فهم وعدم يجب بدينهم كما تمسكهم عدم بسبب شبابنا أصاب فما الد يني: الوازع ضعف

 في واألهل ءلماالع من الكثير وتقصير له تفهمهم عنه وعدم إلعراضهم إال ذلك وما لحقيقته منهم

 وأسراره. وحكمه محاسنه مزاياه وإبراز شرح

ة، ويؤك د أن  المقصود  بير مهداد" عن الحملة الش رسة لعلماء األم  ومن جهة أخرى يتحد ث "الز 

ليس العاِلم ذاتَه، وإن ما من خالله يتم هدم المرجعية الد ينية، ومن ثم سهولة اختراق عقول المسلمين 

ر بعيدة عن األديان كاإللحاد والعلمانية الشمولية وغيرها، ومواقع التواصل وتوجيههم إلى أفكا

االجتماعي تعتبر ساحةً رحبةً لهذه الحمالت، فوجود الجماعات والتيارات المتطرفة واإلرهابية 

الغارقة بالتكفير وإزهاق األرواح وتفجير اآلمنين والممتلكات، وما يصاحب ذلك من سهولة 

عبر اإلعالم الجديد، فخصوم اإلسالم يوظفون بشكل خبيث كالم العلماء عرض تلك الجرائم 
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ويجتزئون نصوص التراث ويوردون نصوًصا أصوليةً في غير سياقها ألجل زعزعة عقيدة 

 (.2017)مهداد،  .المسلم وضرب المكون العقدي في الهوية

 مللمفاهي سيختر النشء، وموضع أساس التربية :لألجيال الخاطئ والتوجيه التربية ضعف

 والحياة يهالترف عن البحث محاولة على أو الفتاة الشاب يتربى أن هنا التحول السليمة، ونقطة

هذا  بلق من الكبير االنجراف نرى أن ذلك بعد غرابة واضحة وصارمة، فال قيود بدون األمتع

 أن يريد بأنه منه اداً ج ربما يكون باعتقاد وذلك العمر به تقدم الخاطئة، كلما المعتقدات نحو الش اب

 البالية التقاليدبالعادات و كاملة بصورة ولألسف الذي ربط الديني االلتزام عن بعيدا بحياته ينبسط

 باهلل. هلل والعياذبا الشرك تحت تندرج شبابنا يتبعها التي العادات تلك وبعض الجهال منه، تنفر التي

ء لإلعالم الجديد نجد أن   شبكة  على أعداء اإلسالم استخدموا مواقع ومن أوجه التأثير السي 

ى تأليه و إلاألنترنيت وغيرها للتأثير في فكر الش باب المسلم وثقافته، حيث يتم بث سموم تدع

نها أمام نة وتزييلباطالمسيح واإلد عاء بأ ن ه ابن هللا، ويتم دعوة المسملين لإليمان بهذه العقيدة ا

عتقدهم معن  هم في الش هوات والملذ ات، ومحاولة إبعادهمالشب اب ال سيما قليل العلم، وترغيب

ألمر صل االصحيح، وكذلك أصحاب المذاهب الهد امة يدعون الش باب إلى اعتناق نحلتهم، حتى و

هم من فكارإلى دعوتهمل لإللحاد، كما قام المنص رون باستخدام الش بكات االجتماعي ة لنشر أ

كة، لش بت؛ وهو أمر توصي به مرجعي ات التنصير عبر اخاللها، والتنصير عبر إقامة الصداقا

مع  عاملكموقع )اليوم العالمي للتنصير عبر اإلنترنيت(، حيث يوصي بإنشاء الصداقات، والت

ياضي ة والموسيقي ة ومت ؛ إليصال األفالم ابعةاآلخرين بكل  مود ة، والت سل ل من خالل اهتماماتهم الر 

ع ماما وعظ المباشر، مع التحذير من الدخول فيما يسب ب صدرسائل دينية، بعيدا عن طرق ال

 ة، أوحتىاسي  اآلخر، من خالل طرق الجدليات، والمختلفات الدينية والعقدية، واالنتماءات الس ي

 (.541-539 ص، 2018طرح المعتقدات المسيحية التي تثير غضبهم. )الشربيني، 

 أحد أصبح الذي يالفرد اإللكترون الفرد هذا في تأثيراً  وأكثرها اإلعالم وسائل أخطر : مناإلعالم

 غسق في الالطو الساعات يقضون األبناء التلفاز، فترك هو الذي العائلة فى المميزين األفراد

 من ومثيلتها ةالغربي األفالم فاستطاعت قوة، وال لهم حول ال أسرى وعبيداً  التلفاز أمام الل يل

جيل  سيماال المجتمع أفراد ومشاعر وعواطف لعقول تسل لال غالب األحيان في العربية األفالم

 فيةالثقا للحياة النموذج الوحيد بأنه الخصوص وجه الغربي على النموذج وقدمت الشباب،

 كشرب المحافظ اإلسالمي المجتمع الخاطئة إلى المفاهيم من الكثير الراقية، كما تبث واالجتماعية

 قوموني ما أصل فى التفكير ودون شرط وال قيد دون ةوالحرية الشخصي الوالدين وعقوق الخمر

 بتقليده.

 والصناعة بالعلوم التفوق الغربي بسبب الغربية بالحضارة الشباب انبهر :بالغرب الشباب انبهار

 متفوقون الغرب أن ويظنون الغربية الغربية والتكنولوجيا القيم بين شبابنا والتكنولوجية، فيخلط

ومتأخر  فقط تكنولوجيا متقدم الغرب الحقيقة لكن والعادات والتقاليد قيمحتى ال شي كل في علينا

 واجتماعية.  وأخالقية روحية أخرى جوانب في
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ية، أو لدينافالتطور الذي يحق قحه اإلنسان في حياته، ال يستدعي بالضرورة الخروج على القيم 

يم التي الق ا تدعو إليه هذهإبدالها بقيم أخرى غيرها، أنه إنما يحق ق هذا التطور من خالل م

 (.247-246 ص، 1983تستهدف تحقيق معنى وجود اإلنسان في هذه الحياة )حته، 

لتي الثقافية ايات : في خضم  ما تواجهه القيم اإلسالمية، واالستهالك المتزايد للمحتوسبل المواجهة

غ العقل ومحي د األخالق، فال سبيل لنا إال بالدور د ة والمسجسرالقوي لأل تؤص ل لجيل جديد مفر 

قمية في لحل الوضع ا هذا والمدرسة، فبدونها يحدث انهيار المجتمع وفناء قيمه، وتلعب التربية الر 

ناء حس بهدف إلى ية تاألمثل لتفادي اإلنزالقات القيمية، وهنا يؤك د "العي اضي" أن  التربية اإلعالم

ف ماذا وكيلرفا الالت المضامين وأبعادها وعانقدي لدى المتلقي وجعله واعيا لما يتلقاه، مدرك لد

كن المستخدم والقارئ والمستمع والمشاهد بالمفاتيح التي تعامل ح له بالتسم يتلقاها، األمر الذي يم 

خنوفة" (، كما يرى الدكتور "بو12 ص، 2001مع الوسائل اإلعالمية واالتصالية. )العياضي، 

م إلعالق بالعمليات المرتبطة بمعرفة وسائل باأن التربية اإلعالمية هي حقل ناشىء متعل  

يل م والتحلعالالجماهيرية وتكنولوجيا االتصال، بما فيها القدرات على تسيير واستخدام وسائل اإل

 ماعيالنقدي لمحتوياتها وشكلها وبنيات وسائل اإلعالم، وفهم السياق االقتصادي واالجت

مع. لمجتم أثر وسائل اإلعالم على الفرد واوالسياسي، والذي تبنى من خالله الرسائل وتقيي

 (.78 ص، 2006/2007)بوخنوفة، 

نظيم ن خالل تيد مفمن خالل التربية الرقمية الدينية يمكن التعامل األمثل مع تقنيات اإلعالم الجد

 وفي مي،إلسالمحاضرات وندوات وحلقات نقاشية في أمور القيم الدينية وكل ما له عالقة بالدين ا

شر عبر شبكات التواصل االجتماعي من مواد قد تؤثر سلبا على سالمة وصحة ظل ما ين

ية المقومات الدينية لدى الشباب، مثل تفسخ العالقات األسرية والتطرف وخطاب الكراه

يح والتعصب فهنا الهدف األساسي من وجود مؤثرين إجتماعيين في الشأن الديني قصد تصح

 مسارات هذا الخطاب.

لى عبنى د السورطي" على ضرورة تبني فلسفة تربوية إسالمية محددة وشاملة تكما يؤك د "يزي

ويشترك في  بية،أساس اإلسالم ونظرته لإلنسان والكون والحياة ، وتتحرر من التبعية للتربية الغر

بيق، التطإعدادها األطراف المؤثرة والمتأثرة بها، وتركز على الدنيا واآلخرة، والنظرية و

لى عالنفتاح اشجع ني والدنيوي، والعلم والعمل، وتعمل على تنمية الفرد والمجتمع، وتوالتعليم الدي

 (.1995العلوم والخبرات، وتمتاز بالمرونة والشمول والتجديد والوضوح )السورطي، 

 لقرآنبا ةلذا فإن نا نقترح أن تعمل مؤسسات التنشئة االجتماعية وخاصة المدرسة على التربي

 الطالب د، وتربيةاألوال تربية قيم في المعاهد التعليمية، وتفعيل دور المع لم فيوالسنة، وتدريس ال

 القيم لىع الطالب تنشئة في كبير دور لما لها المقررة القدوة، كذلك تقوية المناهج طريق عن

 على الطالب تكوين في عظيمة آثار المدرسة حيث لها في المناسبة اإلسالمية، ويجب توفير البيئة

 اإلسالمية. القيم
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 خاتمة: 

احة الس إن  سعينا إلى تحصين دور األسرة وتعزيز مكانتها ال ينحصر بإبعادها عن ما تفرضه

ه ندرك وسائل ا د م الجديإلعالاإلعالمية واالتصالية من متغيرات وتأثيرات مختلفة، فأينما نتوج 

ث لتي تحد  ا -ةلقرية الكونيا-وكافة تطبيقاته التي غزت البيوت والعقول، إنها حتمية "ماكلوهان" 

ز جوهر  ت فيعنها منذ عقود، قد فعلت فعلتها في بنيان القيم اإلسالمية، غي رت وأبدلت و عز 

ق، ي الس ابما فكالعالقات األسرية، فلم يعد التواصل واالحترام والتكافل والتراحم قوي ا محب با 

نيعا ضد دا ملذي كان البد أن يقف سولنعترف أنه حدث بفعل التأثيرات القوي ة في جيل الشباب ا

 نى. معهب ات العولمة والغزو الثاقافي الذي مي ع القيم والسلوكيات وأصبحت دون هدف وبال

 مسلمة فية الوعلى العموم ال يكون قوام األمة اإلسالمية إال من خالل عودة دور األسرة العربي

ركه  تتتني بشبابنا وتهتم به والغرس القيم والتربية، وكذا وجب على كافة المؤسسات أن تع

 واصلللضياع الذي يالحقه لسالح العولمة وفتك وسائل اإلعالم الجديد وموجات مواقع الت

ة فراغ﴾. وال االجتماعي فقد صدق الرسول حينا قال"﴿نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصح 

 رواه البخاري.
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 م،عالأوال، عرض مختصر لتاريخ نظريات االتصال المرتبطة بمسألة تأثير وسائل اإلملخص: 

 ي إلى توضيحفي عالقتها بالشبكات االجتماعية االفتراضية. ثانيا، السع إلعادة طرح اإلشكالية

 استغالل يفيةاستراتيجية الفايسبوك الذي تم اتخاذه كمثال، وانعكاسها على البعد العالئقي، وك

مع  يةنظرلاالمستخدم لرأسماله االفتراضي، لإلشارة في مرحلة ثالثة إلى ضرورة انسجام العدة 

ة كانيخصوصية االتصال االفتراضي، عبر تقديم مختصر للسيبرنيتيقا، والتساؤل حول مدى إم

كات الشبباالستمرار في استغالل جهازها المفاهيمي وقوانينها لتحليل اإلشكاليات المرتبطة 

 اصةية خاالجتماعية االفتراضية على مستوى االستخدام، وهو ما يتطلب العمل على بلورة نظر

 عوض االكتفاء بالموروث النظري الجاهز من مختلف الحقول العلمية.

جتماعية التأثير، الشبكات اال التيار السيبرنيتيقي، نظريات االتصال،: الكلمات المفتاحية

 الفايسبوك. االفتراضية،

The effectiveness of communication theories in studying digital social 

networks (cybernetic current as a model) 

Researcher. Raja Ammar 

Press and information sciences institute- Mannouba, Tunisia 

Abstract  : First, submit a summary of the communication theories, 

consequently, the problem of effectiveness was raised in its relation with 

virtual social networks. Secondly, it was sought to clarify the Facebook 

strategy, which was taken as an example, and the role of the user in 

adapting interactive methods. In a third stage, a brief presentation of the 

cybbernetic current, and question about the possibility of continuing to 

exploit its methodological approachs. 
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 So, emphasing the importance of proposing a new theory of 

communication instead of being satisfied with the ready made theoretical 

heritage. 

Keywords: communication theories, cybbernetic current, impact, virtual 

social networks, Facebook. 

 

  مقدمة -01

ها أهم دعمت نظريات االتصال في المرحلة األولى فكرة قوة تأثير وسائل اإلعالم، ولعل من

د على ن والتأكياالستجابة، لتليها المرحلة الثانية التي عرفت ظهور التيار المهيم-نظرية المنبه

 ظريةنلى إضافة إ أهمية دور قادة الرأي، وهو ما سمح بظهور مصطلح االتصال على مرحلتين،

دل، لمعتأو تأثيره ا االستخدامات واإلشباعات، ما ولد استنتاجا بضعف تأثير وسائل اإلعالم

يمر ركهالتدحضه نظريات المرحلة الثالثة التي توصل إليها باحثو مدرسة فروكفورت ومنهم هو

د ، وإن اعتبرها البعض مجرد امتدا(Horkheimer, Marcuse, Adorno)وماركوز وادورنو 

اتالر مشال قافة الجماهيرية، إضافة إلى نظرية االقتصاد السياسي التي اقترحها أرمون وميللث

وقد سعت هذه  (Armand et Michèle Mattelard, Bernard Miège)وبرنارد مياج 

قدرة  ه منوما تتمتع ب النظريات إلى توضيح تأثير وسائل اإلعالم واالتصال على المدى البعيد

 طرة.على الهيمنة والسي

لباحثين اراء آيبدو أن األمر مختلف بالنسبة للشبكات االجتماعية االفتراضية، وإن تعددت حولها 

ما  أثيرتجود وحد التناقض وما توصلوا إليه من نتائج، لكن ال يمكن بأية حال من األحوال إنكار 

 أو جملة من التأثيرات على المستوى الفردي واالجتماعي.

 مية تناولهاتبيان المشكلة وأه -11

ذاته  ي حدفإن العودة إلى الحديث عن النمط النسقي مثال، في عصر االتصال االفتراضي، يعتبر 

عملية ن الأمسألة على درجة من األهمية لما تثيره من تساؤالت تحتاج إلى وقفة تحليلية، بما 

ي ه صة،مخصواالتصالية في الشبكات االجتماعية الرقمية المرتكزة على استراتيجية تفاعلية 

 تدفق متواصل وليست مجرد تبادل ظرفي أو قصير المدى أو محدد النتائج، أي على عكس

لت تي تالتعامل مع اآللة التي يتم برمجتها لتلقي رجع صدى معين عند عملية االستقبال ال

و الذات ما هاإلرسال، فالموضوع في هذه الحالة ليس مجرد بيانات تحتاج للمراقبة والتعديل، إن

 ة.توفرالبشرية التي يعسر ضبط ردود أفعالها بصفة نهائية بالنسبة لجميع االحتماالت الم

ال بد من اإلشارة إلى ضرورة التعامل مع الظواهر االتصالية المرتبطة أساسا بشبكات التواصل 

االجتماعي خاصة والمجال االفتراضي عموما بمقاربات بحثية مغايرة، وهو ما يدعم الحاجة إلى 

رة نظرية خاصة باالتصال الذي يتطلب بدوره مراجعة جذرية كعلم ال يتمتع باستقالليته بلو
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باعتباره قائما على التحاليل واالستنتاجات التي بلغتها بقية العلوم، أي أنه يفتقر إلى "االكتفاء 

 البراديغمي"، وهو ما يمثل مشكال جذريا ال يجب تجاهله. 

 العنصر التساؤلي -31

ؤثر تكيف   م:تفهاد الفايسبوك، على سبيل المثال، إقباال ملحوظا، وهو مايدفع إلى االس، يشهأوال -

 هذه الشبكة االجتماعية االفتراضية؟

 تبطةتتفرع عن هذا التساؤل قضيتان أساسيتان وهما: ماهي استراتيجيات الفايسبوك المر 

خرى من هة أجاالتصالية من  بالمنظومة التفاعلية من جهة؟ أي دور يضطلعه به الفرد في العملية

 خالل استخداماته االفتراضية؟ 

ستخدما موصفه إلى أي مدى يمكن تطبيق األحكام السيبرنيتيقية على الفاعل االجتماعي ب ثانيا، -

 للشبكات االجتماعية الرقمية؟:

ية، تماعاالجونية هل تقدم هذه النظرية، وليدة حقول علمية مختلفة تمام االختالف عن العلوم اإلنسا

رة لى الظاهإنظر إمكانيات للفهم بشكل دقيق والتعمق في الرمز ودالالته، أم أنها ال تسمح سوى بال

وإن تطرقت  جات،ال استنتا في كليتها لتقديم جملة من المعادالت، فيغدو األمر بمثابة إصدار نتائج

 اتيةيعترف بالذإلى بعض الحاالت الخاصة التي ال تستجيب للمعادلة، فإنها تقدم حال ال 

 االتوالخصوصية، وإنما تؤكد على ضرورة تعديل المسار والتنبيه لضرورة انضمام هذه الح

 المتفردنة إلى اإلطار المحدد؟

يحة الصح إلى أي حد يمكن تطويع قوانين تم استنباطها انطالقا من بحوث في العلوم ثالثا، -

 عن   ضيع بحثية تختلف خصائصهاكالرياضيات والفيزياء والميكانيك، التي ترتبط بموا

س لقياخصوصيات الذات البشرية؟: هل تحتاج دراسة الفرد والواقع االجتماعي إلى الضبط وا

سير اني للتفلفردوالتكميم والتقنين، أم إلى التفصيل واألخذ بعين االعتبار للذاتي واالنفعالي وا

 والفهم وتنسيب االستنتاجات؟

 اته لفهمصال ذلميديا االفتراضية بلورة نظرية تنبثق من حقل االت، إلى أي مدى تستدعي ارابعا -

 وتفسير إشكالياتها التي ما انفكت تتواتر وتتشعب؟

 استراتيجية الفايسبوك التفاعلية ودور المستخدم في العملية االتصالية -02

 الفايسبوك ومنطق السوق -1.2

تفاعلية المختلفة مع المستخدم كذات بشرية لها ال تتعامل الشبكة االجتماعية االفتراضية بأساليبها ال

عن  خصوصيتها، إنما تدخله في دائرة تسويقية خدمة الستراتيجياتها االتصالية، فهي ال تبحث

إفادته بالدرجة األولى وإنما تحقيق أهدافها الربحية، فهي تنزله في مرتبة المنتوج الذي يجب أن 
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ه وتحسينه وتوجيهه ليستجيب لحاجيات السوق يستجيب لشروط معينة لذك فهي تقوم بتعديل

لذلك ثمت من يعتبر أن العولمة االتصالية إذا تمكنت من الهيمنةعلى " العالئقية االفتراضية،

العالم، فإنها قادرة عمليا على أن تقوض نظامه القيمي السائد وأن تهدم جزئيا أو كليا مرتكزات 

 (28، ص2007-2006)المنصف وناس، عليها".توازنه الثقافي والذهني والنفسي التي تعود 

 المستخدم والرأسمال االفتراضي -2.2

إن المستخدم ليس مجرد مستهلك سلبي للمضامين، إنما موضوع على ذمته باقة متنوعةمن 

االختيارات التفاعلية التي تجعل منه طرفا فاعال، إضافة إلى كونه منتجا للمضامين، ما يبوئه 

وهو ما اعتبره دومينيك كردون االتصالية ومستقطبا للتفاعل، مكانة المحرك للعملية 

Dominique Cardon) قبال ٳمن  ما تشهده مواقع التواصل االجتماعي( العامل األهم في تفسير

"إذا كان بإمكان عوامل عدة تفسير النجاح الذي بلغته الشبكات االجتماعية، متزايد مؤكدا أنه 

عليها بإعادة تشكيل العالقات االجتماعيةبين األفراد عن طريق  لعل من أهمها الطريقة التي تقوم

 ,Dominique Cardon, 2011) االستفادة بممارساتهم الجديدة في عرض وتقديم الذات"

p141) 

مها تقييويقوم المستخدم، على أساس رأسماله الرمزي االفتراضي، بتحديد مكانته االجتماعية 

عالقة ر اللك التي كان يعتمدها في تواصله مع اآلخرين عبحسب جملة من المقاييس المغايرة لت

ى هذه رفعلالتي تربطه بهم في الشبكات االجتماعية األخرى، وهي نقطة يجب التوقف عندها للتع

 انيا.ثلية المقاييس ومدى نجاعتها أوال وخضوعها للمنطق التفاعلي الذي يخدم العملية االتصا

إلى جمعه صاحب الصفحة من خالل عرضه لمنتوجه  ماهي قيمة هذا الرأسمال الذي يسعى

شبكة ية لوتسويقه والتشجيع على اإلقبال عليه، وهو في حقيقة األمر يسوق لألساليب التفاعل

ع ، وارتفااحيةالفايسبوك ويدعمها بطريقة مباشرة، وهي تستفيد منها بزيادة عدد المستخدمين من ن

 ؟وقتيصفحة ماذا يستفيد سوى ذاك اإلشباع الساعات التواصل من ناحية أخرى، أما صاحب ال

ب عجاهل هو إشباع نفسي كاف، أم أنه يستدعي مزيدا من "الجوع التفاعلي" للتعبير عن اإل

 ولوجود إقبال على منتوجه؟

 السيبرنيتيقا وإشكاليات الشبكات االجتماعية االفتراضية -03

 لمحة تاريخية للتعريف بالسيبرنيتيقا -1.3

ونوربار  (Claude Shannon) مثل السيبرنيتيقي عن نموذج كلود شانونال يختلف الت

إال بعنصر واحد، وهو إقرار رجع الصدى كمفهوم مركزي في  (Norbert Wiener)وينر

لنفي فون برت فينغالتحليل النسقي، واكتملت السيبرنيتيقا بالنظرية العامة لإلنسان التي وضعها لود

(Ludwig Won Bertalanfyوتهد ،)كم ف هذه النظرية إلى تحديد المبادئ العامة التي تح

 عمل كل األنساق إن كانت إيديولوجية أو ميكانيكية أو فيزيائية وحتى اتصالية.
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نشأ هذا التيار ليستجيب لمصالح المركب الحربي الصناعي األمريكي أثناء الحرب العالمية 

كيز نظام مضاد للطائرات يكون قادرا على الثانية، وبروز الحاجة إلى آلة لتنفيذ مهام دقيقة، وتر

متابعة ورصد هدفه في الجو انطالقا من األرض، لذلك عرفت السيبرنيتيقا كونها "فن أو علم 

هو القيادة"، وفي مرحلة الحقة، شملت مجاالت أخرى، بما أن التعريف األول الذي منحه وينر

"علم المراقبة واالتصال لدى الحيوان واآللة"، ليتم إدماج اإلنسان بعد ذلك، وهو ما توضحه 

 التعريفات المقدمة له والتي تتفق حول كونه: "علم االتصاالت والتعديل لدى الكائن الحي واآللة"

Dictionnaire MICRO Robert, 1992, p310)). 

ذلك ضه وأداء مهمته، وتجاوز الصعوبات التي تعتر إن المقصود بالتعديل هو تمكين النسق من

ردة  حديدبجعله قادرا على معرفة مساره، إن معرفة موقع الهدف بدقة وفي كل لحظة يمكن من ت

 تها.دم وإصابمستخالفعل المحتملة التي تكون فيها الرسالة اإلقناعية قادرة على االلتقاء بحاجة ال

 لنظرية السيبرنيتيقيةالتساؤل حول مدى كفاءة العدة ا -2.3

فتراضية، في الشبكة اال نستفهم في هذا اإلطار حول مدى القدرة على التحكم في نسق االتصال

 اليةوهل هناك نسق موحد أم مجموعة من األنساق، التي تؤمن ترابط عناصر العملية االتص

لح المصطوتداخلها مع بعضها البعض لضمان تماسكها والحصول على التغذية المرتدة، حسب 

لوم ع( الباحث في Norbert Wienerالسيبرنيتيقي، الذي اقترحه مؤسس هذا التيار النظري )

ل اسكابالرياضيات، ونظريته منبثقة أساسا من بحوث سابقة لرياضيين وفيزيائيين من بينهم 

(Pascal) ( وليبنيتزLeibnitz .) 

أن ال تقود آثار   "يمكنبة، حيث تم التأكيد على ضرورة التفكير في خطورة اليوتوبيا المقلو

التغذية المرتدة إلى تحسينات هائلة وثابتة، وإنما على العكس تؤديإلى حاالت عرقلة، وتتسبب 

 إن آثار التغذية المرتدة تتمثل في "تعزيز القوي" و"إضعاف الضعيف" (…)في آثار اإلتخام. 

(P.-Y Badillo, 2005, p66 كما أن فيليب بروتون (Philippe Breton لم يكتف بالحديث )

، وإنما رصد يوتوبيا  1992وهو عنوان كتابه المنشور سنة عن ظهور "اإلنسان دون أعماق"

  من زاوية أخرى، معلنا أن القرية الكونية ليست سوى وهما أو خرافة.  االتصال

 التساؤل حول انعكاسات االقتصار على التعريف التقني لمفهوم االتصال -3.3

معاني د الق البحث حول مسألة التعريفات المقدمة لالتصال، وتأكيد البعض على تعدفي نفس سيا

ة عمليوالعائد إلى حصول خلط اصطالحي، واختزال شساعة مفهوم االتصال في المستوى التقني 

 نقل رسالة عبر قنوات ووسائل اتصال، يُطرح التساؤل التالي:

لذي يبرز هذه األهمية؟ ألم تساهم الحتمية هل أن التطور التكنولوجي هو المستوى الوحيد ا

للوسيلة مما أدى إلى تفقير المفاهيم  التكنولوجية في "تسييج" مفهوم االتصال، وجعله مرادفا

"يميز االتصال بين مرسل ومتلق تربطهما  ׃باالقتصار على تعريفات مشابهة للتعريف التالي

تفرق بين العالم الموضوعي كية للتمثل التي قناة، وهي الثالثية التي نجدها في النظرية الكالسي
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 الذي سيتم تمثله والعالم الذي تم تمثله في الواقع في ارتباط بوسيط المتمثلفي القناة"؟

Lucien Sfez, 2010, p24) ) 

ات والجماع فراديعتبر االتصال في مفهومه األكثر ارتباطا بالحياة االجتماعية عملية ال يمكن لأل

إلى  تمي( الذي ينWatzlawick Paulستحالة عدم التواصل، مثلما أكد ذلك )االستغناء عنها ال

ارته (، واشتغل على نظرية االتصال والبنيوية، من خالل عبPalo Altoمدرسة بالو ألتو )

ثبات إلاته الشهيرة "ال نستطيع أن ال نتواصل"، استنادا إلى حاجة اإلنسان إلى التعبير عن ذ

و ما وه ،عالقات مع اآلخر حسب متطلبات كينونته االجتماعية ثانيا وجوده أوال، وضرورة ربط

نين لقواا"كل واحد منا يمارس االتصال يوميا، وإن كان ال يعرف يطرح في حد ذاته إشكاال، ف

 ن عنمطلقا)...( ومن المخاطر التي يمكن أن يتسبب بها هي إقامة قوانين مطلقة واإلعال

ية عرفية" في مجال كاالتصال يتسم بالشساعة والضبابنظريات نهائية وحصر "الحقول الم

  (Anne-Marie Laulan, 1979, p148)والغموض"

 الحاجة إلى تحيين الموروث النظري وتجاوزه إلى إبداع نظريات جديدة -04

 يجب األخذ بعين االعتبار لعدة مسائل لعل أهمها:

تختلف وين، بر عدد ممكن من المتلقمسألة طاقة المضاعفة التي تتمثل في نشر الرسالة بين أك -

 فاعلي.الت هذه الطاقة حسب أنماط االتصال لذلك من الضروري تحليلها في إطار االتصال الشبكي

ي قة فمسألة طاقة خزن الرسائل والمحافظة عليها والتطور الكبير الذي عرفته هذه الطا -

ن اريخ معيتا في ويتكفل بالتذكير بهالفايسبوك الذي يمكن من العودة إلى المضامين السابقة بيسر، 

(vos souvenirs sur Facebook) 

أدوار  تنوعومسألة طاقة االنتقاء في مواجهة وفرة أساليب التفاعل وتنوع الخدمات والوظائف  -

 الممارسةدت "المضامين وتدفق الرسائل وتنقلها، حيث أصبح تقريبا لكل فرد قناته االتصالية، وغ

 من معيشته.الفايسبوكية" جزءا 

ها من ةتحتاج إشكاليات االتصال المطروحة إلى نظريات ومقاربات من حقول علمية أخرى، خاص

تها وصياالعلوم اإلنسانية واالجتماعية، لتحليل فرضياتها وتفسير ظواهرها والوقوف عند خص

بحثية  رورةالتي تتمحور باألساس حول الفرد، ما يجعل اللجوء إلى السوسيولوجيا وعلم النفس ض

الل تها من خمثاليستوجبها السياق نظرا للطبيعة البشرية التي ال يمكن فهم إشكالية تتعلق بها وبت

 ن الظاهرةع  هاالكتفاء بالمنهج اإلمبريقي وتقنياته التي تهدف للتكميم، فاإلنسان يتفوق بسمات

 الطبيعية والمعادلة المجردة.

 أهم النتائج ومناقشتها 05-
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بيعة ه وطحث في العوامل والدوافع النفسية للفرد من جهة، وتفسير ممارساتنستخلص ضرورة الب

في   ةوهريعالقاته بتنزيلها في سياقها االجتماعي من جهة أخرى، نظرا الحتالله المكانة الج

 .العمليات التفاعلية التي يشارك فيها انطالقا من أطره المرجعية ومخزونه المعرفي

 باللجوء مثال تساؤل حول امتالك الفرد القدرة على غربلة المضامين،في هذا السياق، من المهم ال

ي االتصال سياقإلى الجهاز المفاهيمي لنظرية االستخدامات واإلشباعات التي تحتاج إلى ربطها بال

دعم ذي يال في الوقت الراهن، للتعرف على كيفية االستخدام وتراوحه بين العقالني والمستمر

مدى وإلى إشباعها  دائما"، والتعرف على نوعية الرغبات التي يسعىالحاجة إلى "التواصل 

متطلبات ة النجاحه في تحقيق االكتفاء أم هو إشباع حيني يتطلب استخداما مستمرا بحثا عن تلبي

 المتجددة.

التي   وعيةيجب التسلح برؤية نقدية، والقدرة على استنباط التفسير النظري الذي يتسم بالموض

لى ع  ءتطبيق والتبلور كمقاربة تتماشى مع خصوصية الموضوع وآنيته، واإلبقاتخول فرصة ال

تم غمالذي يرادياستنتاجاته مفتوحة إللزامية تعديلها وتطويرها بصفة مستمرة حتى تتبوأ مكانة الب

نها عنشأ التعويل عليه لدراسة ما يستجد من مسائل ترتبط بمسألة التأثير المتشعبة، التي ي

 ى حول وظائف االتصال التفاعلي االفتراضي:إشكاليات أخر

اول حالتي   هل هي ذاتها التي تضطلع بها وسائل اإلعالم في مرحلة االتصال الجماهيري -

 ..؟رام.تعدادها باحثون لعل أهمهم هارولد السويل وبول الزرسفيلد وروبرت ميرتون وولبر ش

ديدة جارا ا أم تتجاوزها لتلعب أدوهل تقوم بها لبلوغ نفس الغايات أم تقتصر على بعض منه -

لدائرة من احتمتها الحاجات المجتمعية والفردية أم أنه اتصال من أجل التواصل فحسب للبقاء ض

تساعا كثر اوهو ما يجعل المستخدم يعرقل سيرورة دائرته االتصالية التي يريدها أالتفاعلية، 

الفرد  منها ب منها اآلخرون، وقد يخرجأو ينسح  وديناميكية، فإذا هي، نتيجة لممارساته، تضيق

وض عضية نفسه ليغدو بدوره مجرد مراقب لحياته الخاصة التي حبذ نقلها في الواجهة االفترا

 التعمق في تفاصيلها؟

رد الف بين من هذا المنطلق، إلى أي حد يمكن الحديث عن بوادر "فجوة اتصالية وتفاعلية" -

 تصال المباشر أو االفتراضي؟وذاته، وبينه وبين اآلخر سواء في اال

 قائمة المراجع:
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 –غزة قطاعبالتنافر المعرفي لدى المعلمين في وزارة التربية والتعليم بالمحافظات الجنوبية 

 فلسطين

 هيحيى عمر شعبان شقورد. 

 المغرب -المحمدية  –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  –جامعة الحسن الثاني 
 

في  معلميندى الهدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى التنافر المعرفي لملخص: 

، والكشف عن الفروق في نفلسطي - قطاع غزةبالمحافظات الجنوبية بوزارة التربية والتعليم 

(، وتكونت , المؤهل العلميمستوى التنافر المعرفي بالنسبة لبعض المتغيرات )الجنس، العمر

لتحقيق , وتم اختيار عينة الدراسة بصورة عشوائية, وعلم ومعلمة( م228عينة الدراسة من )

. ولجمع البيانات تم استخدام مقياس التنافر التحليلي تم استخدام المنهج الوصفيأهداف الدراسة 

إجراء دراسة استطالعية لتفحص صدق وثبات أداة الباحث بم ا، وقالباحث المعرفي من إعداد

افر . وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى التن0.853الدراسة وقد بلغ معامل كرونباخ ألفا 

 وجود فروق(، كما بينت %57.6المعرفي لدى العاملين في وزارة التربية والتعليم كان متوسط )

ً لمتغير الجنس وكانت الفروق لصالح الذكور ذات داللة إحصائية , كما في التنافر المعرفي تبعا

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في التنافر المعرفي تعزى للعمر عدم توصلت الدراسة إلى

تهدف إلى تثقيفيةللمعلمين . وأوصت الدراسة بضرورة تنفيذ دورات تدريبية والمؤهل العلمي

توضيح مفهوم التنافر المعرفي وأهميته والطرق واألساليب للتخفيف من حدته، والقدرة على 

 .داخل البيئة المدرسية في المواقف التعليمية ةالمناسب اتاتخاذ القرار

 .قطاع غزة –وزارة التربية والتعليم –ر المعرفي التنافالكلمات المفتاحية: 

Cognitive Dissonance among Teachers who are Working at Ministry 

of Education in the Southern Governorates of Gaza Strip, Palestine. 

Yahya Omar Shaban ShqouraD. 

PHD - psychology , University of Alhassan 2, Colleges of Arts and 

Social Sciences Al Mohamadia – Morocco 

Abstract: This study aimed to identify the level of cognitive dissonance 

among teachers who are working at Ministry of Education in the southern 

governorates in Gaza Strip – Palestine, and determine the differences in 

cognitive dissonance in relation to some variables (gender, age, 

qualification). The sample of the study consisted of 228 teachers selected 

randomly. To achieve the objectives of the study, the researcher used 

descriptive, analytical design, and for data collection, the cognitive 
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dissonance scale have been used (prepared by the researcher). The 

researcher conducted a pilot study to examine the validity and reliability 

of the scale, and alpha coefficient was 0.853. The results indicated that 

the level of cognitive dissonance among teachers was moderate (57.6%). 

Also, there were statistically significant differences in cognitive 

dissonance related to gender (in favor of males), while there were no 

statistical significant differences in cognitive dissonance related to age 

and qualification. The study recommended the need to implement a 

training and educational programs to explain the concept of cognitive 

dissonance and its importance, and methods to decrease its prevalence, 

and to increase ability to take appropriate decisions during the exposure to 

special educational events. 

Key words: cognitive dissonance, Ministry of Education, Gaza Strip. 

  

 مقدمة 1.1

 إن طبيعة الوضع القائم في قطاع غزة الذي يسوده أزمات سياسية وإقتصادية والحصار

 ن فيالمفروض منذ سنوات, والذي أضر بكل مناحي الحياة بل وزادت الضغوطات على العاملي

 كافة المؤسسات في قطاع غزة, وأصبح الموظف يعيش بين واقع مرير ومستقبل غير واضح

لموظف دى ازمات والمعيقات أضر بالقطاع التعليمي وأصبح العائد المادي لالمعالم, ووجود األ

ي متدني, وكل ذلك يجعل المعلمين في حالة من التنافر والتوتر والقلق لوضعهم الماد

ن موجهوده  اقتهواإلقتصادي, ولكن هذا التنافر يزيده إصراراً وتحدياً للواقع فيسخر المعلم كل ط

 عي ومن أجل رقي المجتمع ونهضته.أجل بناء جيل متعلم ووا

لمواقف امع  إن طبيعة البشر يحاولون إيجاد نوع من التناغم والتوافق بين أفكارهم ومعتقداتهم

 يسعى إلىفقده التي يواجهونها, كما أنه يمكن أن يحدث التنافر من خالل سلوك الفرد وبين ما يعت

 مع سلوكه.إيجاد نوع التوافق واإلنسجام بين أفكاره ومعتقداته 

فهوم م( والتي فسرت 1957فظهرت نظرية التنافر المعرفي للعالم األمريكي ليون فيستنجر )

معرفي  ر الالتنافر المعرفي وكيفية التخلص منه والتخفيف من حدته. حيث انطلقت نظرية التناف

ا مع ي يتلقاهالت من فكرة أن اإلنسان كيان نفسي يسعى دائماً إلى انسجام مواقفه وآرائه والمواضيع

كل  قاومشخصيته وبنيته النفسية, فنظرية التنافر المعرفي ترمي إلى كون اإلنسان يعارض وي

أجل  د منشيء يتعارض مع بناءه المعرفي, وتتركز هذه النظرية على أن الفرد يحاول بذل مجهو

ن حاالت مالة حالحفاظ على توازنه النفسي من خالل جعل هذه العناصر أكثر توافقاً, فالتنافر هو 

 (.70-69, ص 2010الدافعية بحيث تدفع إلى تغيير سلوكه وآرائه )العالق, 



 قورهعبان ششالتنافر المعرفي لدى المعلمين في وزارة التربية والتعليم بالمحافظات الجنوبية   د.يحي عمر 

 252      2022سبتمبر ، 25العددبرلين،  -العربي ألمانياالمركز الديمقراطي  –مجلة العلوم االجتماعية 

 

له حكم اتصالك بيعدُّ مفهوم التنافر المعرفي من المفاهيم المركزية في علم النفس االجتماعي, وذ

له بكل من اإلدراك االجتماعي واإلدراك الشخصي للمجال الذي نتحرك فيه, وكذلك التصا

لتنافر , ويعرف ا(5 , ص1991ا المتخذة والقرارات التي نوشك على اتخاذها )حدية, بقراراتن

و تجاهين أاأو  : حالة انفعالية شعورية تصيب الفرد عند مواجهته لفكرين أو معتقدينالمعرفي بأنه

 دى الفردلق لمذهبين من األفكار والمعارف يظهر فيها التعارض والتناقض, مما يسبب التوتر والق

لديه  في يتشكلمعر دي به إلى التنافر المعرفي بين هذه األفكار, ويكون هذا التنافر بمثابة دافعويؤ

, كما (11, ص2017للتعلم والمعرفة والوصول إلى حالة من االتساق والتوافق المعرفي )حسنين, 

أو لقلق, بأنه: ظاهرة اإلحساس باإلنزعاج وا التنافر المعرفي( 338 , ص2016الدليمي )عرفوي

ديمة الق عدم االرتياح النفسي, التي ترافق تعرض الفرد لمعلومات جديدة تتعارض والمعلومات

فرد أو في م هذا الي فهفالتي يمتلكها هذا الفرد أو الثوابت العلمية أو الثقافية أو الروحية, المتركزة 

 .اعتقاده أو إيمانه

 لذات, إذة بارفة دوافع الفرد المعرفيفإن دراسة ظاهرة التنافر المعرفي تكاد تكون ضرورية لمع

ً في سلوكه ً يكون في حالة دافعية, أي أنه يبقى مدفوعا عبير عن للت إن الفرد المتنافر معرفيا

ً وذ معاتجاهات تجاه الشيء الذي يواجهه أو يفكر فيه, وحالة الدافعية هذه تبقيه مشغوالً  هنياً, رفيا

تى ر لديه حألموي الواقع مستثار وال يهدأ وال تستوي احتى ولو ال تبدو عليه هذه الحالة, لكنه ف

 (.45 , ص2012تتحقق خالص الحالة أو سحبها )قطامي, 

فر لتناإن كثير من المواقف والمواضيع يواجهها المعلمين داخل المدرسة والتي تسبب لهم ا

سب وحسم لمناوالتوتر واإلنزعاج, فيصبح المعلم في حيرة وتردد لعدم قدرته على اتخاذ القرار ا

لتنافر دث ااألمر, بل وقد يؤثر ذلك على سير عمله داخل المدرسة, وقد ترتبط المواقف التي تح

لى أن ين عبالمنهج المدرسي, أو مواقف تخص قوانين اإلدارة المدرسة التي تفرضها على المعلم

فسه نعلم بالينفذوها, والتي قد تكون متنافية مع أفكاره أو سلوكه,كذلك مواقف تكون متربطة 

مؤسسة ل الويرجع ذلك إلى ميوله الشخصية واتجاهاته وقناعاته التي ربما تتعارض مع عمله داخ

 التعليمية.

 مشكلة الدراسة 1.2

وخاصة من خالل معايشة الباحث للواقع المرير الذي تمر فيه هذه الفئة، تتضح مشكلة الدراسة 

التي أدت إلى ظهور أفكار ومعتقدات التي يمرون بهاو في ظل الظروف الحياتية الضاغطة

واتجاهات وسلوكيات متضاربة لدى الكثير من األفراد في العمل, لما هذه التناقضات من 

انعكاسات سلبية على العملية التعليمية, مما ينتج عن ذلك حالة من عدم التوازن المعرفي والتوتر 

الوضع المتردي ياتهم العملية,كما أن الضغط النفسي الذي يعيق مسار حواإلنزعاج مما يولد لديهم 

مستقبل األجيال القادمة رفي ستمراافي قطاع غزة يجعل العاملين في القطاع التعليمي يفكرون ب

ومعيقات كثيرة تواجه المؤسسات التعليمية في قطاع  رغم أن اإلمكانيات قليلة والعائد المادي متدن  

فر والتوتر والقلق لوضعهم المادي غزة, وكل ذلك تجعل المعلمين في حالة من التنا

والذي أضر بكل مناحي  منذ سنوات كذلك الحصار المفروض على قطاع غزةوواإلقتصادي,
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قتصادية ومالية وسياسية, مما أدى إلى تدنى نسبة الرواتب التي يتلقاها االحياة وسبب أزمات 

خر لعيشة آث عن بديل يبح معلمجعل اليوعدم مقدرته على تلبية احتياجات أسرته مما  معلمال

قطاع غزة بسبب زيادة نسبة  ظل الظروف الراهنة في أفضل رغم معرفته أن ذلك صعب في

حقيقة و, في أن يترك عمله أو يبقى فيه معلمالبطالة وقلة فرص العمل, وهنا يظهر التنافر لدى ال

 ئيس التالي:ذلك مما جعل الباحث يلتفت إلى مشكلة هذا البحث, والتي صياغتها بالسؤال الر

ية لجنوباالمعلمين في وزارة التربية والتعليم بالمحافظات لدى  تنافر المعرفيما مستوى ال

 ؟بقطاع غزة

 ويتفرع عنه التساؤالت التالية:

لجنوبية اافظات المعلمين في وزارة التربية والتعليم بالمحهل توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى -

 ؟الجنستبعاً لمتغير بقطاع غزة 

لجنوبية اافظات المعلمين في وزارة التربية والتعليم بالمحهل توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى -

 عمر؟تبعاً لمتغير البقطاع غزة

لجنوبية اافظات المعلمين في وزارة التربية والتعليم بالمحهل توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى -

 العلمي؟المؤهل تبعاً لمتغيربقطاع غزة

 فرضيات الدراسة 1.3

لتربية زارة االتنافر المعرفي لدىالمعلمينفي و ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فيالفرضية األولى: 

 إناث(. – الجنس)ذكورتعزى لمتغير والتعليم بالمحافظات الجنوبية بقطاع غزة

لتربية زارة اوي لدىالمعلمينفي التنافر المعرف ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فيالفرضية الثانية: 

 العمر.تعزى لمتغير والتعليم بالمحافظات الجنوبية بقطاع غزة

لتربية زارة اوالتنافر المعرفي لدىالمعلمينفي  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فيالفرضية الثالثة: 

 متغير المؤهل العلمي.تعزى لوالتعليم بالمحافظات الجنوبية بقطاع غزة

 لدراسةا أهداف 1.4

 تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي:

جنوبية ات التنافر المعرفي لدى المعلمين في وزارة التربية والتعليم بالمحافظالتعرف على مستوى ال-

 بقطاع غزة

حافظات م بالمالمعلمين في وزارة التربية والتعليلدى  لتنافر المعرفيا ياتالفروق في مستو نع كشفال-

 (.الجنس, العمر, المؤهل العلمي)ة تعزى لمتغيرات الجنوبية بقطاع غز

 دراسةأهمية ال 1.5

 تظهر أهمية الدراسة الحالية في جانبين مهمين هما:

 أوالً: األهمية النظرية

في  نلباحثياهتمام من قبل تطرق إلى موضوع لم يلق الكثير من اإلاتفي أنهالدراسة تكمن أهمية 

فظات محا قليلة في لتنافر المعرفييت حول مفهوم اتي أجرن الدراسات الإحيث  المجتمع المحلي

في ايسهملذافإنالباحثيأمألنتكونهذهالدراسةبمثابةإضافةإلىالتراثالسيكولوجي الذيربمغزة، 

لدراسات البة طإثراءالمكتبات الفلسطينية والعربية والدراسات التربوية التي من شأنها أن تفيد 

 واإلجتماعي. ث اإلنسانيالعليا وجميع المهتمين بمجال البح
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 األهمية التطبيقيةثانياً: 

ي وزارة فعلمين تدريبية للم رشاديةإبرامج إعداد وتطبيق بناًء على نتائج الدراسة المتوقعة يمكن 

 لمعرفياتنافر المعرفي وإيجاد نوع من التناسق التخفيضمستوى تهدف إلى  التربية والتعليم

ي وضع سة فين وزارة التربية والتعليم بنتائج هذه الدراألفكارهم وسلوكهم,كما يمكن أن تستع

ً ا فادة من الستخطط عملية تؤدي إلى تخفيف حدة التنافر المعرفي لدى المعلمين، كما يمكن أيضا

 .عرفينتائج الدراسة في وضع برامج تدريبية تساعد المعلمين على خفض مستوى التنافر الم

 دراسةمصطلحات ال 1.6

 التنافر المعرفي:

يعرررف ليررون فيسررتنجر التنررافر المعرفرري بأنرره حالررة تتضررمن انشررغال الفرررد ذهنيرراً بموضرروعين, أو 

 ,Festingerمعتقدين, أو فكرتين, تحتالن نفس األهمية نفسها إال أنهما متناقضتان في طبيعتهمرا )

1957, p11.) 

ن يه فكرتين لدا يكوحالة سلبية مزعجة يشعر بها الفرد عندمويعرف الباحث التنافر المعرفي بأنه: 

ا ينهم, ممبيما أو معرفتين متعارضتين ولهما نفس األهمية, فيصعب عليه اإلختيار وإتخاذ القرار ف

مع  اقضةتجلب له الشعور بالتوتر والقلق واإلنزعاج, وكذلك قد تكون أفكاره وإتجاهاته متن

 هم.ك بتغيير أحدسلوكه, مما يجعل الفرد يبحث عن استعادة التوافق بين المعتقد والسلو

ً  تنررافر المعرفرريويعرررف الباحرر  ال لررى علمعلمبررأنهمجموع الرردرجات الترري يحصررل عليهررا ا إجرائيررا

 .تنافر المعرفيمقياس ال

بعاً, ويمتد ( كيلو متراً مر365الجزء من السهل الساحلي الفلسطيني, تبلغ مساحته ) قطاع غزة:

لو ( كي12-6كيلو متراً, وبعرض ) (45على الساحل الشرقي للبحر األبيض المتوسط بطول )

شمال  , هيمتراً, ومع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية تم تقسيم قطاع غزة إلى خمس محافظات

 .(14, ص 1997غزة, غزة, الوسطى, خانيونس, رفح" )وزارة التخطيط والتعاون الدولي, 

 دراسةحدود ال 1.7

 تتحدد هذه الدراسة بالحدود التالية:

ر في الكشف عن مستوى التناف عي:تتحدد هذه الدراسة بموضوعها الذي يبحثالحد الموضو

 المعرفي.

ة الجنوبي فظاتالحد البشري: تم تطبيق الدراسة على المعلمين في وزارة التربية والتعليم بالمحا

 بقطاع غزة.

غزة ع بقطاكل المدارس الحكومية في المحافظات الجنوبية الحد المكاني: تم تطبيق الدراسة في

 )رفح, خانيونس, شرق خانيونس(.

 .2021/2022عام الدراسي الالحد الزماني: تم تطبيق الدراسة خالل 

 المنهجية المعتمدة في المقاربة

 الطريقة وإجراءات الدراسة 2.1



 قورهعبان ششالتنافر المعرفي لدى المعلمين في وزارة التربية والتعليم بالمحافظات الجنوبية   د.يحي عمر 

 255      2022سبتمبر ، 25العددبرلين،  -العربي ألمانياالمركز الديمقراطي  –مجلة العلوم االجتماعية 

 

يرار مرنهج تناول الباحث أهم اإلجرراءات التري قرام بهرا لتحقيرق أهرداف الدراسرة ولقرد تمثلرت فري اخت

اليب راسرررة، وأداة الدراسرررة، والتأكرررد مرررن صررردق أداة الدراسرررة وثباتهرررا واألسرررومجتمرررع وعينرررة الد

 اإلحصائية التي تم استخدامها.

 لدراسةمنهج ا 2.1.1

ى في إلويهدف المنهج الوص، التحليلي سيستخدم الباحث في الدراسة الحالية المنهج الوصفي

في  غييرتدة بدون تدخل أو تجهيز بيانات حول الموضوع أو الظاهرة التي ندرسها كما هي موجو

 (.73, ص 1997تلك البيانات من أجل اإلجابة على تساؤالت تم تحديدها مسبقاً )األغا، 

 دراسةمجتمع ال 2.1.2

 ية بقطاعلجنوبالمعلمين في وزارة التربية والتعليم بالمحافظات ايتكون مجتمع الدراسة من جميع 

 ث(.إنا 1810ذكور و  1608) 3418والبالغ عددهم غزة

 دراسةعينة ال 2.1.3

جنوبية س الحكومية في المحافظات الارمعلم ومعلمة من المد (228)تكونت عينة الدراسة من 

 اسة:والجدول اآلتي يبين توزيع عينة الدرمن اإلناث(،  90من الذكور و 138بقطاع غزة )

 (: توزيع أفراد العينة1جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار  المتغير

 الجنس
 60.5 138 ذكور

 39.5 90 إناث

 العمل
 50.4 115 رفح

 49.6 113 خانيونس

 العمر

 13.6 31 سنة 29 – 22

 49.1 112 سنة 39 – 30

 21.1 48 سنة 49 – 40

 16.2 37 فأكثر 50

 المؤهل العلمي

 4.8 11 دبلوم

 91.7 209 بكالوريس

 3.5 8 دراسات عليا

 الدراسة اةأد 2.1.4

 لباحث في الدراسة الحالية استبانة التنافر المعرفي: من إعداد الباحث.استخدم ا

 خطوات بناء االستبانة: 2.1.4.1

اس امها لقيستخداقام الباحث باالطالع على التراث التربوي والدراسات السابقة والمقاييس التي تم 

 الدراسة ينةعع طبيعة التنافر المعرفي، حيث استفاد الباحث منها في إعداد االستبانة لتتناسب م

ة، وقد تبانالحالية، ومن ثم قام بعرضها على مجموعة من المحكمين ألخذ آرائهم في فقرات االس

على  % من المحكمين، وقد حصلت جميع الفقرات80اعتمد الباحث الفقرات التي اتفق عليها 

 ة.األولي % فأكثر, وبالتالي فقد تم اعتماد جميع فقرات االستبانة في صورتها80نسبة 

 وصف االستبانة 2.1.4.2

 بعاد هي:أفقرة موزعة على ثالثة  35تكونت استبانة التنافر المعرفي في صورتها األولية من 
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 فقرة 14البعد العاطفي )االنفعالي(: وهو مكون من  -

 فقرة 13البعد السلوكي: وهو مكون من  -

 فقرات 8البعد االجتماعي: وهو مكون من  -

 اإلجابة على فقرات المقياس على النحو التالي: وقد وزعت درجات

 لبة= أبداً   للفقرات السا 1= نادراً    2= أحياناً    3= غالباً    4= دائماً     5

 الدراسة االستطالعية 2.1.4.3

ينة لى عبتطبيق مقياس التنافر المعرفي ع متق وثباتها بهدف التأكد من صدق أدوات الدراسة

م في ية والتعليالمدارس الحكومية التابعة لوزارة الترب في معلم ومعلمة(40) استطالعية مكونة من

اؤهم من تثن, )تم اس، وقد تم اختيار جميع أفراد العينة االستطالعية بطريقة عشوائيةقطاع غزة

 العينة الفعلية(.

 وقد تم حساب صدق وثبات استبانة التنافر المعرفي بالطرق التالية:

 Validityأوالً: الصدق 

 تم حساب صدق استبانة التنافر المعرفي بالطرق التالية:

 . صدق المحكمين 1

ك وذل قام الباحث بعرض المقياس على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة في مجال علم النفس

من  %80بهدف األخذ بآرائهم ومالحظاتهم، وقد اعتمد الباحث الفقرات التي اتفق عليها 

ميع فقرات % فأكثر وبالتالي فقد تم اعتماد ج80الفقرات على نسبة  المحكمين، وقد حصلت جميع

 االستبانة في صورتها األولية.

 Internal Consistency. صدق االتساق الداخلي 2

عرفي نافر المالت قمنا بحساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية لمقياس

 (.2الة، وذلك كما هو مبين في جدول )مع بيان مستوى الداللة في كل ح

 ي(: معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لمقياس التنافر المعرف2جدول رقم )

 معامل االرتباط البعـــد

 **0.849 العاطفي )االنفعالي(

 **0.859 السلوكي

 **0.530 االجتماعي

     0.01** = دالة عند مستوى داللة                 
مما  0.01يتضح من الجدول أن جميع فقرات المقياس قد حققت داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 يحقق صدق محتوى كل بعد بالنسبة للدرجة الكلية.
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 Reliabilityثانياً: الثبات 

 كرونباخ  –الثبات بإيجاد معامل ألفا 

 .(3ين في جدول رقم )كرونباخ كما هو مب –قمت بحساب ثبات المقياس باستخدام معامأللفا 

 كرونباخ-(: ثبات مقياس التنافر المعرفي بطريقة ألفا3جدول رقم )

 قيمة ألفا عدد الفقرات البعـــــــــــــــد

 0.769 14 العاطفي )االنفعالي(

 0.801 13 السلوكي

 0.608 8 االجتماعي

 0.853 35 الدرجة الكلية

بدرجرة  التنرافر المعرفري تبرين أن المقيراس يتمترع بعد إجراء عمليرات الصردق والثبرات علرى مقيراس

 جيدة من الصدق والثبات وبالتالي فهو مناسب لالستخدام في هذه الدراسة.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة 2.1.5

 للحصول على نتائج الدراسة استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية:

 والوزن النسبي.التكرارات، المتوسطات، االنحراف المعياري -

ت للكشف عن داللة الفروق بين متوسطي درجا Independent Sample T testاختبار )ت( -

 مجموعتين مستقلتين في المتغير التابع.

ات للكشف عن داللة الفروق بين متوسط One Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي -

 .درجات أكثر من مجموعتين مستقلتين في المتغير التابع

 خطوات إجراء الدراسة 2.1.6

 من أجل تحقيق أهداف الدراسة، قام الباحث بالخطوات التالية:   

ة, قام دراسجمع وإعداد الدراسات السابقة لالستفادة منها في فروض الدراسة وإلعداد أداة ال-

تغير بم القةالباحث بالرجوع إلى بعض الدراسات واألبحاث المحلية والعربية والعالمية ذات الع

 البحث.

ذه مترية لهسيكوإعداد أداة البحث بما يتالءم مع البيئة الفلسطينية, وتم التأكد من الخصائص ال-

افظات ( معلم ومعلمة من المدارس الحكومية بمح40األداة على عينة استطالعية تكونت من )

 قطاع غزة.

م إجراء ومعلمة ومن ث( معلم 228تطبيق أداة البحث على العينة الفعلية والتي تكونت من )-

تفسيراتها ، وعرض النتائج و(SPSS)المعالجات اإلحصائية المناسبة باستخدام برنامج اإلحصاء 

 ة.ومناقشتها ومحاولة ربطها بنتائج دراسات سابقة, ومن ثم صياغة التوصيات الالزم

 نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها 3.1

لنسبي زن االنسبة المئوية، المتوسط الحسابي والو لمعرفة مستوى التنافر المعرفي قمت بحساب

 الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة وذلك كما هو مبين أدناه.
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 (: استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات البعد العاطفي )االنفعالي(4جدول رقم )

 البعد العاطفي )االنفعالي(
 ً ً  دائما ً  غالبا ً  أحيانا ً أ نادرا  المتوسط بدا

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

تزعجني تصرفات  1

بعض زمالئي في العمل 

لذا أحاول تقبله حتى ال 

 أخسره

14.0 37.7 37.3 10.1 0.9 3.54 0.887 70.8 1 

أفتقد االرتياح النفسي  2

عندما يكون هنالك 

 تضارب في أفكاري

14.5 40.4 31.1 11.0 3.1 3.52 0.973 70.4 2 

أبتعد عن قول الحق  3

)الصدق( خوفاً من 

 التعرض للوم

2.6 4.4 17.5 30.7 44.7 1.89 1.014 37.8 14 

أشعر بالقلق بالرغم من  4

قيامي بإنجاز المهام 

المطلوبة مني بشكل 

 صحيح

3.9 15.8 29.4 32.0 18.9 2.54 1.088 50.8 11 

أشعر باالنزعاج من  5

القرارات اإلدارية التي 

ض مع أفكاري تتعار

 ومعتقداتي.

19.3 26.3 37.3 11.8 5.3 3.43 1.090 68.6 3 

أتقبل التناقضات بالرغم  6

أنها تسبب لي عدم 

 الرضا

11.4 32.9 39.9 13.2 2.6 3.37 0.942 67.4 4 

أشعر بتأنيب الضمير  7

عندما أخفي بعض 

 المعلومات عن زمالئي

17.5 27.6 32.0 17.1 5.7 3.34 1.125 66.8 5 

أشعر بعدم االهتمام  8

بفقدان ثقة اآلخرين في 

سبيل تحقيق طموحاتي 

 في العمل

7.0 17.5 26.3 29.4 19.7 2.63 1.186 52.6 10 
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أشعر بعدم الرضا كوني  9

أعمل في وزارة التربية 

 والتعليم

7.5 17.5 18.9 16.2 39.9 2.36 1.355 47.2 12 

أشعر بعدم االرتياح عند  10

تعرضي لسؤال ال 

تطيع اإلجابة عليه أس

الحتوائه على معلومات 

 سرية

12.3 31.6 35.1 12.3 8.8 3.26 1.103 65.2 6 

أشعر باإلحباط بالرغم  11

 من حبي لمجال التعليم
16.2 19.3 31.1 19.7 13.6 3.05 1.260 61 7 

أعتقد أن تقييمي من قبل  12

المسؤولين ال يتناسب مع 

 أدائي المهني

10.1 19.7 40.4 17.1 12.7 2.97 1.134 59.4 8 

أعمل في وزارة التربية  13

والتعليم بالرغم أن 

أحالمي كانت أكبر من 

 ذلك

21.1 25.0 15.4 15.4 23.2 3.05 1.477 61 9 

أتعاطف مع بعض  14

الطلبة على حساب 

الطلبة اآلخرين بالرغم 

من معرفتي أنه غير 

 مقبول

6.6 9.2 22.8 30.3 31.1 2.30 1.190 46 13 

ة ت في الفقر( الخاص بالبعد العاطفي )االنفعالي( أن أعلى الدرجات كان4ضح من الجدول رقم )يت

ه" التي نصت على "تزعجني تصرفات بعض زمالئي في العمل لذا أحاول تقبله حتى ال أخسر

ة بأن ( ويفسر الباحث هذه النتيج%70.8( بوزن نسبي قدره )3.54حيث بلغ متوسط الدرجات )

مالئهم زر عن وزارة التربية والتعليم يحاولون تقبل المواقف والسلوكيات التي تصدالعاملين في 

 ةرويليها الفق في العمل, ويحاولون الحفاظ على عالقة طيبة بينهم رغم أن بعض أفعالهم لم تعجبه,

لغ التي نصت على "أفتقد االرتياح النفسي عندما يكون هنالك تضارب في أفكاري" حيث ب

فرد ( ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن ال%70.4( بوزن نسبي قدره )3.52ت )متوسط الدرجا

موقف لعين معندما تكون أفكاره متضاربة ومتشابكة ومعارفه متنافرة ولديه صعوبة بإتخاذ قرار 

 ما سيشعر بالتوتر وعدم الراحة ويرجع ذلك لكثره الضغوطات سواء بالعمل أو خارجه.
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لى ة في الفقرة التي نصت على "أتعاطف مع بعض الطلبة عفي حين كانت الدرجات المتدني

( 2.30حساب الطلبة األخرين بالرغم من معرفتي أنه غير مقبول" حيث بلغ متوسط الدرجات )

 ( ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن بعض الموظفين داخل المدرسة%46بوزن نسبي قدره )

 وال ينحازوا الفروق الفردية بين الطلبة, يتعاطفون مع بعض الطلبة, لذلك يجب عليهم أن يراعوا

 وياً ألي طالب على حساب األخر, بالرغم من ذلك أن لديه معرفة أنه خطأ وغير مقبول ترب

ة رويليها الفق رين,وتعليمياً ألن هذا التعاطف واالنحياز قد يسبب الحقد والكراهية لدى الطلبة األخ

ً من التعرض للوم" حيث بلغ متوسطالتي نصت على "أبتعد عن قول الحق )الصدق( خو  فا

ن م(, ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن القليل %37.8( بوزن نسبي قدره )1.89الدرجات )

اضي ير رغالموظفين في عملهم يتجنبون قول الحق وإدالء المعلومات الحقيقية, وبداخله يكون 

 ك خوفاً من اللوم والتأنيب.عن ذلك ولكن أحياناً طبيعة عمله تتطلب ذل

 (: استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات البعد السلوكي5جدول رقم )

 البعد السلوكي
 ً ً  دائما ً  غالبا ً  أحيانا ً  نادرا  المتوسط أبدا

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

أقوم بتنفيذ القرارات  1

اإلدارية بالرغم من 

 تعارضها مع معتقداتي

14.9 36.8 26.3 12.7 9.2 3.36 1.158 67.2 2 

يصعب علي تقبل التوجيه  2

من قبل المسؤول لكنني 

 أقوم بتنفيذ التعليمات بدقة

14.5 26.8 28.5 19.3 11.0 3.14 1.210 62.2 4 

أقوم بإنجاز المهام  3

المطلوبة مني في العمل 

والتي قد تتعارض مع 

 أفكاري

15.4 37.3 29.4 12.3 5.7 3.44 1.071 68.8 1 

أقوم بتغيير مبادئي وفقاً  4

لمتطلبات الموقف أثناء 

 العمل

4.8 14.5 26.3 24.1 30.3 2.39 1.196 47.8 6 

أقوم ببعض األفعال التي  5

تتعارض مع مبادئي وذلك 

بهدف تحقيق أهدافي 

 الخاصة

3.5 7.9 15.8 28.5 44.3 1.98 1.112 39.6 8 

أتردد كثيراً في ردود  6

ه المواقف أفعالي تجا
7.0 15.8 38.6 25.4 13.2 2.78 1.085 55.6 5 
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واألحداث التي تواجهني 

 أثناء العمل

أقوم بالتدخين بالرغم من  7

 معرفتي بأضراره الصحية
6.1 8.8 9.2 3.5 72.4 1.73 1.286 34.6 10 

أتناول العقاقير المهدئة  8

بالرغم من أثارها السلبية 

على الصحة على المدى 

 البعيد

1.8 7.0 7.9 9.6 73.7 1.54 1.021 30.8 12 

أتعمد التأخر عن مواعيد  9

الدوام الرسمي بدون سبب 

 مع علمي أنه ممنوع

1.3 4.4 10.1 16.2 68.0 1.55 0.935 31 11 

أتمارض كي أتغيب عن  10

العمل بالرغم من معرفتي 

 أن هذا سلوك غير أخالقي

2.2 3.1 7.0 11.4 76.3 1.43 0.915 28.6 13 

استخدم العقاب البدني  11

برغم معرفتي أنه ممنوع 

 من قبل الوزارة

3.5 12.3 28.9 23.7 31.6 2.32 1.146 46.4 7 

قمت بتدريس بعض  12

الدروس التي تتعارض مع 

 معتقداتي وأفكاري

2.2 5.7 17.1 23.7 51.3 1.84 1.043 36.8 9 

أتكلف ببعض األنشطة  13

المدرسية رغم معرفتي 

 ومجهدة بأنها متعبة

15.4 27.6 30.7 15.8 10.5 3.21 1.196 64.2 3 

( الخاص بالبعد السلوكي أن أعلى الدرجات كانت في الفقرة التي نصت 5يتضح من الجدول رقم )

على "أقوم بإنجاز المهام المطلوبة مني في العمل والتي قد تتعارض مع أفكاري" حيث بلغ 

( ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن العامل في %68.8( بوزن نسبي قدره )3.44متوسط الدرجات )

عمله يواجه مواقف وأعمال قد تتعارض مع معتقداته وأفكاره, فيقوم بإنجازها وهو غير راضي 

عنها ومضطر لتنفيذ تلك األعمال كذلك طبيعة العمل تتطلب ذلك تجنباً من التأنيب واللوم ومخالفة 

على "أقوم بتنفيذ القرارات اإلدارية بالرغم من قوانين المؤسسة, ويليها الفقرة التي نصت 

( ويفسر %67.2( بوزن نسبي قدره )3.36تعارضها مع معتقداتي" حيث بلغ متوسط الدرجات )

الباحث هذه النتيجة بأن الموظف في الوزارة يكون مضطر لتنفيذ القرارات التي تصدر من داخل 
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ض مع معتقداته واتجاهاته, وذلك تجنباً المؤسسة التي يعمل بها سواء كانت تتوافق أو تتعار

 للعقاب والمساءلة القانونية.

لرغم من ة بافي حين كانت الدرجات المتدنية في الفقرة التي نصت على "أتناول العقاقير المهدئ

ن نسبي ( بوز1.54أثارها السلبية على الصحة على المدى البعيد" حيث بلغ متوسط الدرجات )

ات احث هذه النتيجة بأن بعض العاملين يلجأون لتناول المهدئ( ويفسر الب%30.8قدره )

نفسية ة الوالمسكنات للقيام بعملهم ولعدم إحساسهم بضغط العمل, فهو يظن أن ذلك يجلب الراح

, تقبلوالجسمية في العمل, فيكون العامل على علم ودراية بأن ذلك خطر على صحته في المس

وك ا سلكي أتغيب عن العمل بالرغم من معرفتي أن هذ ويليها الفقرة التي نصت على "أتمارض

ث ( ويفسر الباح%28.6( بوزن نسبي قدره )1.43غير أخالقي" حيث بلغ متوسط الدرجات )

عن  تغيبهذه النتيجة بأن القليل من الموظفين يلجأون لحيل وأكاذيب بادعائهم المرض حتى ي

ً ذلك غير مقبول دينياً وأخال العمل, وبالرغم من ذلك أنه على علم ومعرفة تامة أن  .قيا

 (: استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات البعد االجتماعي6جدول رقم )

 البعد االجتماعي
 ً  دائما

غال

 ً  با
 ً  المتوسط أبداً  نادراً  أحيانا

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

أعتقد أن العمل في سلك  1

التعليم يمنحني قيمة 

رغم من تدني اجتماعية بال

الراتب الشهري مقارنة 

 ببعض المهن األخرى

43.9 

3

8.

6 

12.7 3.5 
1.

3 
4.20 0.887 84 3 

أشارك في األنشطة  2

المجتمعية بالرغم من كثرة 

 أعباء عملي

27.6 

3

5.

5 

27.2 7.9 
1.

8 
3.79 0.992 75.8 5 

أعتقد أن مجال التعليم هو  3

األساس لرقي المجتمع 

ة وتطوره بالرغم من أهمي

 المهن األخرى

67.5 

1

9.

7 

9.6 3.1 0 4.52 0.794 90.4 1 

عملي في سلك التعليم  4

يتطلب مني أن أتعامل 

بشكل حسن مع الجميع 

بالرغم من أن البعض 

 يتعامل معي بشكل فظ

39.0 

3

5.

1 

19.3 3.5 
3.

1 
4.04 1.002 80.8 4 

أوافق على بعض  5

تصرفات زمالئي مع 
9.2 1

7.
33.3 

23.
1

6.
2.79 1.186 55.8 7 
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علمي أنها تؤثر بشكل 

نظرة المجتمع  سلبي على

 للمعلم

5 2 7 

أتنازل عن بعض حقوقي  6

 8.3 إرضاًء لزمالئي في العمل

2

1.

1 

40.8 
16.

7 

1

3.

2 

2.95 1.113 59 6 

أميل للعزلة لكني مضطر  7

لالختالط بزمالئي في 

 مكان العمل

4.4 

1

8.

0 

20.6 
28.

5 

2

8.

5 

2.41 1.201 48.2 8 

ى جزء من الراتب أتقاض 8

ولكنني مضطر لالستمرار 

 بعملي

56.1 

2

4.

1 

11.0 3.9 
4.

8 
4.23 1.103 84.6 2 

( الخاص بالبعد اإلجتماعي: أن أعلى الدرجات كانت في الفقرة التي 6يتضح من الجدول رقم )

"أعتقد أن مجال التعليم هو األساس لرقي المجتمع وتطوره بالرغم من أهمية المهن  نصت على

( ويفسر الباحث هذه %90.4( بوزن نسبي قدره )4.52رى" حيث بلغ متوسط الدرجات )األخ

النتيجة بأن العاملين في وزارة التربية والتعليم يفتخرون بمهنة التعليم ويعتقدون أنها األساس 

لنهضة المجتمع ورقيه, وبالرغم من ذلك يعلمون أن هناك مهن أخرى مهمة كالطب والهندسة 

هن التي بدونها ال يتطور المجتمع, ويليها الفقرة التي نصت على "أتقاضى جزء وغيرها من الم

( بوزن 4.23من الراتب ولكنني مضطر لالستمرار في عملي" حيث بلغ متوسط الدرجات )

( ويفسر الباحث هذه النتيجة بأنه بالرغم من تقاضيهم جزء من الراتب بسبب %84.6نسبي قدره )

يكون العامل مضطر لالستمرار في عمله ألنه ال يوجد بديل أخر أفضل األزمة المالية الخانقة ف

 فيرضى بما هو موجود نظراً لقلة فرص العمل وزيادة نسبة البطالة في قطاع غزة.

ي مالئفي حين كانت الدرجات المتدنية في الفقرة التي نصت على "أوافق على بعض تصرفات ز

( 2.79)جتمع للمعلم" حيث بلغ متوسط الدرجات مع علمي أنها تؤثر بشكل سلبي على نظرة الم

كيات ( ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن هناك بعض المواقف والسلو%55.8بوزن نسبي قدره )

العمل,  ه فيتصدر من العاملين داخل المؤسسة وتكون سلبية وغير مقبولة في المجتمع وال لزمالئ

يل على "أم ي نصتفيقبل بها, ويليها الفقرة التولكن خوفاً من خسارته وتجنباً للمشاكل مع زمالئه 

( 2.41للعزلة ولكنني مضطر لالختالط بزمالئي في مكان العمل" حيث بلغ متوسط الدرجات )

ة تجعل ( ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن طبيعة العمل داخل المؤسس%48.2بوزن نسبي قدره )

ن يكون ولك يلون إلى العزلة واإلنطواءالموظف يختلط بزمالئه وبالرغم من ذلك هناك موظفين يم

 مجبر على اإلختالط ومشاركة زمالئه داخل العمل.
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فر لتناثم قمت بحساب المتوسط الحسابي للدرجات والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد مقياس ا

 (.7المعرفي والدرجة الكلية للمقياس، وذلك كما هو مبين في الجدول رقم )

 فر المعرفي لدى أفراد عينة الدراسة(: مستوى التنا7جدول رقم )

 االنحراف المعياري المتوسط عدد الفقرات البعد
الوزن 

 النسبي

 58.9 0.564 2.947 14 البعد العاطفي )االنفعالي(

 47.2 0.621 2.363 13 البعد السلوكي

 72.3 0.461 3.616 8 البعد االجتماعي

 57.6 0.436 2.883 35 المجموع

%، يليه 72.3(: أن البعد اإلجتماعي األعلى انتشاراً بوزن نسبي 7ول رقم )يتبين من نتائج جد

وزن نسبي ب%، وكان البعد السلوكي األقل انتشاراً 58.9البعد العاطفي االنفعالي بوزن نسبي 

ن م% وتظهر هذه النتيجة وجود مستوى متوسط 57.6%، وبلغ مستوى التنافر المعرفي 47.2

غزة.  قطاعبلمين في وزارة التربية والتعليم بالمحافظات الجنوبية التنافر المعرفي لدى المع

(, 2016(, ودراسة )كريم, 2017واتفقت نتيجة الدراسة الحالية من دراسة كل من )حسنين, 

د (, التي بينت وجو2016(, ودراسة )سالمة وغباري, 2017ودراسة )العظامات والعتوم, 

, اللحيانيسة )راد العينة, في حين اختلفت مع نتائج درامستوى متوسط من التنافر المعرفي لدى أف

لتي بينت ا( 2015%, ودراسة )العتيبي, 38.1( التي بينت أن مستوى التنافر المعرفي بلغ 2015

(, ودراسة Allahyani, 2012%, كما أن دراسة )37.89أن مستوى التنافر المعرفي بلغ 

(Chow & Wood, 2001بينت أن مستوى التنافر ا )ضاً, لمعرفي لدى أفراد العينة كان منخف

 ( عدم وجود تنافر معرفي لدى أفراد عينة الدراسة.2016في حين بينت دراسة )شوكت, 

إن مستوى التنافر المعرفي لدي المعلمين بوزارة التربية والتعليم في قطاع غزة كان بدرجة 

اتهم وسلوكاتهم, ويمكن إرجاع متوسطة، أي أنهم ال زالوا يواجهون نوعاً من التناقض بين اتجاه

هذه النتيجة إلى ظروف الحياة الضاغطة واألزمات المتتالية في قطاع غزة, والتي أدت إلى تدني 

الدخل الشهري الذي يتلقاه المعلم, بالتالي فهو غير قادر على توفير متطلبات الحياة األساسية, هذا 

ستمرار بعمله أو تركه للعمل بالرغم من كله أدى إلى تشتت تفكيره وتعارض معارفه ما بين اال

عدم وجود بديل أفضل, لذلك كان هناك قدر من التنافر المعرفي في أفكاره ومعتقداته وسلوكياته 

والتي تحدث له التوتر واالنزعاج. كما يمكن القول أن العادات والتقاليد واألعراف السائدة في 

ي الحديث, والتي تتعارض مع اتجاهات المجتمع قد تصطدم مع متطلبات التطور التكنولوج

وأفكار الفرد الخاصة وقد تؤدي إلى حدوث نوع من التنافر بين الواقع الجديد والمعتقدات التي 

يؤمن بها الفرد, وكذلك يمكن تفسير هذه النتيجة بأن طبيعة المجتمع الفلسطيني على وجه العموم 
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زب سياسي وكل حزب يحمل أفكاراً وقطاع غزة على وجه الخصوص الذي يوجد به أكثر من ح

ومعتقدات تختلف نوعاً ما عن اآلخر, وبالتالي قد ال تتماشي هذه المعتقدات واالتجاهات مع طبيعة 

 العمل الذي يعمل به, مما يجلب له قدراً من التنافر المعرفي.

 نينوأعزو هذه النتيجة إلى طبيعة العمل في سلك التعليم الذي تحكمه مجموعة من القوا

نين لك القواد بتوالتعليمات التي تضبط العملية التعليمية, لذلك يحاول المعلمين االنصياع والتقي

ن توازن بين الوالتي قد تتعارض مع معتقدات ومبادئ الفرد, وبالتالي يسعى المعلمين لخلق حالة م

 مسايرة المجتمع, والعمل على إشباع حاجاته وتحقيق أهدافه ورغباته.

ى لد يتنافر المعرف"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في ال ىاألول يةالفرضالختبار صحة 

نس الج تعزى لمتغيرالمعلمين في وزارة التربية والتعليم بالمحافظات الجنوبية بقطاع غزة 

كور ذن الم، قمنا بإجراء اختبار )ت( لمعرفة الفروق بين متوسط الدرجات لكل إناث(" -)ذكور 

 (.8هو مبين في الجدول رقم )، وذلك كما واإلناث

 ذكور واإلناثبين ال تنافر المعرفي(: الفروق في ال8جدول رقم )

 العدد الجنس البعد 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الداللة قيمة )ت(

البعد العاطفي 

 )االنفعالي(

 0.581 2.998 138 ذكر
1.700 0.090 

 0.529 2.869 90 أنثى

 البعد السلوكي
 0.644 2.492 138 رذك

4.207 
0.000 

* 
 0.527 2.164 90 أنثى

 البعد االجتماعي

 0.456 3.646 138 ذكر

1.239 0.217 
 0.467 3.569 90 أنثى

 الدرجة الكلية
 0.452 2.958 138 ذكر

3.420 
0.001 

* 
 0.385 2.767 90 أنثى

 0.05 ≥*= دالة إحصائياً عند مستوى 

 بين 0.05 ≥( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 8) تشير نتائج جدول رقم

 (,α = 0.000متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث في كل من البعد السلوكي )

كما بينت , ( وكانت الفروق لصالح الذكورα = 0.001والدرجة الكلية لمقياس التنافر المعرفي )

كور بين متوسط درجات الذ 0.05≥ية عند مستوى النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ

جتماعي (, والبعد االα= 0.090ومتوسط درجات اإلناث في كل من البعد العاطفي )االنفعالي( )

(α= 0.217.) 
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ة )شوكت, (, ودراس2017واتفقت نتيجة الدراسة الحالية من دراسة كل من )العظامات والعتوم, 

نس الج لة إحصائية في التنافر المعرفي تعزى لمتغير(, التي بينت وجود فروق ذات دال2016

ة )كريم, (, ودراس2017وكانت الفروق لصالح الذكور, وتختلف هذه النتيجة مع دراسة )حسنين, 

ة في ( التي بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي2015(, ودراسة )سالمة وغباري, 2016

 التنافر المعرفي تعزى لمتغير الجنس.

واقف للم ه النتيجة منطقية, وذلك يعود إلى أن طبيعة الذكور في كونهم أكثر عرضةأرى أن هذ

ني حيث لسطيالحياتية, وكذلك أكثر عرضة للتقلبات المزاجية والنفسية في ظل واقع المجتمع الف

 الملقاة عباءيتحمل الرجل العبء األكبر في المسؤولية عن البيت واألسرة, كذلك المسؤولية واأل

ضاغطة ة القه داخل المؤسسة التعليمية التي يعمل بها, وبالنظر كذلك إلى ظروف الحياعلى عات

شعوره ه, وفي جميع مناحي الحياة في قطاع غزة والتي تؤدي إلى تشتت تفكيره ومعتقداته وسلوك

 بالتوتر واالنزعاج, وبالتالي تؤثر على مستوى التنافر المعرفي لديهم.

دى ل فيتنافر المعرال توجد فروق ذات داللة إحصائية في ال" الختبار صحة الفرضية الثانية

، "مرالع تعزى لمتغيرالمعلمين في وزارة التربية والتعليم بالمحافظات الجنوبية بقطاع غزة 

وسط لمعرفة الفروق بين مت One way ANOVAقمنا بإجراء اختبار تحليل التباين األحادي 

نة س 50سنة,  49 – 40سنة,  39 – 30سنة,  29 – 22الدرجات بالنسبة لمستويات العمر )

 (.9فأكثر(، وذلك كما هو مبين في الجدول رقم )

 تنافر المعرفيالتي تعزى للعمر(: الفروق في ال9جدول رقم )

 العدد العمر البعد 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الداللة (Fقيمة )

البعد العاطفي 

 )االنفعالي(

 0.692 2.811 31 سنة 29 – 22

1.100 0.350// 
 0.542 3.007 112 سنة 39 – 30

 0.478 2.924 48 سنة 49 – 40

 0.609 2.911 37 سنة فأكثر 50

 البعد السلوكي

 0.730 2.493 31 سنة 29 – 22

0.740 0.529// 
 0.589 2.360 112 سنة 39 – 30

 0.594 2.280 48 سنة 49 – 40

 0.657 2.368 37 سنة فأكثر 50

 //0.654 0.542 0.429 3.520 31 سنة 29 – 22 البعد االجتماعي
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 0.454 3.631 112 سنة 39 – 30

 0.451 3.643 48 سنة 49 – 40

 0.523 3.614 37 سنة فأكثر 50

 الدرجة الكلية

 0.528 2.855 31 سنة 29 – 22

0.283 0.837// 

 0.404 2.909 112 سنة 39 – 30

 0.417 2.849 48 سنة 49 – 40

 0.482 2.870 37 سنة فأكثر 50

ً      0.05≥*= دالة إحصائياً عند مستوى   //= غير دالة إحصائيا

في كالً من  0.05≥(: عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 9يتضح من جدول رقم )

 = α( والبعد االجتماعي )α = 0.529( والبعد السلوكي )α = 0.350البعد العاطفي االنفعالي )

 (.α = 0.837( والدرجة الكلية للمقياس )0.654

روا مأرى أن هذه النتيجة منطقية ألن جميع المعلمينبغض النظر على اختالف أعمارهم قد 

لهم أقواببتجارب ومواقف عديدة في حياتهم سواء داخل العمل أو خارجه, فهم أكثر حكمة ووعي 

درة ديهم القلك لية بالتحكم بمجريات األمور والمواقف التعليمية المختلفة, كذوأفعالهم وأكثر درا

فس ون نعلى التعامل مع المواقف والتحديات التي تواجههم دون قلق وتوتر, فالمعلمين يعيش

د قلتي االظروف والهموم مهما اختلفت أعمارهم, مما ينعكس على طبيعة تفكيرهم ومعتقداتهم 

 .في لديهملمعره تقريباً, وبالتالي ينعكس ذلك على تشابه مستويات التنافر اتكون في نفس االتجا

دى ل فيتنافر المعرال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الالختبار صحة الفرضية الثالثة "

ؤهل الم تعزى لمتغيرالمعلمين في وزارة التربية والتعليم بالمحافظات الجنوبية بقطاع غزة 

وق بين لمعرفة الفر One way ANOVAاء اختبار تحليل التباين األحادي ، قمنا بإجر"العلمي

لك كما (، وذ, دراسات عليابكالوريوسمتوسط الدرجات بالنسبة لمستويات المؤهل العلمي )دبلوم, 

 (.10هو مبين في الجدول رقم )

 تنافر المعرفيالتي تعزى للمؤهل العلمي(: الفروق في ال10جدول رقم )

 العدد العلمي المؤهل البعد 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الداللة (Fقيمة )

البعد العاطفي 

 )االنفعالي(

 0.447 2.870 11 دبلوم

0.297 0.743 // 
 0.573 2.955 209 بكالوريوس
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 0.482 2.830 8 دراسات عليا

 البعد السلوكي

 0.424 2.223 11 دبلوم

 0.632 2.380 209 بكالوريوس // 0.335 1.099

 0.482 2.096 8 دراسات عليا

 البعد االجتماعي

 0.403 3.500 11 دبلوم

 0.466 3.613 209 بكالوريوس // 0.231 1.473

 0.323 3.859 8 دراسات عليا

 الدرجة الكلية

 0.327 2.774 11 دبلوم

 0.444 2.892 209 بكالوريوس // 0.573 0.559

 0.364 2.792 8 دراسات عليا

ً      0.05≥*= دالة إحصائياً عند مستوى   //= غير دالة إحصائيا

في كالً  0.05≥(: عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 10يتضح من جدول رقم )

 α( والبعد االجتماعي )α = 0.335( والبعد السلوكي )α = 0.743من البعد العاطفي االنفعالي )

 (.α = 0.573لية للمقياس )( والدرجة الك0.231= 

توى ي مسأرى أن االختالفات في المؤهل العلمي بين المعلمين لم تؤِد إلى حدوث اختالفات ف

في نفس  ملونالتنافر المعرفي, وأفسر هذه النتيجة بأن المعلمين باختالف مؤهالتهم العلمية يع

سلك  ين فيأن جميع المعلمالبيئة المدرسية وضمن نفس القوانين التي تحكم طبيعة العمل, كما 

من  هذا يقللاً والتعليم حاصلين على دورات في التربية وبالتالي فإن فهمهم وإدراكهم يكون متقارب

على  (33, ص2012إمكانية وجود فروق ملحوظة في مستويات التنافر المعرفي, وأكد )قطامي, 

ب اً وتجارفكارأعرفي؛ ألن لديه أن ثقافة الفرد ومستواه التعليمي قد يزيد من حاالت التنافر الم

 مخزونة يستعين بها الفرد عند اتخاذ موقف اتجاه القضايا التي تمر به.

 التوصيات 3.2

 في ضوء نتائج الدراسة فإني أوصي باآلتي:

 المناسب لقراراضرورة تنفيذ دورات تدريبية تهدف إلى التخفيف من التنافر المعرفي والقدرة على اتخاذ -

 لمين الذكور.وخصوصاً المع

 منه. للحد إقامة ندوات علمية وورش عمل لتوضيح مفهوم التنافر المعرفي وأهميته والطرق واألساليب-

 تصميم برنامج إرشادي يهدف إلى تعزيز القدرة على التعامل مع المواضيع والمواقف المتناقضة.-
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 االستنتاجات 3.3

التعليم وبية لدى المعلمين في وزارة التر تضمنت هذه الدراسة البحث في متغير التنافر المعرفي

س اردمن الممعلم ومعلمة  228المحافظات الجنوبية بقطاع غزة, وتكونت عينة الدراسة من ب

لصت خ, وقد من اإلناث( 90من الذكور و 138الحكومية في المحافظات الجنوبية بقطاع غزة )

 الدراسة إلى النتائج اآلتية:

ة الجنوبي افظاتفر المعرفي لدى المعلمين في وزارة التربية والتعليم بالمحوجود مستوى متوسط من التنا-

 بقطاع غزة.

ظات بالمحاف تعليموجود فروق ذات داللة إحصائية في التنافر المعرفي لدى المعلمين في وزارة التربية وال-

 الجنوبية بقطاع غزة تعزى لمتغير الجنس وكانت الفروق لصالح الذكور.

م التعليولدى المعلمين في وزارة التربية تنافر المعرفيق ذات داللة إحصائية في الفروعدم وجود -

 , والمؤهل العلمي.العمرتعزى لمتغير  بالمحافظات الجنوبية بقطاع غزة

 المراجعقائمة 

لمقرداد، (. البحرث التربروي، عناصرره، مناهجره، أدواتره، الطبعرة الثانيرة، مطبعرة ا1997األغا، إحسان ).1

 غزة.

, لالمجلد األو (. التنافر المعرفي والسلوك الفردي, المجلة المغربية لعلم النفس,1991حدية, مصطفى ).2

 .25 – 5العدد الثاني, ص ص 

ي منطقة ف(. مستوى التنافر المعرفي وعالقته بأنماط الشخصية لدى المراهقين 2017حسنين, أالء ).3

 دن.عبلين, رسالة ماجستير, جامعة عمان العربية, األر

ي العلمية (. نظريات اإلتصال في القرن الحادي والعشرين, دار اليازور2016الدليمي, عبدالرزاق ).4

 للنشر والتوزيع, عمان, األردن.

الجامعة  (. التنافر المعرفي والمسؤولية االجتماعية لدى طلبة2016سالمة, ثريا وغباري, ثائر ).5

اني مجلد الثة, اللكلية, المجلة األردنية في العلوم التربويالهاشمية في ضوء متغيري النوع االجتماعي وا

 .41-31عشر, العدد األول, ص ص 

لة كلية صرية, مج(. التنافر المعرفي لدى طلبة كلية التربية األساسية الجامعة المستن2016شوكت, رنا ).6

 .848 – 825التربية األساسية, المجلد الثاني والعشرون, العدد ثالثة وتعسون, ص ص 

اديمي لدى (. التنافر المعرفي وعالقته بكل من مفهوم الذات والتحصيل األك2015العتيبي, سميرة ).7

امعة لثاني, جالعدد طالب جامعة أم القرى وطالباتها, مجلة العلوم اإلجتماعية, المجلد الثالث واألربعين, ا

 .101 – 53مجلس النشر العلمي, ص ص  –الكويت 

صادر الدعم (. التنافر المعرفي وعالقته بأساليب التفكير وم2017عتوم, عدنان )العظامات, عمر وال.8

, النفسية ربويةاالجتماعي لدى طلبة جامعة اليرموك, مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات الت

 .28 – 14المجلد السابع, العدد الثاني والعشرين, ص ص 

ن, توزيع, عمال مدخل متكامل, دار اليازوري العلمية للنشر وال(. نظريات اإلتصا2010العالق, بشير ).9

 األردن.

سرة للنشر (. نظرية التنافر والعجز والتغيير المعرفي, الطبعة األولى, دار المي2012قطامي, يوسف ).10

 والتوزيع والطباعة, األردن.

ي الطلبة ف ى للشخصية لدى(. التنافر المعرفي وعالقته بالعوامل الخمسة الكبر2016كريم, ميساء ).11

 قضاء عكا, رسالة ماجستير, جامعة عمان العربية, األردن.
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رى امعة أم الق(. التنافر المعرفي وعالقته بتقدير الذات لدى طالب وطالبات ج2015اللحياني, مريم ).12

لس مج –ويت لكة ابمكة المكرمة, مجلة العلوم اإلجتماعية, المجلد الثالث واألربعين, العدد الثالث, جامع

 .96-50النشر العلمي, ص ص 

 .(. اإلصدار األول, السلطة الفلسطينية, فلسطين1997وزارة التخطيط والتعاون الدولي ).13

.14 Allahyani, M. HA. (2012). The relationship between Cognitive 

Dissonance and Decision-Making Styles in a Sample of Female Students 

at the University of Umm Alqura. The Education Journal, 132(3), 641 – 

663. 

.15 Chow, P., & Wood, W. (2001). Comparing Canadian and United states 

high school students on cognitive dissonance test score, Journal of 

Instructional Psychology, 28 (3), 137 – 140.   

.16 Festinger, Leon (1957). A Theory of cognitive Dissonance. Stanford 

University Press, Stanford. 
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دور وسائل الضبط االجتماعي في تعزيز قيم طلب العلم لدى طالبات جامعة الملك سعود 

 بالرياض

 المحسن األحمد                   أ. د. فوزية بنت بكر البكر أ. لمياء بنت عبد

 السعودية-السعودية       جامعة الملك سعود، الرياض-جامعة الملك سعود، الرياض

 

إلددا التعددرى علددا دور وسددائل الضددبط االجتمدداعي دالضددبط بالعددادات هدددفت الدراسددة  ملخصص  

ي تعزيدز فدالضدبط بوسدائل اإلعد م   -الضبط باألنظمدة والقدوانين  -الضبط باألعراى  –والتقاليد 

 القدديم اإليجابيددة فددي طلددب العلددم لدددى المالبددات فددي جامعددة الملددر سددعود والك دد  عددن ال ددرو 

مات درجددات العينددة علددا مقيدداا دور وسددائل الضددبط بددين متوسدد 0.05اإلحصددائية عنددد مسددتوى 

لتمبيقيددة ااالجتمدداعي فددي تعزيددز القدديم اإليجابيددة فددي طلددب العلددم لدددى طالبددات كليددة العلددوم المبيددة 

لمعتمد المرحلة الدراسية . المنهج ا –بجامعة الملر سعود بالرياض باخت ى متغيري دالتخصص 

 االعتماد علا عينة ع وائية بسيمة. في الدراسة هو المنهج الوص ي التحليلي وتم

سدة في الدرا وقد توصلت الدراسة إلا النتائج التالية: أن جميع أشكال الضبط االجتماعي المستهدفة

ى ود بداخت لها تأثير في تعزيز القيم اإليجابية في طلب العلدم لددى المالبدات فدي جامعدة الملدر سدع

ات داللددة ذال توجددد فروقددا  ارت النتددائج إلددا أندد  بينهدا فددي التددأثير مددن متوسددط إلددا موافدد . كمدا أشدد

الدرجددة الكليددة لدددور وسددائل الضددبط  إحصددائية بددين متوسددمات اسددتجابات أفددراد الدراسددة حددول

ي التخصدص االجتماعي وأبعادها ال رعية في تعزيز القيم اإليجابية في طلب العلم باخت ى متغيدر

 والمرحلة الدراسية.

 م.جتماعي، وسائل الضبط االجتماعي، تعزيز قيم، طلب العلالضبط اال الكلمات المفتاحية 

Social Control Means Role in Promoting Knowledge Seeking Values 

Among Female Students at King Saud University in Riyadh 

A. Lamya Alahmed                              Prof. Fawziah Albakker 

King Saud University - Riyadh, KSU 

Abstract: This study aimed to identify the role of social control means 

(control by customs and traditions, norms, regulations and laws, and 

media) in promoting positive values in seeking knowledge among King 

Saud University (KSU) female students. It detected statistical differences 
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at 0.05 between the sample average scores, in accordance with two given 

variables specialization and educational level. Descriptive analytical 

method is the adopted method. It relied on a simple random sample. 

The study findings revealed that all forms of the targeted social control 

have an impact on promoting positive values, where the effect ranges 

differ from “agree” to “partially agree”. It showed that there are no 

statistically significant differences between the average responses among 

the study sample on the total survey grade of the role of social control 

means and its sub-dimensions, which is represented in accordance with 

specialization and educational level. 

Key Words:  Social Control, Social Control Role, Promoting 

Knowledge, Seeking Values. 

 

 مقدمة

، حيث هم عد مرحلة ال باب مرحلة هامة وم صلية ويعتبر ال باب لك  الجنسين فئة عمرية مهمةت  

قصددا درجددة أعمدداد األمددة الددبين ينبغددي االهتمددام بمعدددادهم علميددا  وثقافيددا  واسددت مار طاقدداتهم إلددا 

  فددي شددكل هرمددي (Maslowم األساسددية كمددا صددن ها ماسددلو ممكندد ، وذلددر بددأن نتعددرى حاجدداته

 قاعدت  الحاجات ال سيولوجية، وقمت  تحقي  البات. 

قاليدد وهناك الك يدر مدن التغيدرات فدي المجتمعدات الحاحدر ، حيدث أصدب  الك يدر مدن العدادات والت

 أسدوارها خمديوالم اهيم االجتماعية ال تعدرى حددودا  لمجتمعاتهدا األم، وإنمدا دفعدت بن سدها إلدا ت

 وأطرهددا المجتمعيددة الخاصددة لتت قددا مددع ثقافددات مجتمعيددة أخددرى منتجددة مددا يعددرى ا ن باسددم

قتصدادية العولمة، كما أن سياسات العولمة في الوقت الحاحر التدي اخترقدت الحدواجز القيميدة واال

قديم لك ير من دول العالم المعاصدر، قدد انعكسدت بمريد  مباشدر، أو بيدر مباشدر علدا سدلوكيات و

ر مددن وم داهيم واقتصداديات المجتمعدات فدي الوقدت الحاحدرك لددبا كدان مدن األهميدة أن تعمدل الك يد

 عيددل الددول المعاصدر  علددا مواكبدة هدبا التغييددر السدريع واإلعدداد لدد  وذلدر مدن خدد ل تحدديث وت

  . 253، ص2011مؤسساتها المختل ة بص ة عامة واألسر  بص ة خاصة دالبكر، 

علا أساليب الضبط االجتماعي التي تستخدمها األسر  لضبط سلوك أبنائهدا،  وقد أثر ذلر وانعكس

إذ أن الضبط األسري والنظام السائد في األسر  من أهم أسس التواف  الن سي إلشدبا  دوافدع ال درد 

وممالبدد ، وخاصددة فددي مرحلددة المراهقددة حيددث أنهددا المرحلددة التددي يظهددر فيهددا بوحددو  تعددارض 

  مدع المصدلحة الم دتركة لةسدر ، لدبا فدمن عمليدة الضدبط االجتمداعي المصلحة ال خصية للمراه

التددي تددتم داخددل محدديط األسددر  ت عددد أمددرا  مهمددا نظددرا للدددور الددبي تؤديدد  األسددر  فددي التوفيدد  بددين 
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الرببددات ال رديددة مددع المصددال  الجماعيددة حتددا ال يتصددد  التماسددر األسددري أو البندداء االجتمدداعي 

الضددبط االجتمدداعي حددرور  مددن حددرورات الحيددا  االجتماعيددة وي عددد  . 8، ص2010دالسددالم، 

وسبب من أسباب استمرار بقاء اإلنسان، ولن تكدون هنداك إنسدانية قدادر  علدا الحيدا  االجتماعيدة، 

إالا إذا خضع السلوك اإلنساني لنظم اجتماعيدة توحد  لةفدراد المدر  التدي يسديرون عليهدا وتدنظم 

ساني، حتا يتمكن اإلنسان من العيش في س م واطمئندان مدع السلوك الب ري وتسمو بالتعامل اإلن

 بيره من أفراد حيث يتبادل معهم اإلحترام والتقدير واألمن واالطمئنان. 

وإن حددع  دور وسددائل الضددبط االجتمدداعي ليسددت حالددة وقتيددة بددل هددي نتيجددة ت اعددل العديددد مددن 

د رزت العديدطرأت علا المجتمدع وأفد المتغيرات االجتماعية وال قافية واالقتصادية والسياسية التي

ات مددن ا ثددار التددي أصددبحت ت ددكل خمددرا  علددا القدديم والمبددادف والخصوصدديات ال قافيددة للمجتمعدد

وتراجدع  وساهمت في انت ار عدد من السلوكيات الخاطئة، التي جاءت نتيجة لغياب الوعي ال قافي

ليدات قدي باإلحدافة إلدا حدع   النس  القيمي والت كر االجتماعي وحع  الدواز  الدديني واألخ 

اليددد ووسددائل الضددبط االجتمدداعي التددي تسدداهم فددي تعزيددزه كددل مددن األسددر  والدددين والعددادات والتق

 والقانون والنظم االجتماعية السائد  مجتمعة بمريقة أو بأخرى.

 مشكلة الدراسة  

لوك فددي السدد ي عددد الضددبط االجتمدداعي مددن الوسددائل واالسددتراتيجيات التددي تسددتخدم لمنددع االنحددراى

ر رسمية وبيالب ري وهناك مستويات مختل ة تظهر فيها هبه العملية، وين أ ال رد علا المعايير ال

ب الرسددمية التددي تددتحكم فددي السددلوك، ومددن أهددم مؤسسددات الضددبط االجتمدداعي الجامعددات التددي تتخدد

 الك ير من الوسائل للوقاية من فساد األخ  .

ن األمدور نهدا قديم طلدب العلدم فدي شخصدية المالبدة الجامعيدة مدوتعد عمليدة تعزيدز القديم الباتيدة وم

 ر كبيدر مدنالمهمة ألن القيم تسداعد المالبدة علدا اسدتغ ل وقتهدا فدي هدبه المرحلدة التدي تتميدز بقدد

موحدو   الحرية والتخصص بما يعود عليها بالن ع، ويؤكد علا ذلر نتائج الدراسات التدي تناولدت

، 2020اعي علددا حددد سددواء، ومددن أم لددة ذلددر دراسددة دالسدد ياني، القدديم الباتيددة أو الضددبط االجتمدد

سدة لهدا   التي كان من أهم نتائجها أن جميع أشكال الضبط االجتماعي المستهدفة فدي الدرا597ص

ا  إلدا ن عدالي جددتأثير في تكوين القيم اإليجابية لدى المالبة الجامعيدة بداخت ى بينهدا فدي التدأثير مد

 متوسط.

لب در فدمن الم من أساسيات الحيا  الب رية وكون ال باب مرحلة م صلية فدي حيدا  كما ي عد طلب الع

ملحدة،  تربية الضمير من أهم أخ قيات طلب العلم. ومدن األسدباب التدي جعلدت األخ قيدات مسدألة

عاصدر ، لحيا  الماتزايد االعتماد المتبادل بين العلم وبين األعمال الحر  والصناعية التي تنادي بها 

 ة.أدى بدوره إلا صراعات أخ قية بين القيم العلمية وقيم األعمال الحر  وال ردي وهبا
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 ألعراى،اليد، ولبلر جاءت الدراسة الحالية للربط بين وسائل الضبط االجتماعي دالعادات والتقا

ية لبات كلدى طاالقانون، وسائل اإلع م  وبين دورها في تعزيز القيم اإليجابية في طلب العلم ل

لضبط اعلوم المبية التمبيقية بجامعة الملر سعود بالرياض، وذلر لمعرفة أك ر وسائل ال

ظرية نير ل  ا ت  االجتماعي أثرا  في تعزيز القيم اإليجابية في طلب العلم لدى المالبات. وهبا م

ت   وهي نظرية من نظريات الضبط االجتماعي ذاSummnerالضوابط التلقائية دَسْمنَر 

ي فهم ساا فوالتي تدور أفكارها الرئيسة حـول المر  ال عبية باعتبارها األ ي ي،التوج  الوظ

نها الضبط االجتماعي، حيث يرى أن األعراى والعادات ال عبية هي من تنظم السلوك، وأ

ي حـوابط يستخدمها األفراد دون وعي منهم، ومن ثم تعمل علا حبط الت اعل االجتماع

  .2018ك فياض، 2017دبنو،

 لة الدراسة أسئ

عزيدز تسعت الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس التدالي: مدا دور وسدائل الضدبط االجتمداعي فدي  

ملددر سددعود القدديم اإليجابيددة فددي طلددب العلددم لدددى طالبددات كليددة العلددوم المبيددة التمبيقيددة بجامعددة ال

 بالرياض؟ وت ر  عن هبا السؤال الرئيس األسئلة ال رعية التالية:

لعلدوم ابات كلية ط بالعادات والتقاليد في تعزيز القيم اإليجابية في طلب العلم لدى طالما دور الضب-

 المبية التمبيقية بجامعة الملر سعود بالرياض؟

بيدة لعلوم المما دور الضبط باألعراى في تعزيز القيم اإليجابية في طلب العلم لدى طالبات كلية ا-

 التمبيقية بجامعة الملر سعود بالرياض؟

بدات كليددة ا دور الضدبط باألنظمدة والقدوانين فددي تعزيدز القديم اإليجابيدة فدي طلددب العلدم لددى طالمد-

 العلوم المبية التمبيقية بجامعة الملر سعود بالرياض؟

م ليدة العلدوكما دور الضبط بوسائل اإلع م في تعزيز القيم اإليجابية في طلب العلدم لددى طالبدات -

 سعود بالرياض؟المبية التمبيقية بجامعة الملر 

دور  بين متوسمات درجات العينة علا مقياا   0.05هل توجد فرو  دالة إحصائيا  عند مستوى-

يدة علدوم المبوسائل الضبط االجتماعي في تعزيز القيم اإليجابية في طلب العلم لدى طالبدات كليدة ال

 الدراسية ؟المرحلة  –التمبيقية بجامعة الملر سعود بالرياض باخت ى متغيري دالتخصص 

 أهداف الدراسة  

جابية فدي هدفت هبه الدراسة إلا: التعرى علا دور وسائل الضبط االجتماعي في تعزيز القيم اإلي

 طلب العلم لدى المالبات في جامعة الملر سعود وت ر  من هبا الهدى األهداى التالية:

ات لددى طالبد ية في طلب العلدمالتعرى علا دور الضبط بالعادات والتقاليد في تعزيز القيم اإليجاب-

 كلية العلوم المبية التمبيقية بجامعة الملر سعود بالرياض.

التعرى علا دور الضبط باألعراى في تعزيدز القديم اإليجابيدة فدي طلدب العلدم لددى طالبدات كليدة -

 العلوم المبية التمبيقية بجامعة الملر سعود بالرياض.
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لدددى  نين فددي تعزيددز القدديم اإليجابيددة فددي طلددب العلددمالتعددرى علددا دور الضددبط باألنظمددة والقددوا-

 طالبات كلية العلوم المبية التمبيقية بجامعة الملر سعود بالرياض.

طالبدات  التعرى علا دور الضبط بوسائل اإلع م في تعزيز القديم اإليجابيدة فدي طلدب العلدم لددى-

 كلية العلوم المبية التمبيقية بجامعة الملر سعود بالرياض.

 الدراسة   أهمية

 تتض  أهمية الدراسة في النقاط التالية:

 در معرفدة أك ت  يد هبه الدراسة مؤسسات التربية والتعليم في المجتمدع التدي تسدت يد مدن نتائجد  فدي-

 ب العلم.وسائل الضبط االجتماعي تأثيرا  في الملبة الستخدام  لتعزيز القيم اإليجابية في طل

ضدبط وسدائل ال  ين في المجاالت التربويدة واالجتماعيدة لمعرفدة أك در يد نتائج هبه الدراسة الباحت  -

 تأثيرا  في سلوك المتعلم وأسباب هبا التأثير.

تبعدة فدي قد ت يد نتائج هبه الدراسة المالدب الجدامعي وأسدرت  التدي تبحدث عدن أفضدل الوسدائل الم-

بدر فيهدا عليدا التدي يعتالتربية وحبط سلوك المالب وطلب العلم خصوصا  فدي المراحدل الجامعيدة ال

 المالب ن س  شخصية مستقلة تستميع اختيار طريقة سيرها في الحيا .

قديم ال توجد دراسات سابقة عربية خصصت واقع وسائل الضبط االجتماعي ودورها في تحقي  ال-

لدا البحدث عاإليجابية في طلب العلم لدى الملبة الجامعيين _في حدود علم الباح ة_ مما قد يضد ي 

 ب الرياد  والمبادر .جان

التعليم وبالتعلم  تتزامن الدراسة مع اهتمام المسؤولين في وزار  التعليم بالمملكة العربية السعودية-

 .2030 والجود  وتجويد التعليم كتحداٍّ جديد للتعليم الجامعي، وسعيا  لتحقي  رؤية المملكة

ضدرور  بمرات الحدي دة التدي تندادي عد الدراسة استجابة لتوصيات العديد مدن الدراسدات والمدؤتت-

 تعزيز أخ قيات طلب العلم.

ي مكددن  ي دوفر مقيدداا لدددور وسددائل الضددبط االجتمدداعي فددي تعزيددز القدديم اإليجابيددة فددي طلددب العلددم،-

 االست اد  من  من قبل الباح ين.

 حدود الدراسة  

 تصر الدراسة علا الحدود التالية:تق

ات دور أربع من وسائل الضبط االجتماعي وهي دالعدادالحد الموحوعي: اقتصرت الدراسة علا 

علددم لدددى والتقاليددد، األعددراى، القددانون، وسددائل اإلعدد م  فددي تعزيددز القدديم اإليجابيددة فددي طلددب ال

قيمدة  بد ، تقدديرالمالبات، والقيم اإليجابية في طلب العلم هي: دتقدير قيمة العلم واالستمرار فدي طل

 دية والممو ، اإلتقان في العمل .الوقت واست ماره فيما ين ع، الج

 الحدود المكانية: تم تمبي  الدراسة في جامعة الملر سعود بالرياض قسم المالبات.
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 ض.ود بالرياالحدود الب رية: تكونت من طالبات كلية العلوم المبية التمبيقية في جامعة الملر سع

ـ / هدد1443ن العددام الدراسددي الحدددود الزمنيددة: تددم تمبيدد  الدراسددة فددي ال صددل الدراسددي ال دداني مدد

2022. 

 مصطلحات الدراسة 

ير بأند : مم هدوم شدامل ي د (Social Control) ي عرى الضبط االجتمداعيالضبط االجتماعي. .1

رسدات إلا العمليات المخممة وبيدر المخممدة التدي تعمدل علدا تعلديم األفدراد كيد  يمت لدون لمما

  19 ، ص2004أو إجبدارهم عليد م دالخريجدي،  وقيم حيا  الجماعات أو علدا إقنداعهم باالمت دال،

 وهبا المعنا المقصود بالضبط االجتماعي في هبه الدراسة.

 المدر  والممارسدات التددي تدتحكم فدي تصددرفات األفدراد، وتعمددلوسصائل الضصبط االجتمصصاعي   .2

ر  وهدي ك يد ، 79، ص 2000كقوى تجبر األفراد علا الخضدو  للمعدايير االجتماعيدةم دالسدالم، 

ن، ، القدوانيا  ولبلر تم إختيار أربدع وسدائل فدي هدبه الدراسدة هدي: دالعدادات والتقاليدد، األعدراىجد

 وسائل اإلع م .

ظور، من دابن منت عرى القيم لغة بأنها: مجمع لكلمة قيمة، وهي ال يء ذو المقدار، أو ال . القيم. 3

 ، ماد  دقََوَم  .1414

واحد  أو حدمني خداص ب درد أو -: متصدور معدين وتعرى اصم حا  حسب ك يد كلوكهن بأنهدا

 لل دديء المربددوب، يددؤثر فددي عمليددة االختيددار مددن بددين األسدداليب والوسددائل واألهددداى -جماعددة

  .43، ص2020المتاحةم دال ال ، 

 م.وتعرى إجرائيا بأنها: مأسس وطر  للسلوك اإليجابي متعارى عليها حمن المجتمع الواحد

. والِعْلدالِعْلم  فدي اللالِعْلُم. .4 لدب مدن ققبفد  ُ  فدي يم  ن دور  غدة: إِدراك ال ديء بحقيقتد . والِعْلدم  اليقدين 

. والِعْلم  المعرفة  دمصم ا و خرون،   ه .1392ي ِحبُّ

علمددي العلددم فددي اإلصددم  : المعرفددة المصددن ة التددي تددم الوصددول إليهددا بمتبددا  قواعددد المددنهج ال

  .19، ص1998 ردية المت رقة دحسن، الصحي ، مصابة في قوانين عامة للظواهر ال

بعهدا ة التدي تتوتم تعري  العلم إجرائيدا  فدي هدبه الدراسدة بأند : القديم والمبدادف والضدوابط األخ قيد

 المالبة في طلب العلم.

 اإلطار النظري

 المحور األول  الضبط االجتماعي.
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تم بد  والم كدرون واهد ي عد موحو  الضبط االجتماعي من أهم الموحدوعات التدي تناولهدا العلمداء

ه د داخدل هدبعلماء التربية واالجتما  وعلدم الدن س لصدلت  الوثيقدة بتنظديم المجتمعدات وحيدا  األفدرا

درجة المجتمعات، وال يزال موحو  الضبط االجتماعي يعاني ك يرا  من الغموض ويرجع ذلر بال

اقهم علدا تمداعي وعددم ات داألولا إلا اخت ى العلماء أن سهم في مسألة تحديد م هدوم الضدبط االج

يدة تعري  واح  محدد ل  وكبلر عدم ات اقهم علا مجال الضبط االجتماعي وحددوده بوصد   عمل

ر إلدا تحتوي علا ك ير من المضدامين والم هومدات التدي تتددخل فدي تحديدد ابعداده ووظائ د  بدالنظ

ستعرض ا تقدم أن توترى الباح ة لم . 92، ص2008أسس  ومجاالت  النظرية والعملية دأبو زيد، 

 شيئا  من تعاري  العلماء لم هوم الضبط االجتماعي.

 مفهوم الضبط االجتماعي 

يددة اسدتخدم اصدم   الضدبط االجتمداعي فددي أدبيدات علمداء االجتمدا  وذلددر فدي اشدارتهم إلدا عمل

جتمعدات، االنتظام واالتسا  بين ال درد وبدين النسد  القيمدي والمعيداري الدبي يسدود مجتمدع مدن الم

، أوحددحوا أن عمليددة عدددم االنتظددام تخلدد  تددوترات وصددراعات سددواء بددين األفددراد أو الجماعدداتو

ا فالضبط االجتماعي من وجهة نظر علم االجتما  هو عملية اتصال وتواصل بدين مدا هدو مغدرو

  من مدورو  اجتمداعي فدي طبيعدة النظدام االجتمداعي وبدين المجموعدات االجتماعيدة ألجدل تحقيد

 ام في الحيا  عامة.االستقرار واالنسج

ة أن الضدبط االجتمداعي هدو العمليدات المخممد (H.G.Brearley) ويرى عالم االجتمدا  بريرلدي

و حتدا أأو بير المخممدة التدي يسدتعين بهدا المجتمدع لضدبط أفدراده عدن طريد  التعلديم أو اإلقندا  

 . 18، ص 2009إجبدارهم علددا التماشددي مددع معددايير وقدديم الحيددا  السددائد  فددي المجتمددع دالحسددن، 

 ويعددرى الضددبط االجتمدداعي بأندد : محددرور  اجتماعيددة جوهرهددا قدديم المجتمددع وم  لدد م دالحامددد

  . 12-11، ص2011والروص، 

 ويدبهب  خددرون إلددا أن الضددبط االجتمدداعي ل ددع عددام يملدد  علددا العمليددات المخممددة التددي يمكددن

الحيدا   لسدائد  فديعادات والقيم ااستخدامها لتعويد األفراد وإقناعهم أو الضغط عليهم ليتوافقوا مع ال

  أن 305، ص2015ويددرى الخ ددداب د  28ص ،2012علددا مسددتوى أفددراد المجتمدددع دالجمددال،

لهيمندة الضدبط االجتمداعي هدو مالقدو  التدي يمارسدها المجتمدع علدا أفدراده والمريد  الدبي يسدلك  ل

عي اء االجتمدداواإلشددراى علددا سددلوكهم وأسدداليبهم فددي الت كيددر والعمددل وذلددر لضددمان سدد مة البندد

 والحرص علا أوحاع  ونظم  والبعد عن عوامل االنحراىم.

لبا يم ل الضبط االجتمداعي واحددا  مدن الدنظم االجتماعيدة التدي اهدتم بهدا علمداء التربيدة واالجتمدا  

والددن س أثندداء دراسددتهم للسددلوك االجتمدداعي والعوامددل المددؤثر  فيدد ، والضددبط االجتمدداعي نظددام 

قدد عرفدة المجتمدع اإلنسداني مندب األزل حيدث اسدتخدم أسداليب مختل دة لتنظديم اجتماعي قديم جددا ، ف

الع قات االجتماعية بين األفراد، وبعدد ظهدور علدم االجتمدا  وجدد علمداؤه فدي دراسدت  موحدوعا  

فعاال للتحليل والتنظير السيما إذا أدركنا أن الضبط االجتماعي ي عد حرور  أساسدية لبقداء اإلنسدان 
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يعتدد  بتددأثير المبددا  علددا سددلوك  وميلدد  لحددب الددبات الددبي قددد يتجدداوز حددده إلددا الددبي تتصدد  طب

 المغيان إذا لم يجد من يمنع .

د نتيجدة وأفضل الوسائل للضبط هي الوسائل التي تعتمد علا الضدبط الدداخلي الندابع مدن ذات ال در

ة ت التربيدمؤسسدا وجود القيم الباتية التي يلدزم بهدا اإلنسدان ن سد  حيدث ينبغدي االعتمداد عليهدا فدي

بط عدن واالبتعاد عدن اسدتخدام الوسدائل الخارجيدة كالعقداب إالا عندد الضدرور  القصدوى، ألن الضد

  .33ص، 2010-2009طري  النموذج أفضل من الضبط عن طري  الجزاءات دفكره، 

 جملهدا إلداوترى الباح ة أن  علا الربم من تعدد تعاري  الضبط االجتمداعي، إالا أنهدا ت دير فدي م

ي لمربوبدة فداأن الضبط االجتماعي يعني السلوك البي يقدود األفدراد إلدا اإلمت دال للمعدايير والقديم 

 والمعدايير مجموعدة القواعدد: المجتمع، وتتبنا الدراسة الحالية التعري  التدالي للضدبط االجتمداعي

فيدددة قاالرسدددمية وبيدددر الرسدددمية التدددي تن دددأ فدددي البيئدددة االجتماعيدددة نتيجدددة لعددددد مدددن العوامدددل ال 

وب لوك المربدواالقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تنظم التعامل بين األفراد، وتحدد نو  الس

لتماسددر لتحقيد  تماسددر البنداء االجتمدداعي ويدتحكم فددي ذلددر حدوابط الدددين والتن دئة االجتماعيددة وا

 األسري والعادات والتقاليد واألعراى وال واب والعقاب والحوار. 

 جتماعي أهداف الضبط اال

اتي تدور أهداى الضبط االجتماعي حول هدى واحد يتم ل في حرور  التوصل إلدا االقتندا  الدب

 الددبي يحقدد  الضددبط االجتمدداعي بمعندداه الواسددع، وتددرى الباح ددة أندد  يمكددن بصدد ة عامددة توحددي 

  :232 -229، ص2012أهداى الضبط االجتماعي فيما يلي دجبار ، 

هدا ع لتحقيقالمالب في المعايير االجتماعية التي يهدى المجتم أهداى تربوية: تتم ل في اندماج -أ

 ل.من خ ل مؤسسات  التربوية، وبهبا تقوم المؤسسات بدورها تجاه المجتمع بال كل األم 

ليهددا مددن عأهدداى ثقافيددة: تتم ددل فددي تدددعيم الم دداهيم ال قافيدة السددليمة فددي المجتمددع والمحافظددة  -ب

مجتمدع م بص ة مستمر  حتا يظل عالقدا  فدي أذهدان أعضداء الاالنحراى، وهبا التدعيم يجب أن يت

ن تتسدل  بحيث يستخدمون  في عملية التربية وين ئون عليد  الجيدل واألجيدال الجديدد  التدي يجدب أ

ن يعمدل بقيم المجتمع تجاه التجاوزات التي قد تضر بالمجتمع ككل، لبا فدمن مدن وظدائ  الضدبط أ

 افة المجتمع.علا تنقية وتمهير وتموير وتنمية ثق

أنهم أهدداى أمنيددة: تتم دل فددي إشداعة جددو مدن األمددن واألمدان بددين أفدراد المجتمددع ل دعورهم بدد -ج

  منون ال يعتدى علا حقوقهم وممتلكاتهم، بل ووجودهم االجتماعي ككل.

ي فددأهددداى تنظيميددة: تسددعا األهددداى التنظيميددة إلددا تبصددير األفددراد بحقددوقهم وواجبدداتهم  –د 

ط حقدد  هددبا الهدددى فمندد  يقضددي علددا التسدديب الددبي قددد يظهددر، ويتحقدد  االنضددباالمجتمددع، فددمذا ت

 ال ردي البي يؤدي إلا االنضباط الجمعي.
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ه_ أهددداى ن سددية: يسددعا الضددبط االجتمدداعي إلددا تحقيدد  عددد  أهددداى مددن أهمهددا تحقيدد  الصددحة 

ة الن سدي لصدحةالن سية لةفراد، وإذا لم يتحق  هبا الهدى ساد في المجتمع االحدمراب والقلد ، فا

 لل رد أساا لضبط سلوك .

 أساليب الضبط االجتماعي 

وتعمدل  قصد بأساليب الضبط االجتماعي: الوسائل والممارسات التي تتحكم في تصرفات األفدرادي  

ية لد  كقوى تجبر األفراد علا الخضو  للمعايير االجتماعية، فكدل مجتمدع مدن المجتمعدات الب در

عي وتحكدم طدر  معدام تهم وسدلوكياتهم لتحقيد  الضدبط االجتمداأساليب حبط تنظم حيدا  الب در 

 لمجتمعداتاكالقوانين واألعراى والعادات والتقاليد، وتختل  هبه األساليب فدي أهميتهدا بداخت ى 

 وباخت ى الزمان والمكان.

وإن تعدد صور وأندوا  الضدبط االجتمداعي وتغيرهمدا مدن مجتمدع  خدر، ومدن عصدر إلدا  خدر 

كدل ومعقدا  في علم االجتما ، كمدا أن صدور وأندوا  الضدبط االجتمداعي متعددد  ي كل موحوعا  

حدث بمن هبه الصور ل  تأثير مختل  علا السلوك االجتماعي، ومهمة علم االجتمدا  تتركدز فدي 

ور هبه الصور ونتائج الضبط االجتمداعي، وهدبا يعندي اإلجابدة علدا السدؤال االفتراحدي: أي صد

خ قيدة ر تأثيرا ، وكي  يمكن للجماعة أن تضبط ذاتها حمن مبدادف أالضبط االجتماعي هي األك 

 شرعية تؤدي إلا الحد من استخدام القهر واإلكراه علا السلوك الجيد. 

 ، فسدماهاومن هنا فقد اختل  العلماء في تحديد مصمل  لهبه األساليب، كمدا اختل دوا فدي تصدني ها

  وسدديلة مرتبددة، وهددي الددرأي العددام، روا وسددائل الضددبط االجتمدداعي وحددددها فددي خمددس ع ددر

ليددا، لم ددل العوالقددانون، والمعتقدددات، واإليحدداء االجتمدداعي، والتربيددة، والتقاليددد، ديددن الجماعددة، وا

   ال ددعائر والمقددوا ال خصددية، والتددرا ، والقدديم االجتماعيددة، واألسدداطير واألوهددام، واألخدد

جتمددداعي إلددا قسدددمين دالحامدددد،  ، بينمدددا قسددم النددددير وسدددائل الضددبط اال68، ص2015دسددليم، 

  :75، ص2011

 والعادات. الوسائل الضرورية إليجاد النظام االجتماعي، وت مل: القيم، والمعايير، واألعراى،.1

 وسائل تدعيم النظام االجتماعي، وقسمها إلا ما يلي:.2

 النظم االجتماعية، كاألسر  والدين والمدرسة واالقتصاد والعلم والتكنولوجيا.  -

 األبنية االجتماعية، كالجنس والمبقة والجماعة األولية وال انوية.  -

ة، ة، اإلذاعدأما البيير فقد مياز بين وسائل الضبط االجتماعي مدن الناحيدة العلميدة وت دمل دالصدحاف

ادهدا ة علا أفرالتلي زيون، السينما، المسر  ، وبين األساليب ال نية التي تكمل تدعيم سلمة الجماع

، 2015أندددوا  الجدددزاءات دالجمعيدددة والن سدددية والرمزيدددة والتوقعيدددة  دالخ ددداب، وتدددتلخص فدددي 

  . 143ص
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ضدبط وتدرى الباح دة أند  علدا الدربم مدن اخدت ى علمداء التربيدة واالجتمدا  فدي مسدما أسداليب ال

فالنظددام  االجتمدداعي وتصددني اتها، إالا أن اإلجمددا  يكدداد يكددون واحدددا  علددا أهميددة هددبه األسدداليب،

 عد نتاجا  طبيعيا  ل اعلية وسائل الضبط االجتماعي.االجتماعي ي  

 الدراسات السابقة 

ن كأحد مؤسسات الضبط االجتماعي في الحد م األسرة(، بعنوان  دور 2022دراسة المحجان )

 ظاهرة الغش لدى الطالب التعليم عن بعد .

لغدش امدن ظداهر   هدفت الدراسة إلا معرفة أساليب الضبط االجتماعي التدي تتخدبها األسدر  للحدد

ب للحدد أثناء التعليم عن بعد، والک د  عدن أسداليب الضدبط االجتمداعي األقدوى تدأثيرا علدا المد 

تددي مدن تلددر الظدداهر  مدن وجهددة نظددر الوالدددين، مدع تحديددد اخددت ى أسداليب الضددبط االجتمدداعي ال

-دينمدي للوالدتعليالمسدتوى ال-عمدل الوالددين -تتخبها األسر  تبعا للمتغيرات التالية دجنس الوالددين

ي: دمدا عدد الملبة الدراسين في األسر  . وتمحورت م دکلة الدراسدة حدول التسداؤل الدرئيس التدال

لمهدم دور األسر  کأحد مؤسسات الضبط اجتماعي في الحد من ظاهر  الغش لدى الم ب أثنداء تع

د ر فدي الحدسدر  دوعن بعد ؟ ، وتبنت الباح ة المنهج الوص ي التحليلي، وقد أس رت النتائج أن لة

 مدن سددلوك الغددش لدددى الملبددة أثندداء تعلمهددم عددن بعددد مددن خدد ل أسدداليب الضددبط االجتمدداعي وهددي

ير ذ کدان تددأثالتن دئة االجتماعيدة، الدددين، أسدلوب العقداب وال ددواب، العدادات والتقاليدد واألعددراى، إ

ى هددي د واألعددراالتن ددئة االجتماعيددة األقددوى مددن بددين تلددر األسدداليب، وأسددلوب العددادات والتقاليدد

عددا األحددع ، وأيضددا لددم يکددن هندداك اخددت ى ألسدداليب الضددبط االجتمدداعي التددي تتخددبها األسددر  تب

لملبدددة عددددد ا-المسدددتوى التعليمدددي للوالددددين- -عمدددل الوالدددين -للمتغيددرات التاليدددة دجدددنس الوالددددين

 الدراسين في األسر  .

يم الضصصبط االجتمصصاعي لصصدى (، بعنصصوان  تنميصصة الجامعصصات السصصعودية لقصص2021دراسصصة الطيصصار )

 طالبها .

هدفت الدراسة إلا التعرى علا تنميدة الجامعدات السدعودية لقديم الضدبط االجتمداعي لددى ط بهدا. 

اسددتخدمت الدراسددة المددنهج الوصدد ي المسددحي. وتم لددت أدا  الدراسددة فددي االسددتبانة المغلقددة ذات 

  طالبدا  مدن 384ة طبقية قوامها دالمقياا الخماسي ليكرت، وتم تمبي  الدراسة علا عينة ع وائي

ط ب الجامعات السعودية. وتوصلت الدراسة إلا مجموعة من النتائج تدتلخص فدي أن الجامعدات 

السعودية تقوم بددور جيدد جددا  فدي تنميدة قديم الضدبط االجتمداعي لددى ط بهدا، ولكند  لديس بالددور 

ي تحدد مدن قيدام الجامعدات بددورها الم الي البي يتوقعون  من تلر الجامعدات، وأبدرز المعوقدات التد

في تنمية قيم الضبط االجتماعية افتقاد الجامعة لوجود أخصائيين ن سديين، وإدمدان اسدتخدام وسدائل 

التواصل االجتماعي ب كل بير منضبط عندد المد ب، وتم لدت أبدرز المتملبدات الواجدب توافرهدا 

جتمداعي لددى ط بهدا علدا الوجد  للجامعات السعودية حتا تقوم بددورها فدي تنميدة قديم الضدبط اال

األكمددل فددي إشددعار المدد ب بالمسددؤولية تجدداه تصددرفاتهم والح دداظ علددا أمددن وطددنهم. وأوصددت 
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الدراسة بضرور  أن تقوم الجامعات السدعودية بوحدع خمدط عمليدة تهددى إلدا ت عيدل دورهدا فدي 

أهيدل أعضدداء تنميدة قديم الضدبط االجتمداعي لددى ط بهددا، وأن تضدع الجامعدات خممدا  لتددريب وت

هيئدة التدددريس والعداملين فددي الجامعددة حتدا يكونددوا قددادرين علدا المسدداهمة فددي تنميدة قدديم الضددبط 

االجتمدداعي لدددى المدد ب، وأن تددتم مراجعددة اللددوائ  واألنظمددة الداخليددة للجامعددات بحيددث تتضددمن 

 بنودا  تسهم في تنمية قيم الضبط االجتماعي لدى الم ب.

سصم ن  الضصبط االجتمصاعي وعالقتصأ بأيالقيصات العلصم لصدى طلبصة ق(، بعنوا2020دراسة عدنان )

 الفيزياء .

د  يزيداء وقدهدفت الدراسة إلا معرفة الضبط االجتماعي وع قت  بأخ قيات العلم لدى طلبة قسم ال

ددهم عدوالبدال   طبقت الباح ة االداتين علا عينة من طلبة كلية التربية للعلوم الصرفة قسم ال يزياء

: وجدود   وتوصلت الباح ة إلا النتدائج ا تيدة2020-2019الب وطالبة للعام الدراسي د   ط250د

الدراسدة  فر  ذو داللة احصائية ولصال  درجات العينة التجريبية وي ير هدبا ال در  إلدا أن طلبدة

القواعدد يتمتعون بمستوى عال من الضدبط االجتمداعي، وإلدا التدزام الملبدة بالضدوابط االخ قيدة و

 لعلم.اادف والتوجيهات المحدد  المملوبة للملبة أي يتمتعون بمستوى عال من أخ قيات والمب

(، بعنصصصوان  وسصصصائل الضصصصبط االجتمصصصاعي ودورهصصصا فصصصي تحقيصصص  القصصصيم 2020دراسصصصة السصصصفياني )

 .اإليجابية لدى طالبات جامعة الطائف 

لمالبدات اإليجابيدة لددى هدفت الدارسة إلا معرفة دور وسائل الضبط االجتماعي في تكدوين القديم ا

ط فددي جامعددة المددائ . وقددد توصدددلت هددبه الدراسددة إلددا النتدددائج التاليددة: أن جميددع أشددكال الضدددب

لجامعيددة ااالجتمدداعي المسددتهدفة فددي الدراسددة لهددا تددأثير فددي تكددوين القدديم اإليجابيددة لدددى المالبددة 

 باخت ى بينها في التأثير من عالي جدا  إلا متوسط.

لقيم فدي ادراسة إلا ترتيب وسائل الضبط االجتماعي بحسب تأثيرها في تحقي  كما أشارت نتائج ال

ة البدات كليدشخصية المالبة وجاء الضبط الديني ل  الدور األكبر فدي تحقيد  القديم اإليجابيدة لددى ط

الضدبط  ليد، يليد التربية جامعة المائ  يلي  الضبط باألنظمة والقوانين، يلي  الضبط بالعادات والتقا

 ئل اإلع م، يلي  الضبط باألعراى.بوسا

 التعقيب على الدراسات السابقة 

تمحورت أهداى عددا  مدن الدراسدات السدابقة حدول أسداليب الضدبط االجتمداعي فدي المؤسسدات .1

 ، فهدفت إلا معرفة أساليب الضدبط فدي المؤسسدة التربويدة 2015التربوية كما في دراسة عقبي د

 ، للوصدول إلدا أسداليب 2017الت ميدب، ودراسدة ال دجراوي دودورها في تحقي  االنضباط لددى 

الضددبط االجتمدداعي السددائد  وع قتهددا بمسددتوى الممددو  لدددى طلبددة المرحلددة ال انويددة، ودراسددة 
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 ، والتددي كانددت بعنددوان وسددائل الضددبط االجتمدداعي ودورهددا فددي تحقيدد  القدديم 2020السدد ياني د

 اإليجابية لدى طالبات جامعة المائ .

يددة بدد  فددي بعضددها ا خددر دراسددة للع قددة بددين الضددبط االجتمدداعي وتددأثر القدديم األخ ق كمددا جدداء.2

ى   بهددى معرفدة الضددبط االجتمداعي وع قتد  بأخ قيدات العلدم لددد2020فجداءت دراسدة عددنان د

المعاصددر     لمعرفددة تددااثر القدديم االاخ قيددة بددالتغيرات2017طلبددة قسددم ال يزيدداء، ودراسددة الزيددد د

 ودي ودور الدعو  في المحافظة عليها.بالمجتمع السع

 بينما ركزت دراسات أخرى علا الضبط االجتماعي ودور األسر  في ذلر حيث جداءت دراسدة.3

  بهدددى معرفددة دور االسددر  كأحددد مؤسسددات الضددبط االجتمدداعي فددي الحددد مددن 2022المحجددان د

لقديم إلدا عولمدة ا   للوصدول2018ظاهر  الغش لدى الم ب التعليم عن بعد، ودراسة بوعبددلي د

 وأثرها علا أساليب الضبط االجتماعي داخل األسر .

ذلدر ووأخيرا  جاءت عددا  من الدراسات للك   عن النظريدات الحدي دة فدي الضدبط االجتمداعي .4

رض   والتي كانت بعنوان النظريات الحدي دة فدي الضدبط االجتمداعي: عد2014في دراسة حوالة د

ا  التدي هددفت إلدا دراسدة عمليدة الضدبط االجتمداعي فدي الحيد  2017تحليلي ودراسدة بدن جدامع د

نحدرى االجتماعية لمحاولة الك   علا أهميتد  فدي تددعيم السدلوك االجتمداعي السدوي وتعدديل الم

 منها من خ ل إلقاء نظر  سوسيولوجية لم هوم الضبط االجتماعي.

صدد ي دم وهددو المددنهج الوت ددابهت الدراسددة الحاليددة مددع الدراسددات السددابقة فددي المددنهج المسددتخ.5

 . 2014  ودراسة حوالة د2018  ودراسة بوعبدلي د2022التحليلي وذلر مع دراسة المحجان د

ليب أسا أثبتت معظم الدراسات السابقة التي أجريت حول الضبط اإلجتماعي فاعلية استخدام.6

م   التعليدارإ  في ووسائل الضبط في التعليم وتمت ع  بالعديد من المميزات التي تجعل  أدا  جيد

 لمختل  المجتمعات.

بيدة فدي خصصت الدراسة الحالية واقع وسائل الضبط االجتماعي ودورها في تحقي  القيم اإليجا.7

 طلب العلم لدى الملبة الجامعيين بينما كانت أهداى الدراسات السابقة مختل ة.

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

، ووصد  اسة المتبدع، وكدبلر تحديدد مجتمدع وعيندة الدراسدةيتناول هبا الجزء إيضاحا  لمنهج الدر

ات أدا  خصائص أفراد عينة الدراسدة، ثدم عرحدا  لكي يدة بنداء أدا  الدراسدة والتأكدد مدن صدد  وثبد

 ة.اإلحصائي الدراسة داالستبانة ، وأساليب المعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات

 منهج الدراسة.

جتمداعي اعتمـدت الدراسدة الحاليدة علدا المدنهج الوصد ي التحليلدي لتحديدد واقدع وسدائل الضدبط اال

امعدة مبيقيدة بجودورها في تحقي  القيم اإليجابية في طلب العلم لدى طالبات كليدة العلدوم المبيدة الت

 .الملر سعود

 مجتمع الدراسة.
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اخدت ى  يقيدة بجامعدة الملدر سدعود علدايتكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات كلية العلوم التمب

   طالبة موزعة علا التخصصات التالية:871تخصصاتهن والبال  عددهن د

 1جدول 

 توزيع مجتمع الدراسة علا األقسام

 النسبة المئوية العدد األقسام م

 31.2 272 التأهيل الصحي 1

 12.7 110 البصريات 2

 3.3 29 صحة األسنان 3

 16.6 145 صحة المجتمع 4

 10.9 95 المختبرات اإلكلينيكية 5

 9.1 79 التكنولوجيا المبية الحيوية 6

 10.6 92 العلوم اإلشعاعية 7

 3.8 33 دراسات عليا ماجستير 8

 1.8 16 دراسات عليا دكتوراه 9

 100.0 871 اإلجمالي

 عينة الدراسة 

يدة بجامعدة كليدة العلدوم التمبيق  طالبة مدن طالبدات 80تم اختيار عينة ع وائية بسيمة مكونة من د

 الملر سعود علا اخت ى تخصصاتهن.

 يصائ  أفراد عينة الدراسة.

يتصدد  أفددراد عينددة الدراسددة بعدددد مددن الخصددائص ال خصددية والوظي يددة تتم ددل فددي: التخصددص، 

 المؤهل العلمي، وذلر علا النحو التالي:

 التخص . -1

 2جدول 

 صتوزيع عينة الدراسة وفقا  لمتغير التخص

 التكرارات  التخصص
النسبة 

 المئوية

 27.5 22 التأهيل الصحي

 10.0 8 البصريات

 3.8 3 صحة األسنان

 7.5 6 صحة المجتمع
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 46.3 37 المختبرات اإلكلينيكية

 3.8 3 التكنولوجيا المبية الحيوية

 1.3 1 العلوم اإلشعاعية

 100.0 80 اإلجمالي

 المرحلة الدراسية. -2

 3جدول 

 عينة الدراسة وفقا  لمتغير المرحلة الدراسيةتوزيع 

 النسبة المئوية التكرارات المرحلة الدراسية

 91.3 73 بكالوريوا

 3.8 3 ماجستير

 5.0 4 دكتوراه

 100.0 80 اإلجمالي

 أداة الدراسة. 

األك ددر  بندداء علددا طبيعددة البيانددات، وعلددا المددنهج المتبددع فددي الدراسددة، وجدددت الباح ددة أن األدا 

ات لدا األدبيد ءمة لتحقي  أهداى الدراسة هي ماالستبانةم، وقد تدم بنداء أدا  الدراسدة بدالرجو  إم

 والدراسددات السددابقة ذات الع قددة بموحددو  الدراسددة، حيددث تكونددت أدا  الدراسددة فددي صددورتها

 النهائية من قسمين:

مرحلددة التخصددص، ال: يتندداول البيانددات األوليددة الخاصددة بددأفراد عينددة الدراسددة م ددل: القسصصم األول

 الدراسية.

قدديم   عبددار  تتندداول دور وسددائل الضددبط االجتمدداعي فددي تعزيددز ال28: يتكددون مددن دالقسصصم النصصاني

ة ود، مقسدماإليجابية في طلب العلم لددى طالبدات كليدة العلدوم المبيدة التمبيقيدة بجامعدة الملدر سدع

 الضددبط باألنظمددة –ى الضددبط بدداألعرا –علددا أربعددة محدداور هددي دالضددبط بالعددادات والتقاليددد 

فدراد   عبدارات، وطلبدت الباح دة مدن أ7الضدبط بوسدائل اإلعد م  لكدل محدور منهدا د –والقوانين 

 أمام أحد الخيارات التالية:  √دالدراسة اإلجابة عن كل عبار  بوحع ع مة 

 ال أواف  ب د  -1 ال أواف  -2 متوسمة -3 أواف  -4 أواف  ب د  -5

قيداا الخماسدي دالحددود الددنيا والعليدا  المسدتخدم فدي محداور الدراسدة، تدم ولتحديد طول خ يا الم

 ، ثم تقسيم  علا عدد خ يا المقياا للحصول علا طول الخليدة الصدحي  4=1-5حساب المدى د

 ، بعد ذلر تم إحافة هبه القيمة إلا أقل قيمة في المقياا دأو بداية المقياا وهي 0.80= 4/5أي د

 ر لتحديد الحد األعلا لهبه الخلية.الواحد الصحي   وذل
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 أوالً  صدق أداة الدراسة.

 الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق المحكمين( 

م عزيدز القديبعد االنتهاء من بناء أدا  الدراسدة والتدي تتنداولم دور وسدائل الضدبط االجتمداعي فدي ت

ودم، تددم جامعددة الملددر سددعاإليجابيددة فددي طلددب العلددم لدددى طالبددات كليددة العلددوم المبيددة التمبيقيددة ب

 عرحها علا عددد مدن المحكمدين وذلدر ل سترشداد بد،رائهم، وقدد ط لدب مدن المحكمدين م دكورين

إبددداء الددرأي حددول مدددى وحددو  العبددارات ومدددى م ئمتهددا لمددا وحددعت ألجلدد ، ومدددى مناسددبة 

 ها تمويرلالعبارات للمحور البي تنتمي إلي ، مع وحع التعدي ت واالقتراحات التي يمكن من خ 

  ددة بددمجراءأدا  الدراسددةك وبندداء علددا التعدددي ت واالقتراحددات التددي أبددداها المحكمددون، قامددت الباح

بدارات عالتعدي ت ال زمة التي ات   عليها بالبية المحكمدين، مدن تعدديل بعدع العبدارات وحدبى 

 أخرى، حتا أصبحت االستبانة في صورتها النهائية.

 دراسة صدق االتساق الدايلي ألداة ال

 سداب معامدلحبعد التأكد من الصد  الظاهري ألدا  الدراسدة قامدت الباح دة بتمبيقهدا ميددانيا ، وتدم 

درجدة  االرتباط بيرسون لمعرفة الصد  الداخلي ل سدتبانة، حيدث تدم حسداب معامدل االرتبداط بدين

 كل عبار  بالدرجة الكلية للمحور البي تنتمي إلي .

 معدام ت ارتبداط بيرسدون أن جميدع عبدارات وأبعداد محدور ميتض  من خ ل جدداول اإلحصداء ل

ة العلدوم دور وسائل الضبط االجتماعي في تعزيز القديم اإليجابيدة فدي طلدب العلدم لددى طالبدات كليد

 ت  ، حيدث تراوحدت قديم معدام0.01المبيدة التمبيقيدة بجامعدة الملدر سدعودم دالدة عندد مسدتوى د

لدة علدا  ، وهي معام ت ارتباط جيد ، وهدبا يعمدي دال0.839، 0.708االرتباط لةبعاد ما بين د

ثو  بهدا ارت ا  معام ت االتسا  الداخلي، كما ي ير إلا مؤشرات صد  مرت عة وكافية يمكن الو

 في تمبي  أدا  الدراسة الحالية.

 ثانياً  ثبات أداة الدراسة.

ن جدول تض  مكرونباخ ، وإقامت الباح ة بقياا ثبات أدا  الدراسة باستخدام معامل ثبات دال ا 

، إحصائيا   قبولمعامل أل ا كرونباخ لقياا ثبات أدا  الدراسة أن استبانة الدراسة تتمتع ب بات م

راوحت   وهي درجة ثبات عالية، كما ت0.909حيث بلغت قيمة معامل ال بات الكلية دأل ا  د

كن الوثو  ثبات مرت عة يم ، وهي معام ت 0.928، 0.869معام ت ثبات أدا  الدراسة ما بين د

 بها في تمبي  أدا  الدراسة الحالية. 

 إجراءات تطبي  أداة الدراسة

 قامت الباح ة بتمبي  أدا  الدراسة وفقا  للخموات التالية:
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اسددة الحصددول علددا موافقددة الم ددرى األكدداديمي أ. د. فوزيددة بنددت بكددر البكددر لتمبيدد  أدا  الدر-

 داالستبانة .

، د بد،رائهمناء أدا  الدراسة تم عرحها علا عدد من المحكمين، وذلر ل سترشدابعد االنتهاء من ب-

زمة دي ت ال وبناء علا التعدي ت واالقتراحات التي أبداها المحكمون، قامت الباح ة بمجراء التع

 التي ات   عليها بالبية المحكمين، حتا أصبحت االستبانة في صورتها النهائية.

  ل إرسدالسة علا طالبات كلية العلوم التمبيقيدة بجامعدة الملدر سدعود مدن خدتم تمبي  أدا  الدرا-

عدات الرابط االلكتروني لةدا  عدن طريد  البريدد االلكتروندي المخصدص للمالبدات، وكدبلر مجمو

 الواتس الخاصة بهن.

نسدي  مدع تم التواصل ب كل مباشر مع تلر الجهات للتأكد من ن ر االستبانة، وذلر عن طري  الت-

.ع  دد من المسؤولين بالكلية ب كل وديا

سدتي اء استمرت المتابعدة بالتواصدل المتقمدع لحدث أفدراد العيندة علدا االسدتجابة، حيدث اسدتغر  ا-

 بالبية االستبانات ما يقارب ال  ثة أسابيع.

   طالبة.80حصلت الباح ة علا استجابات د-

البدددء  ، وspssبرندامج اإلحصدائي دتدم إدخدال بياندات االسدتبانات فدي الحاسددب ا لدي مدن خد ل ال-

 بتحليلها واستخ ص النتائج وت سيرها.

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 يتندداول هددبا الجددزء عددرض نتددائج الدراسددة الميددداني ومناق ددتها مددن خدد ل عددرض إجابددات أفددراد

 تالي:و الالدراسة علا عبارات االستبانة وذلر من خ ل اإلجابة علا تساؤالت الدراسة علا النح

لعلصم لصدى االسؤال األول  ما دور الضبط بالعادات والتقاليصد فصي تعزيصز القصيم اإليجابيصة فصي طلصب 

 طالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود بالرياض؟

يددز يتضد  مدن خد ل جددول التحليدل اإلحصددائي أن محدور دور الضدبط بالعدادات والتقاليدد فدي تعز

ملددر سددعود طلددب العلددم لدددى طالبددات كليددة العلددوم المبيددة التمبيقيددة بجامعددة ال القدديم اإليجابيددة فددي

   مدن3.75، 2.85  عبارات، حيث تراوحت المتوسمات الحسابية لهم بين د7بالرياض يتضمن د

لمتددرج ا  درجات، وهبه المتوسمات تقدع بدال ئتين ال ال دة والرابعدة مدن فئدات المقيداا 5.0أصل د

تتدراو   ة السابقة إلا أن إسدتجابات أفدراد الدراسدة حدول عبدارات المحدورالخماسي، وت ير النتيج

 مواف  . -ما بين درجة استجابة دمواف  بدرجة متوسمة 

 ، وهدبا يددل علدا 0.92  بانحراى معياري د3.29بل  المتوسط الحسابي العام لعبارات المحور د

ر الضدبط بالعدادات والتقاليدد فدي أن هناك موافقة بدرجة متوسمة بين أفراد عينة الدراسدة علدا دو

تعزيز القيم اإليجابية في طلب العلم لدى طالبات كلية العلوم المبية التمبيقية بجامعدة الملدر سدعود 

بالرياض، وذلر يتم ل في موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسمة علا أن العدادات والتقاليدد دتسدهم 

أنها تجعل اإلنسدان جدادا  وطموحدا ، إحدافة إلدا  في انتهاج السلوك اإليجابي في طلب العلم، وكبلر

وقدد اختل دت نتيجدة الدراسدة الحاليدة ، أنها ت ساعد علا المحافظة علا الوقدت واسدت ماره فيمدا ين دع 

دور الضددبط االجتمدداعي بالعددادات   والتددي توصددلت إلددا أن 2020مددع نتيجددة دراسددة السدد ياني د

بيدة لددى المالبدة الجامعيدة جداء بدرجدة عاليدة جددا ، كمدا والتقاليد في التأثير علا تكوين القديم اإليجا
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  والتددي توصددلت إلددا أن دور 2018اختل ددت نتيجددة الدراسددة الحاليددة مددع نتيجددة دراسددة بوعبدددلي د

 الضبط بالتقاليد وأثرها علا القيم داخل األسر  الجزائرية جاء بدرجة كبير  جدا .

طالبصات  القصيم اإليجابيصة فصي طلصب العلصم لصدىالسؤال الناني  ما دور الضبط باألعراف في تعزيز 

 كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود بالرياض؟

يتضدد  مددن خدد ل جدددول التحليددل اإلحصددائي أن محددور دور الضددبط بدداألعراى فددي تعزيددز القدديم 

ض لريداود بااإليجابية في طلب العلم لدى طالبدات كليدة العلدوم المبيدة التمبيقيدة بجامعدة الملدر سدع

  مددن أصددل 3.74، 3.31  عبددارات، حيددث تراوحددت المتوسددمات الحسددابية لهددم بددين د7يتضددمن د

درج   درجددات، وهدددبه المتوسدددمات تقددع بدددال ئتين ال ال دددة والرابعدددة مددن فئدددات المقيددداا المتددد5.0د

تتدراو   الخماسي، وت ير النتيجة السابقة إلا أن إسدتجابات أفدراد الدراسدة حدول عبدارات المحدور

 مواف  . -درجة استجابة دمواف  بدرجة متوسمة  ما بين

علدا   ، وهدبا يددل0.83  بانحراى معياري د3.48بل  المتوسط الحسابي العام لعبارات المحور د

ي يجابيدة فدأن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة علا دور الضبط باألعراى في تعزيدز القديم اإل

 ذلدر يتم دلالتمبيقيدة بجامعدة الملدر سدعود بالريداض، و طلب العلم لدى طالبات كلية العلوم المبيدة

وك زام بالسدلفي موافقة أفراد الدراسة علا أن األعراى السائد  دتساعد األعراى السدائد  فدي االلتد

علددا  الجيدد فددي طلددب العلددم، وكدبلر أنهددا ت  ددجع علددا طلدب العلددم باجتهدداد، إحددافة إلدا أنهددا تحددث

  2018ي دنتيجة الدراسة الحاليدة مدع نتيجدة دراسدة بوعبددل ات قتوقد ، االستمرار في طلب العلم 

اء والتددي توصددلت إلددا أن دور الضددبط بدداألعراى وأثرهددا علددا القدديم داخددل األسددر  الجزائريددة جدد

 ن تجاذبداتمدبدرجة كبير  جدا  وهبا يبدو أمرا طبيعيا ومقبوال في ظل ما ت هد األسر  الجزائريدة 

  2017تيجدة الدراسدة الحاليدة مدع نتيجدة دراسدة  ل بخدات دوصراعات بين ال قافات، كمدا ات قدت ن

ال المد ب استدالل منسوبو المدرسة بالقر ن والسنة لدعم رأيهم في أهمية امت دتوصلت إلا والتي 

  2020اني د، في حين اختل ت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجدة دراسدة السد يلقيم ومعايير المجتمع

يجابيدة االجتمداعي بداألعراى فدي التدأثير علدا تكدوين القديم اإل دور الضدبطوالتي توصدلت إلدا أن 

 لدى المالبة الجامعية جاء بدرجة متوسمة.

ى العلصم لصد السؤال النالث  ما دور الضبط باألنظمة والقوانين في تعزيز القيم اإليجابية في طلصب

 طالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود بالرياض؟

يدز خ ل جدول التحليدل اإلحصدائي أن محدور دور الضدبط باألنظمدة والقدوانين فدي تعزيتض  من 

ملددر سددعود القدديم اإليجابيددة فددي طلددب العلددم لدددى طالبددات كليددة العلددوم المبيددة التمبيقيددة بجامعددة ال

   مدن4.04، 3.66  عبارات، حيث تراوحت المتوسمات الحسابية لهم بين د7بالرياض يتضمن د

ماسدي، وهبه المتوسمات تقع بال ئة الرابعدة مدن فئدات المقيداا المتددرج الخ   درجات،5.0أصل د

جددة وت ددير النتيجددة السددابقة إلددا أن إسددتجابات أفددراد الدراسددة حددول عبددارات المحددور جدداءت بدر

 استجابة دمواف  .
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علدا   ، وهدبا يددل0.77  بانحراى معياري د3.89بل  المتوسط الحسابي العام لعبارات المحور د

ز القدديم ك موافقددة بددين أفددراد عينددة الدراسددة علددا دور الضددبط باألنظمددة والقددوانين فددي تعزيددأن هنددا

ض، ود بالريدااإليجابية في طلب العلم لدى طالبات كلية العلوم المبيدة التمبيقيدة بجامعدة الملدر سدع

سدداعد  موذلددر يتم ددل فددي موافقددة أفددراد الدراسددة علددا أن األنظمددة والقددوانين السددائد  دت مكددن مددن 

ن ا تمكادن مدإلنسان لن س  وا خرين، وكدبلر أنهدا ت  دجع علدا االسدتزاد  مدن العلدوم النافعدة، وأنهدا

دراسددة  وقددد ات قددت نتيجددة الدراسددة الحاليددة مددع نتيجددة، انتهدداج السددلوك اإليجددابي فددي طلددب العلددم 

ر لتدأثيدور الضدبط االجتمداعي باألنظمدة والقدوانين فدي ا  والتدي توصدلت إلدا أن 2020الس ياني د

 علا تكوين القيم اإليجابية لدى المالبة الجامعية جاء بدرجة عالية جدا .

لصم لصدى السؤال الرابصع  مصا دور الضصبط بوسصائل اإلعصالم فصي تعزيصز القصيم اإليجابيصة فصي طلصب الع

 طالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود بالرياض؟

لقديم محور دور الضبط بوسائل اإلع م فدي تعزيدز ا يتض  من خ ل جدول التحليل اإلحصائي أن

ض ود بالريدااإليجابية في طلب العلم لدى طالبدات كليدة العلدوم المبيدة التمبيقيدة بجامعدة الملدر سدع

  مددن أصددل 4.0، 3.04  عبددارات، حيددث تراوحددت المتوسددمات الحسددابية لهددم بددين د7يتضددمن د

درج  دددة والرابعدددة مددن فئدددات المقيددداا المتددد  درجددات، وهدددبه المتوسدددمات تقددع بدددال ئتين ال ال5.0د

تتدراو   الخماسي، وت ير النتيجة السابقة إلا أن إسدتجابات أفدراد الدراسدة حدول عبدارات المحدور

 مواف  . -بين درجة استجابة دمواف  بدرجة متوسمة 

علدا   ، وهدبا يددل0.78  بانحراى معياري د3.57بل  المتوسط الحسابي العام لعبارات المحور د

قدديم هندداك موافقددة بددين أفددراد عينددة الدراسددة علددا دور الضددبط بوسددائل اإلعدد م فددي تعزيددز الأن 

ض، ود بالريدااإليجابية في طلب العلم لدى طالبات كلية العلوم المبيدة التمبيقيدة بجامعدة الملدر سدع

يدد فدي وذلر يتم ل في موافقة أفدراد الدراسدة علدا أن وسدائل اإلعد م دت دجع علدا متابعدة كدل جد

ا تصددح  جدال العلمددي، وكددبلر أنهددا تددؤثر إيجابيددا فددي االجتهداد فددي طلددب العلددم، إحددافة إلددا أنهددالم

دراسددة  وقددد اختل ددت نتيجددة الدراسددة الحاليددة مددع نتيجددة، األفكددار الخاطئددة فددي المجددال التعليمددي 

ير علدا دور الضبط االجتماعي بوسائل اإلعد م فدي التدأث  والتي توصلت إلا أن 2020الس ياني د

 ن القيم اإليجابية لدى المالبة الجامعية جاء بدرجة متوسمة.تكوي

بات كليدة ومن خ ل العرض الساب  لدور الضبط في تعزيز القيم اإليجابية في طلب العلم لدى طال

عزيدز العلوم المبية التمبيقيدة بجامعدة الملدر سدعود بالريداضك يتضد  أن محدور دور الضدبط فدي ت

ملددر سددعود لدددى طالبددات كليددة العلددوم المبيددة التمبيقيددة بجامعددة الالقدديم اإليجابيددة فددي طلددب العلددم 

   مدن3.89،  3.29  محاور، حيث تراوحت المتوسمات الحسابية لهم بدين د4بالرياض يتضمن د

لمتددرج ا  درجات، وهبه المتوسمات تقدع بدال ئتين ال ال دة والرابعدة مدن فئدات المقيداا 5.0أصل د

تتدراو   لدا أن إسدتجابات أفدراد الدراسدة حدول عبدارات المحدورالخماسي، وت ير النتيجة السابقة إ

 مواف  . -بين درجة استجابة دمتوسمة 
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علدا   ، وهدبا يددل0.56  بانحراى معياري د4.56بل  المتوسط الحسابي العام لعبارات المحور د

لدم الع ي طلدبأن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة علا دور الضبط في تعزيز القيم اإليجابية فد

ضددبط لدددى طالبددات كليددة العلددوم المبيددة التمبيقيددة بجامعددة الملددر سددعود بالريدداض، حيددث يددأتي ال

ليدد  ي ، 0.77  وبدانحراى معيداري د3.89باألنظمدة والقدوانين بالمرتبدة األولدا بمتوسددط حسدابي د

ال دة  ، وبالمرتبدة ال 0.78  وبدانحراى معيداري د3.57الضبط بوسائل اإلعد م بمتوسدط حسدابي د

ي  ، وفدي األخيدر يدأت0.83  وبدانحراى معيداري د3.48يأتي الضبط باألعراى بمتوسط حسدابي د

بدات م لددى طالالضبط بالعادات والتقاليد كأقل أبعاد الضبط في تعزيز القيم اإليجابيدة فدي طلدب العلد

وقدد  ، 0.92  وبدانحراى معيداري د3.29كلية العلوم المبيدة التمبيقيدة بجامعدة بمتوسدط حسدابي د

ةسدر  ل  والتدي توصدلت  إلدا أن 2022ت قت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجدة دراسدة المحجدان دا

دور فددي الحددد مددن سددلوك الغددش لدددى الملبددة أثندداء تعلمهددم عددن بعددد مددن خدد ل أسدداليب الضددبط 

يددددد االجتمددداعي وهددددي التن ددددئة االجتماعيددددة، الدددددين، أسدددلوب العقدددداب وال ددددواب، العددددادات والتقال

لعددادات ان تددأثير التن ددئة االجتماعيددة األقددوى مددن بددين تلددر األسدداليب، وأسددلوب اواألعددراى، إذ کدد

لميددار والتقاليددد واألعددراى هددي األحددع ، كمددا ات قددت نتيجددة الدراسددة الحاليددة مددع نتيجددة دراسددة ا

ضددبط   والتدي توصددلت إلددا أن الجامعددات السددعودية تقددوم بدددور جيددد جدددا  فددي تنميددة قدديم ال2021د

مدا ات قدت كا، ولكن  ليس بالدور الم الي البي يتوقعوند  مدن تلدر الجامعدات، االجتماعي لدى ط به

كال جميدع أشدد  والتددي توصدلت إلددا أن 2020نتيجدة الدراسددة الحاليدة مددع نتيجدة دراسددة السد ياني د

مالبدددة الضددبط االجتمدداعي المسدددتهدفة فددي الدراسدددة لهددا تدددأثير فددي تكدددوين القدديم اإليجابيدددة لدددى ال

وصدلت ت  والتدي 2017الحاليدة مدع نتيجدة دراسدة  ل بخدات د الدراسدةنتيجدة الجامعية، كما ات قدت 

 إلددا أن دور المدرسددة ال انويددة فددي تعزيددز الضددبط االجتمدداعي لدددى ط بهددا فددي حددوء الخبددرات

عقبددي  العالميددة جدداء بدرجددة عاليددة، كمددا ات قددت نتيجددة الدراسددة الحاليددة مددع نتيجددة دراسددة أسددماء

 سدداليب الضددبط فددي المؤسسددة التربويددة دور فعددال فددي تحقيدد   والتددي توصددلت  إلددا أن أل2015د

الت ميدب وفكلمدا كدان هنداك تكامدل وتوافد  فدي المداقم االداري والتربدوي االنضباط لددى الت ميدبك 

 كلما حق  هبا التزاما وانضباط أكبر للت ميب.

بعداده عي بأيتض  من خ ل ما توصدلت لد  نتدائج الدراسدة الحاليدة أن لوسدائل الضدبط االجتمداكما 

 -راى الضددبط بدداألع -الضددبط بوسددائل اإلعدد م  -ال رعيددة التاليددة دالضددبط باألنظمددة والقددوانين 

لعلدم فدي طلدب ا الضبط بالعادات والتقاليد  وحسب ترتيبها تأثيرا  واححا  في تعزيدز القديم اإليجابيدة

يدة نظرر لد  با مدا ت  ديلدى طالبات كلية العلوم المبية التمبيقية بجامعة الملر سعود بالريداض، وهد

توجد    وهي نظرية من نظريدات الضدبط االجتمداعي ذات الSummnerالضوابط التلقائية دَسْمنَر 

الضدبط  والتي تدور أفكارها الرئيسدة حدـول المدر  ال دعبية باعتبارهدا األسداا فدي فهدم الوظي ي.

أنهددا حددـوابط االجتمدداعي، حيددث يددرى أن األعددراى والعددادات ال ددعبية هددي مددن تددنظم السددلوك، و

 ك2017يستخدمها األفراد دون وعي مدنهم، ومدن ثدم تعمدل علدا حدبط الت اعدل االجتمداعي دبندو،

  .2018فياض، 

بصصين متوسصصطات درجصصات  0.05السصصؤال الخصصامل  هصصل توجصصد فصصروق دالصصة إحصصصائياً عنصصد مسصصتوى 

لعلصم لصدى العينة على مقياس دور وسائل الضبط االجتماعي في تعزيز القيم اإليجابية في طلصب ا
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طالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود بالرياض بايتالف متغيري )التخص  

 المرحلة الدراسية(؟ –

 التخص . -1

لتبداين ا  بددي   عدن تحليدل Kruskall-Wallisتم استخدام اختبار كروسكال والديس د ولمعرفة ذلر

يتضد  مددن ت متغيدر العمدر، وذلدر كمدا  ، وذلدر لعددم تكدافؤ فئداOne Way Anovaاألحدادي د

تجابات أن  ال توجد هنداك فروقدا  ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدمات اسد جدول التحليل اإلحصائي

 متم لدة فديالدرجة الكلية لددور وسدائل الضدبط االجتمداعي وأبعادهدا ال رعيدة ال أفراد الدراسة حول

وسدائل الضدبط ب –باألنظمدة والقدوانين الضدبط  –الضدبط بداألعراى  –دالضبط بالعدادات والتقاليدد 

يمدة قاإلع م  في تعزيدز القديم اإليجابيدة فدي طلدب العلدم بداخت ى متغيدر التخصدص، حيدث بلغدت 

ليدددة  ، وللدرجددة الك0.120،  0.744،  0.745،  0.190مسددتوى الداللددة لةبعدداد علدددا التددوالي د

قة إلددا وت  ددير النتيجددة السدداب   أي بيددر دالددة إحصددائيا ،0.05 ، وجميعهددا قدديم أكبددر مددن د0.368د

تقددارب اسددتجابات أفددراد عيندددة الدراسددة علددا اخددت ى تخصصددداتهن حددول دور وسددائل الضدددبط 

 االجتماعي في تعزيز القيم اإليجابية في طلب العلم.

 المرحلة الدراسية. -2

راسدة ولمعرفة إذا مدا كاندت هنداك فدرو  ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدمات اسدتجابات أفدراد الد

غيددر دور وسددائل الضددبط االجتمدداعي فددي تعزيددز القدديم اإليجابيددة فددي طلددب العلددم بدداخت ى مت ولحدد

حليدل ت  بددي   عدن Kruskall-Wallisتدم اسدتخدام اختبدار كروسدكال والديس د، المرحلة الدراسدية

  يتضد ، وذلر لعدم تكدافؤ فئدات متغيدر العمدر، وذلدر كمدا One Way Anovaالتباين األحادي د

تجابات أن  ال توجد هنداك فروقدا  ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدمات اسديل اإلحصائي جدول التحل

تم لدة فدي الدرجدة الكليدة دور وسدائل الضدبط االجتمداعي وأبعادهدا ال رعيدة الم أفراد الدراسة حدول

وسدائل الضدبط ب –الضدبط باألنظمدة والقدوانين  –الضدبط بداألعراى  –دالضبط بالعدادات والتقاليدد 

حيدث بلغدت  في تعزيز القيم اإليجابية في طلدب العلدم بداخت ى متغيدر المرحلدة الدراسدية،اإلع م  

الكليدة   ، وللدرجة0.237،  0.177،  0.342،  0.837قيمة مستوى الداللة لةبعاد علا التوالي د

قة إلددا   أي بيددر دالددة إحصددائيا ، وت  ددير النتيجددة السدداب0.05 ، وجميعهددا قدديم أكبددر مددن د0.206د

ضدبط استجابات أفراد عينة الدراسة علدا اخدت ى مدرحلتهن الدراسدية حدول دور وسدائل ال تقارب

 االجتماعي في تعزيز القيم اإليجابية في طلب العلم.

 أهم نتائج الدراسة

 توصلت الدراسة إلا العديد من النتائج تم إيجازها فيما يلي:

تعزيز القيم اإليجابية في طلب العلم  أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة علا دور الضبط في-

لدددى طالبددات كليددة العلددوم المبيددة التمبيقيددة بجامعددة الملددر سددعود بالريدداض، حيددث يددأتي الضددبط 
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 ، يليدد  0.77  وبددانحراى معيداري د3.89باألنظمدة والقدوانين بالمرتبددة األولدا بمتوسددط حسدابي د

 ، وبالمرتبدة ال ال دة 0.78ري د  وبدانحراى معيدا3.57الضبط بوسائل اإلعد م بمتوسدط حسدابي د

 ، وفدي األخيدر يدأتي 0.83  وبدانحراى معيداري د3.48يأتي الضبط باألعراى بمتوسط حسدابي د

الضبط بالعادات والتقاليد كأقل أبعاد الضبط في تعزيز القيم اإليجابيدة فدي طلدب العلدم لددى طالبدات 

  .0.92وبانحراى معياري د  3.29كلية العلوم المبية التمبيقية بجامعة بمتوسط حسابي د

لدرجدة اال توجد هناك فروقا  ذات داللة إحصدائية بدين متوسدمات اسدتجابات أفدراد الدراسدة حدول -

 –د والتقاليد الكلية لدور وسائل الضبط االجتماعي وأبعادها ال رعية المتم لدة فدي دالضدبط بالعدادات

يم اإلعدد م  فددي تعزيددز القدد الضددبط بوسددائل –الضددبط باألنظمددة والقددوانين  –الضددبط بدداألعراى 

ض ود بالريدااإليجابية في طلب العلم لدى طالبدات كليدة العلدوم المبيدة التمبيقيدة بجامعدة الملدر سدع

 باخت ى متغيري التخصص والمرحلة الدراسية.

اده يتضدد  مددن خدد ل مددا توصددلت لدد  نتددائج الدراسددة الحاليددة أن لوسددائل الضددبط االجتمدداعي بأبعدد-

 الضبط -راى الضبط باألع -الضبط بوسائل اإلع م  -ضبط باألنظمة والقوانين ال رعية التالية دال

دى ب العلدم لدبالعدادات والتقاليدد  وحسدب ترتيبهدا تدأثيرا  واحدحا  فدي تعزيدز القديم اإليجابيدة فدي طلد

  نظريددة طالبددات كليددة العلددوم المبيددة التمبيقيددة بجامعددة الملددر سددعود بالريدداض، وهددبا مددا ت  ددير لدد

توجد    وهي نظرية من نظريدات الضدبط االجتمداعي ذات الSummnerلتلقائية دَسْمنَر الضوابط ا

الضدبط  الوظي ي. والتي تدور أفكارهدا الرئيسدة حدـول المدر  ال دعبية باعتبارهدا األسداا فدي فهدم

 االجتمدداعي، حيددث يددرى أن األعددراى والعددادات ال ددعبية هددي مددن تددنظم السددلوك، وأنهددا حددـوابط

 ون وعي منهم، ومن ثم تعمل علا حبط الت اعل االجتماعي.يستخدمها األفراد د

 توصيات الدراسة.

 في حوء النتائج التي تم التوصل إليها خرجت الدراسة بالتوصيات التالية:

مدا ي يدد سدت ماره باهتمام وسائل اإلع م المختل ة بالتأكيد علا أهمية تقدير األفراد لقيمدة الوقدت وا-

 اعي والتعليمي.علا الجانب ال خصي واالجتم

 التعليميدةتوعية المالبات حول أهمية طلب العلم وإنعكاسات  اإليجابيدة علدا الجواندب ال خصدية و-

 لدى المالبات.

ة إصد   االست اد  من قدر  القوانين واألنظمة في حبط سلوك المالبات في طلب العلدم، ومحاولد-

لهددن أك ددر وال  لدددى المالبددات ممددا يجعال غددرات التددي تعتريهددا أحيانددا  بحيددث تكددون أك ددر مرونددة وقبدد

 تمبيقا  لها.

تربددوي ت عيددل دور العددادات والتقاليددد واألعددراى ودور وسددائل اإلعدد م كوسددائل معددزز  للدددور ال-

 للجامعات في إكساب ونقل قيم طلب العلم إلا األجيال القادمة.

 و ِخر  دَعَوانَا أِن الَحْمد  هللِ َرِب العَالميان

  المراجعقائمة 

 . دار صادر. بيروت.3 . لسان العرب. ط1414ابن منظور. د.1
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لددى  المدرسة ال انوية في تعزيز الضدبط االجتمداعي  . دور2017 ل بخات، مساعد بن سعيد. د.4
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 القاهر . مكتبة النهضة المصرية. 

 دن. عمان.عالم اجتما  العائلة. دار وائل للن ر والتوزيع. األر . 2009الحسن، إحسان محمد. د.9

الضددبط االجتمدداعي.األسددر  و . 2011الحامددد، محمددد بددن معجددب والددروص، ندداي  ه ددال. د.10

 الرياض. 
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لمجتمع . مددى تدأثر القديم األخ قيدة بدالتغيرات المعاصدر  بدا2017الزيد، حصدة عبددالكريم. د.15
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معي ودورهدا فدي تحقيد  القدي . وسدائل الضدبط االجتمدا2020الس ياني، صالحة حداي يحيدا. د.17
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 ة إبدراسة تحليلية لألوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألطفال الشوارع بمدين

الرقيب عبده حزام الشميري أ.م.د. عبد  

اليمن -قسم العلوم النفسية، كلية التربية، جامعة إب  

 

رها مخاطهدفت الدراسة إلى معرفة واقع ظاهرة أطفال الشوارع في مدينة إب وأسبابها وملخص:

( 40من ) األطفال، واعتمدتالدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسةعلى 

 خدمت( سنة، واست15 -9( إناث تراوحت أعمارهم بين )6( ذكور، و)34وطفلة؛ بواقع ) طفلا 

هم من أ استبانة المقابلة الشخصية)إعداد الباحث(، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الدراسة

الة، البطالفقر، وتدني مستوى المعيشة، و دية إلى نشوء ظاهرة أطفال الشوارع:األسباب المؤ

والطلق  والتسرب من التعليم، والحرمان من الوالدين، وضعف الرقابة األسرية على األبناء،

ال لى أن أطفإ ئجما أشارت النتاكك األسري، واألجواء العائلية المتوترة، وعمالة األطفال. كوالتف

ا عيشون الشوارع ي قيرة أسر ف ؛ فهم ينتمون إلىجداا اقتصادية واجتماعية وثقافية صعبة  أوضاعا

م هامشية لساعات طويلة، وفي أماكن خطرة على صحته أعماالا وكبيرة الحجم، ويمارسون 

وضاع في أ أسرية مشحونة بالتوترات والمشاجرات بين الوالدين، أجواءا وحياتهم، ويعيشون 

كما أن  ش وتفتقر للعديد من المتطلبات الضرورية اللزمة للمعيشة،سكنية غير ملئمة للعي

خاطر ن الممأن أطفال الشوارع يتعرضون للعديد . وأظهرت النتائججداا مستواهم التعليمي متدني 

لل ستغالصحية والنفسية، كالمشاجرات مع اآلخرين، واالعتداء من قبل الكبار، والعنف واال

ناسب مع  تتلجنسية، والحوادث المرورية، وممارسة أعماالا خطيرة البكافة أشكاله، والتحرشات ا

يات سلوكطاقاتهم وقدراتهم، واالحتكاك برفاق السوء،وممارسة التسول والسرقة وغيرها من ال

 المنحرفة.

 مدينة إب.أطفال الشوارع،، األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية: الكلمات المفتاحية

Analytical study of economic, social and cultural conditions for street 

children in Ibb City  

Ass.prof.Dr.. AbdulraqeebAbduh Hezam Al-Shamiri 

Ass. Prof. Of Psychological Counseling for Children 
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Abstract  : This study aimed at identifying the reality of phenomenon of 

street children in Ibb City and its reasons and risks on children. The study 

depended on the analysis descriptive method. The sample of the study 

consisted of (40) children; (34) males, and (6) females, their ages ranging 

from (9-15) years. To achieve the aims of the study, the researcher used 

apersonal Interview questionnaire (preparing: the researcher).The results 

of the study indicated that the most important causes leading to the 

phenomenon of street children: poverty, low standard of living, 

unemployment, the leakage from education, deprivation of parents, 

weakness of family control on children, divorce and family disintegration, 

the tense family atmospheres and child labor. The results also indicated 

that street childrenlive in very difficult economic, social, and cultural 

conditions; They belong to poor and large families, practice marginal 

business for long hours, in hazardous places for their health and life, and 

live a family atmospheres charged with tensions and quarrels between 

parents, in an inappropriate residential situations and lacks many 

necessary requirements for living, as their educational level is very low. 

The results showed that street children were subjected to many health and 

psychological risk; such asquarrels with others, and attack them by adults, 

violence and exploitation in all its forms, sexual harassment, traffic 

accidents, and exercise serious works which do not suit their energies and 

abilities, friction with bad comrades, and exercise begging, stealing and 

other deviant behaviors. 

Keywords:Economic, social and cultural conditions,Street children,  Ibb 

city. 

 

 : مقدمة

لها ألمم آماابني الطفولة هي بداية كل كائن حي، فهي تعتبر غده ومستقبله المنشود، فعلى الطفولة ت

ل ل وانحلو جهألنها تشكل مستقبل األمم وتحكي عما تتمتع به هذه األمة أو تلك من ثقافة ورقي أ

 في القيم واألخلقيات اإلنسانية.

وتطوره، وأن توجيه االهتمام إلى رعاية الطفل وتنشئته والطفل هو المعيار في تنمية المجتمع 

ا تهيئ السبل لبناء المجتمع من خلل خلق جيل واعٍ مستنير  ا وثقافيا ا واجتماعيا بصورة سليمة صحيا
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يحمل مسؤولية توفير الحياة الكريمة لمجتمعه، واإلسهام في عملية البناء والتطوير 

 (.4، ص1990)الحوري

قضايا  كتسبام العربي والدولي بحقوق الطفل أصبح من األهمية بمكان أن توفي ظل تنامي االهتم

رث التي لكواالطفولة ومشكلتها في اليمن حقها من الرعاية والبحث واالهتمام. ولعل من أسوأ ا

ا وتؤثر  –كمجتمعنا اليمني  –يمكن أن يواجهها مجتمع نامي  ع ة والمجتمعلى الفرد واألسر سلبا

اكبيراا ارع، تلك المشكلة التي نالت ظاهرة أطفال الشو دة، مم المتحة األالسيما من قبل هيئ اهتماما

 نا أهميةلجلى ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، ومن هنا تت

 ة. الدراسة الحالية في تناولها لظاهرة صارت تمثل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظ

ة ة مسئوليربويفل من جميع االنتهاكات الجسدية والنفسية والصحية واالجتماعية والتإن حماية الط

ا، فمن ح  ه فيق الطفل أن يحصل على حقكل فرد وكل أسرة ومسئولية الدولة والمجتمع أيضا

ى ل علالرعاية الصحية واالجتماعية وأن يضمن له الغذاء والسكن والملبس، ومن حقه الحصو

قة التي مال الشااألعسلمة النفسية والعقلية، ومن حقه أن ال يكلف بمهام الكبار والتعليم واللعب وال

الدفع وفال تعيق نموه الجسدي والنفسي والعقلي، وإذا كان الناس يتساهلون في أمر تشغيل األط

 طفالبهم إلى سوق العمل فإنهم بذلك ينتهكون حقوق الطفولة جميعها. حيث تعتبر ظاهرة أ

من ثم ار وظواهر السلبية التي لوحظ انتشارها مؤخراا بين أوساط األطفال الصغالشوارع من ال

ذ لدنا منها بأخذت هذه الظاهرة تتسع في السنوات األخيرة مصاحبة لألزمة االقتصادية التي تعيش

 عدة سنوات.

 أصدرت -ومنهم أطفال الشوارع –ومن أجل حماية األطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة 

لمادتين ابشأن حقوق الطفل، حيث نصت  2002( لسنة 45لشئون القانونية القانون رقم )وزارة ا

 ( من هذا القانون على ما يلي:145( و)144)

ال ة األطفن معانا(: "على الدولة اتخاذ اإلجراءات والتدابير العلمية والعملية للتحقق م144مادة )

دين وضحايا الكوارث الطبيعية الذين يعيشون في ظروف صعبة كأطفال الشوارع والمشر

ين مستغلواألطفال المعرضين لسوء المعاملة والمحرومين والوالكوارث التي من صنع اإلنسان 

أو  روعةاجتماعياا وضمان عدم استدراج األطفال إلى االقتراب أو مباشرة األعمال غير المش

 السقوط في ممارستها".

 الالذين  األطفالفال األيتام وأطفال األسر المفككة و(: "على الدولة حماية ورعاية األط145مادة )

 ولينيجدون الرعاية ويعيشون على التسول والقضاء على هذه الظاهرة ووضع األطفال المتس

في  تجينوالمتشردين في دور الرعاية االجتماعية وتوجيههم إلى أن يكونوا أعضاء صالحين من

 (2002" لسنة 45وق الطفل رقم "المجتمع".)وزارة الشئون القانونية، قانون حق
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ئة ف سيإن ظاهرة انتشار شريحة كبيرة من أطفالنا في الشوارع يتسولون أو يعملون وسط ظرو

ا إلى ) ي اليوم ال ف( ساعة 16للغاية ويتقاضون أجوراا بسيطة ويعملون لساعات طويلة تصل أحيانا

 ما يترتباا لل حقوق اإلنسان نظرينسجم مع القيم والمبادئ اإلنسانية وال يعكس أي تقدم في مجا

روع مش لذا يسعىعن هذه الظاهرةمن آثار جسمية ونفسية سيئة على الطفل في حاضره ومستقبله.

شوء لى نالدراسة الحالية في محاولة متواضعة إلى التعرف على األسباب والعوامل المؤدية إ

ع، شوارعرض لها أطفال الظاهرة أطفال الشوارع في مدينة إب، والمشكلت والمخاطر التي يت

ذه هاطر بغية الوصول لرؤية استشرافية لظاهرة أطفال الشوارع، وتوعية المجتمع اليمني بمخ

ا الظاهرة والتي تؤثر  ما من ذلك لوعلى كل من الطفل واألسرة والمجتمع اليمني بشكل عام.  سلبا

لى عفال ة هؤالء األطشأنه مساعدة اآلباء واألمهات وجميع المختصين أو القائمين على رعاي

بكفاءة  نائهبتوجيه العناية واالهتمام بهم بما يمكنهم من االندماج في المجتمع والمساهمة في 

  واقتدار، ورفد المجتمع بأفراد صالحين أسوياء، ومتكيفين مع أنفسهم ومع مجتمعهم.

 وأسئلتها: مشكلة الدراسة

ن سماله، ومورأ لغد المشرق، فهم ثروة المجتمعإن أطفالنا اليوم هم أمل ومستقبل األمة، وأجيال ا

وري ب ضرثم فإن االهتمام بهم ورعايتهم والسيما في سنوات حياتهم المبكرة واجب حتمي ومطل

 راحلوحيوي، إذا أردنا بناء المجتمع على أسس علمية صحيحة.وتعد مرحلة الطفولة من الم

ة الفرد شخصيلمن خللها البذور األولى  اإلنسانية البالغة األهمية في حياة اإلنسان حيث توضع

ثاراا آترك وعلى ضوء خبراته فيها يتحدد إطار شخصيته، فإما أن يتكيف مع مجتمعه ونفسه، أو ت

 (.49، ص1993ضارة على تلك الشخصية )العيسوي،

لعالمي وى اولقد حظي مجال الطفولة في السنوات األخيرة باهتمام واسع النطاق سواء على المست

 ستقبلا.رد ملعربي لما لهذه المرحلة العمرية من أهمية بالغة وتأثير عميق على شخصية الفأو ا

 تي تعتبروال وألهمية مرحلة الطفولة أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل

ب جوانأول وثيقة دولية تنص صراحةا على ضرورة حماية الطفل ومنحه كافة حقوقه في شتى ال

 الضمانات لمجموعة حقوق الطفل. مناشط، كما احتوت علىوال

قضايا  كتسبوفي ظل تنامي االهتمام العربي والدولي بحقوق الطفل أصبح من األهمية بمكان أن ت

رث التي لكواالطفولة ومشكلتها في اليمن حقها من الرعاية والبحث واالهتمام. ولعل من أسوأ ا

ا وتؤثر  –معنا اليمني كمجت –يمكن أن يواجهها مجتمع نامي  ع ة والمجتمعلى الفرد واألسر سلبا

اكبيراا ظاهرة أطفال الشوارع، تلك المشكلة التي نالت  دة، مم المتحة األالسيما من قبل هيئ اهتماما

 نا أهميةلجلى ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، ومن هنا يت

 حظة.تناوله لظاهرة صارت تمثل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لمشروع البحث الحالي في 

يشهد العالم اليوم مشكلة ذات عواقب مأساوية ال يمكن التكهن بمخاطرها، فهناك مليين من  حيث

األطفال الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة، حيث يعانون من العزلة والتشرد وسوء التغذية 
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أشكاله، ويفتقدون الحب والعطف والتعليم والدعم النفسي وسوء المعاملة واالستغلل بكافة 

والمساعدة، ويمارسون التسول والسرقة والعنف، ويندمجون في شلل وعصابات ليصنعوا 

غير حقيقي باألمان والطمأنينة داخل تركيب أسري لم يعتادوه  شعوراا بديلة تمنحهم  أسراا ألنفسهم 

عاية األسرية والذين اتخذوا من الشارع مأوى لهم من قبل. فهؤالء األطفال المحرومين من الر

يعيشون حالة من التيه والضياع، حيث ال يجدوا من يوجههم ويقيم سلوكهم، وقد يتبنون مفاهيم 

 سالبة عن ذواتهم.

لشوارع ال اوقد حذَّر تقرير أعده مركز إخباري تابع لألمم المتحدة من مخاطر شيوع ظاهرة أطف

 بر، خاصةا أكن إلى احتراف مهن هامشية، ودعا إلى إيلء القضية اهتمامفي اليمن، الذين يُدفعو

ود م وجوأن العديد منهم عرضة للستغلل الجنسي المتوحش. ولفت التقرير إلى مشكلة انعدا

 15لى إ 13بيانات رسمية إلحصاء عدد أولئك األطفال وتحديد أوضاعهم، وقدر عددهم بما بين 

دها. بحسب السي إن إن ألف طفل في شوارع صنعاء وح

(CNN.)(http://www.annabaa.org/nbanews/65/240.htm ) 

تنا الحالي إلى وق 2015وتكمن مشكلة الدراسة الحالية في أنه في اليمن ومنذ بداية الحرب عام 

دين تزايدت أعداد األطفال المعرضين للنحراف بشكل كبير، كما أن معظم األطفال المشر

لذي ااألشخاص المشبوهين ويتعرضون لصور عديدة من االنحراف. األمر يتجهون إلى مخالطة 

العمل هم ويستدعي توجيه االهتمام والرعاية لهذه الفئة من األطفال ومعرفة حاجاتهم ومشكلت

رعاية تحظ بال ا لمعلى حلها وتقديم المساعدة والتوجيه واإلرشاد لهم، ألن هذه الفئة من األطفال إذ

كون أشد ع ستمن قبل الدولة والمجتمع، فإن خطورتهم على أنفسهم وعلى المجتم واالهتمام الكافي

ياب وأعنف. حيث تشير الدراسات أن هناك ارتباطاا بين نمو السلوك المضاد للمجتمع، وغ

ا لغياب سلطة األب والتأثير السلبي لذلك على نمو الخصائص األخلقية طفال، لأل الضمير نظرا

 ذكري الكفء أثناء الطفولة. وغياب نموذج التوحد ال

كما تتضح مشكلة الدراسة في تناولها ألهم األسباب التي تدفع الطفل إلى اللجوء للشارع سواء 

كانت هذه األسباب اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية أو تربوية وتعليمية، كذلك تعرض فئة أطفال 

ب مظهرهم وسلوكهم العام، الشوارع لرفض المجتمع لهم لكونهم أطفال غير مرغوب فيهم بسب

من القبض  خوفااكما يخشى الكثير منهم االندماج أو الدخول في علقات اجتماعية مع اآلخرين 

عليهم أو إعادتهم إلى ذويهم، باإلضافة إلى تعرضهم لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية وافتقارهم 

إعدادهم للمستقبل. كما أن شعور  إلى الرعاية بكافة أشكالها وافتقادهم إلى من يساعدهم على كيفية

طفل الشارع بأن أسرته غير موجودة، وحرمانه من والديه يخلق لديه شعور بعدم االكتراث 

والتقدير ألحد، مما يؤدي إلى العديد من االضطرابات السلوكية، الناتجة عن شعوره بالضياع 

في محاولة إلثبات وجوده،  النفسي واالجتماعي، ويترتب على ذلك اصطدامه بالبيئة االجتماعية،

وقد يلجأ بعضهم إلى الجريمة؛ كالسرقة، أو تعاطي الممنوعات، أو االنحرافات األخلقية؛ للنتقام 
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أخرى، السيما عندما ال يجدون من أفراده التكافل  أحياناا، ومن المجتمع أحياناامن الذات 

 . مادياا ومعنوياااالجتماعي السليم، والوقوف بجانبهم 

 شوارعضوء ما سبق يمكن تلخيص مشكلة الدراسة الحالية في التعرف على واقع أطفال الوفي 

كذا وفي مدينة إب، ومحاولة تقصي األسباب والعوامل التي تؤدي إلى تفشي هذه الظاهرة، 

تعرضون يلتي استقصاء األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية لهؤالء األطفال، والمخاطر ا

 خلل اإلجابة عن األسئلة التالية: لها. وذلك من

 ما هي األسباب والعوامل التي تؤدي إلى تفشي ظاهرة أطفال الشوارع في مدينة إب؟-

 ينة إب؟ي مدما هي األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي يعيشها أطفال الشوارع ف-

 إب؟ما هي المشاكل والمخاطر التي يواجههاأطفال الشوارع في مدينة -

 تتلخص أهمية الدراسة الحالية في النقاط التالية: أهمية الدراسة:

ى التي تحظوولة تنبع أهمية الدراسة الحالية من أهمية المرحلة التي تتناولها وهي مرحلة الطف -١

وجيه لعربي بتنا افي عالم اهتمامااكبيراا باالهتمام المتزايد حيث ظهر في السنوات القليلة الماضية 

 إلى الطفل، وتطوير أوضاع الطفولة العربية. العناية

 الشوارع طفالكما تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية الظاهرة التي تتناولها وهي ظاهرة أ -٢

ا والتي أخذت تتزايد  لى إؤدية بعد يوم، وذلك من خلل الكشف عن األسباب والعوامل الم يوما

 يتعرض لها هؤالء األطفال.نشوء هذه الظاهرة، والمشكلت والمخاطر التي 

 األطفال ؤالءندرة األبحاث والدراسات السابقة التي أجريت على أطفال الشوارع في اليمن، فه -٣

 قتضيييعيشونفي ظروف صعبة وقاسية ويواجهون العديد من المشكلت والمخاطر، األمر الذي 

ذات  مساعدة الجهاتتسليط الضوء عليهم ودراسة واقعهم وأوضاعهم المختلفة لما من شأنه 

 العلقة على معالجة هذه الظاهرة السلبية في المجتمع.

ث ن األبحايد ميمكن أن تشكل هذه الدراسة نقطة انطلق للباحثين اآلخرين للقيام بإجراء المز -٤

ة ماعيوالدراسات التي تسلط الضوء على أطفال الشوارع والتي تتناول متغيرات نفسية واجت

 يام ببناء برامج إرشادية وعلجية تستهدف هؤالء األطفال. أخرى أو تحاول الق

ا ال ألطفقد تسهم نتائج هذه الدراسة في توعية اآلباء واألمهات والقائمين على رعاية ا -٥  عموما

مؤسسات وال بمخاطر وسلبيات ظاهرة أطفال الشوارع، كما يمكن أن تفيد نتائج الدراسة المنظمات

بة مناسة بأطفال الشوارع من خلل وضع الحلول والمعالجات الاالجتماعية المختلفة المهتم

ع إلى شواروصياغة القوانين والتشريعات اللزمة للحد من تفشي هذه الظاهرة وتحويل أطفال ال

 أعضاء نافعين ألنفسهم ولمجتمعهم.
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 تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية:أهداف الدراسة:

 إب. والعوامل المؤدية إلى تفشي ظاهرة أطفال الشوارع في مدينةالتعرف على األسباب  -

 ب.نة إالتعرف على األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألطفال الشوارع في مدي -

 المشكلت والمخاطر التي يتعرض لها أطفال الشوارع في مدينة إب. التعرف على -

 ن خللواقع أطفال الشوارع في مدينة إب، متحاول هذه الدراسة استقصاء  محددات الدراسة:

ع التعرف على األسباب والعوامل التي تقف وراء تفشي هذه الظاهرة، واستقصاء األوضا

لتي ااطر االقتصادية واالجتماعية والثقافية لهؤالء األطفال، والتعرف على المشكلت والمخ

 ية:يتعرضون لها. وبالتالي تتحدد هذه الدراسة بالمحددات التال

 تتناول هذه الدراسة ظاهرة أطفال الشوارع، وال تتناول أي أطفال آخرين.-

معة من المج الدراسة الحالية على المقابلت الشخصية، ومن ثم تفسير وتحليل البيانات اعتمدت-

نتائج ل القبل الباحث، وقد تختلف النتائج لو استخدمت أساليب أخرى، أو قام باحث آخر بتحلي

 وتفسيرها.

 - 9) لمشاركون في هذه الدراسة هم عينة قصدية من أطفال الشوارع تراوحت أعمارهم بينا-

( سنة، من الجنسين ممن يقضون معظم أوقاتهم في الشارع، ويقومون بمزاولة بعض 15

 األعمال،ويعانون من الحرمان األسري.

 تعريف المصطلحات: 

ة أو شيء، وأصل اللفظ من الطفوليعرف الطفل في اللغة بأنه الصغير في كل مفهوم الطفل:

حقوق  (.وتعرف اتفاقية124، ص1973النعومة، وكلمة طفل تطلق على الذكر واألنثى )الرازي،

لطفل بأنه: "كل ا( من الجزء األول 1في المادة ) 1989الطفل التي أقرتها هيئة األمم المتحدة عام 

 ليه".عنطبق ذلك بموجب القانون المإنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل 

داا ياة معتمالح أما الطفولة من منظور الصحة النفسية فهي مرحلة ال يتحمل فيها اإلنسان مسئوليات

ا منتد زعلى األبوين وذوي القربى في إشباع حاجاته البيولوجية واالجتماعية والنفسية وتم  منيا

ة وهي شخصيي المرحلة األولى لنمو وتكوين الالميلد وحتى نهاية العقد الثاني من العمر، وه

 (65، ص2000مرحلة الضبط والسيطرة والتوجيه التربوي لألطفال.)حمزة،

تم صياغة تعريف شائع لطفل الشارع من قبل المنظمات غير الحكومية مفهوم أطفال الشوارع:

لة البلوغ، مفاده أن طفل الشارع هو أي فتاة أو صبي لم يصل إلى مرح 1983في سويسرا عام 

ينتميللشارع بمعناه الواسع، بما في ذلك المساكن المهجورة، والخرائب، والقفار ...إلخ(، وأطفال 

الشوارع هم أطفال بل مأوى يعيشون وينامون في الشوارع في المناطق الحضرية، ويحاولون 
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ليل كسب معيشتهم أو التسول للحصول على المال في الشارع ويعودون إلى منازلهم في ال

(Hatley &Huser,2005, p18.) 

ذكراا كان  (: طفل الشارع بأنه أي طفل1986وتعرف منظمة األمم المتحدة للطفولة"اليونيسيف" )

ة واإلقام حياةأم أنثى قد اتخذ من الشارع )بما يشتمل عليه المفهوم من أماكن مهجورة( محلا لل

، 2004سئولين)أبو النصر،دون رعاية أو حماية أو إشراف من جانب أشخاص راشدين م

 ( لطفل الشارع قسم أطفال الشوارع1993(.وفي تعريف أحدث لمنظمة "اليونيسيف" )46ص

 (:28، ص2002للمجموعات األربع التالية )علي،

 األطفال الذين يعيشون في الشارع وهو مصدر البقاء والمأوى بالنسبة لهم.-

أو  ؤقتة أو منازل أو مباني مهجورةاألطفال الهاربون من أسرهم ويعيشون في جماعات م-

 ينتقلون من مكان إلى آخر.

ي فالي األطفال الذين ال يزالون على علقة مع أسرهم ولكن يقضون أغلب اليوم وبعض اللي-

لجنسي ي واالشارع بسبب الفقر أو تزاحم مكان المعيشة مع األسرة أو تعرضهم للستغلل البدن

 داخل األسرة.

 لوقتاالرعاية القادمون إليها من حالة التشرد وهم مهددون في نفس  األطفال في مؤسسات-

 بالعودة إلى حالة التشرد مرة أخرى.

عيشون ين يويعرف المجلس اليمني لرعاية األمومة والطفولة أطفال الشوارع بأنهم األطفال الذ

فال ألطا على التسول أو الذين يمارسون أعماالا هامشية أو األطفال الذين ال مأوى لهم أو

مجلس في حين اعتبر ال(.6، ص2000المحرومون من الرعاية األسرية الكاملة)عثمان وآخرون،

ته (طفل الشارع بأنه الذي عجزت أسرته عن إشباع حاجا2000العربي للطفولة والتنمية )

ي إطار سرة فاقتصادي تعايشه األ –األساسية الجسمية والنفسية والثقافية كنتاج لواقع اجتماعي

ا ام اجتماعي أشمل، دفع به إلى واقع آخر يمارس فيه نظ ته من حاجا من النشاطات إلشباع أنواعا

، 2018،ركوشأجل البقاء، مما قد يعرضه للمساءلة القانونية بهدف حفظ النظام العام )قويدر وك

 (.28ص

يام الق ( بأنها1995( لسنة )5أما بخصوص عمالة األطفال فيعرفها قانون العمل اليمني رقم )

والطفل  زها،بأعمال وهم غير مدربين ومؤهلين لممارسة هذا العمل أو ذاك لعدم القدرة على إنجا

 .ةالعامل هو كل طفل بلغ سن السادسة حتى الرابعة عشر

ا بأنهم: األطفال من الجنسين )الذكور واإلن  لذين تقلااث( ويعرف الباحث أطفال الشوارع إجرائيا

معظم أوقاتهم في الشارع، ويمارسون بعض األعمال، أو سنة، ويقضون  18أعمارهم عن 

 يقومون بالتسول، أو السرقة، وصلتهم بأسرهم شبه مقطوعة. 

 اإلطار النظري:
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( أن أطفال الشوارع يتسمون 64، ص2015يرى العزب ) سمات وخصائص أطفال الشوارع:

ستوى ( سنة، م14 –7بأنهم أطفال مهمشون يحتاجون إلى عناية خاصة، تتراوح أعمارهم بين )

 بب تركهمة بستعليمي متدن وغالبيتهم لم يكملوا المرحلة االبتدائية، نسبة األمية بينهم مرتفع

دن، ي متللمدرسة أو عدم التحاقهم بها من األساس، ينتمون ألسر ذات مستوى اقتصادي وتعليم

رفة. غ( 2 –1)كما أن أسرهم كبيرة العدد وتعيش في منازل ضيقة يتراوح عدد عرفها ما بين 

( الخصائص الشخصية والسلوكية المميزة ألطفال 189 – 188، ص2015وتلخص علي )

لمكانة ادهم الشوارع فيما يلي: ارتفاع مفهوم الذات السلبي والشعور بالنقص والدونية، الفتقا

لى عضحة والتقدير والقبول من اآلخرين، وإحساسهم بالنبذ والتحقير كل ذلك انعكس بصورة وا

ن فض مكل العام ألطفال الشوارع من مظهر وملبس وسلوكيات، شعور األطفال بالنبذ والرالش

الضرب باشر المجتمع وحاجاتهم إلى االهتمام والتقدير، قيام األطفال بالعدوان سواء عدوان مب

عدوان  كأنهوتحطيم الممتلكات أو غير مباشر يتمثل في الكذب والسب بألفاظ جارحة أو السرقة و

 و تقبلهمونح لرغبة في االنتقام من اآلخرين، وشعورهم بأحاسيس سلبية نحو نوايا اآلخرينيحمل ا

ل لميوامما يثير عدوانهم. إضافة إلى حب التملك، المساواة مع اآلخرين، الشغب، العناد، 

رق بين ئ تفالعدوانية، االنفعال الشديد، الغيرة الشديدة، حب اللعب الجماعي، عدم وجود مباد

 والصواب.الخطأ 

 ية:( أن أطفال الشوارع يتسمون بالسمات والخصائص التال606، ص2005كما ترى الشميري )

ركض يمتلكون مهارات جسمية تساعدهم على المشي والالسمات الجسمية ألطفال الشوارع: -أ

ا الوجه، تدني مس توى لمسافات طويلة، وجود آثار للتشوهات والندب على أجسامهم وخصوصا

 لتنرالنظافة مما يؤدي إلى ضعف الجسم بشكل عام وضعف المناعة، التدخين وشم التغذية وا

 .والبنزين مما يفقدهم اإلدراك والقدرة على التفكير

على الميل إلى التخريب واالعتداء على الممتلكات والخصائص االجتماعية والمعرفية: -ب

ة تربيياب دور األسرة والبعضهم البعض، غياب للقيم األخلقية وغياب احترام القانون، غ

رار تخاذ القلى اعاالجتماعية، أغلبهم ال يتقنون القراءة والكتابة وليس لديهم ثقافة، غير قادرين 

 وحل المشكلت التي تواجههم، يتعرضون للستغلل من قبل البالغين.

بأحد  ونثقيحدة المزاج وسرعة الغضب واالنفعال السريع، ال الخصائص النفسية واالنفعالية: -ج

 ناس.وال يحترمون الكبار، لديهم شعور بالدونية، ولديهم نظرة تشاؤمية إلى الحياة وال

ال أطف من األسباب والعوامل المؤدية النتشار ظاهرة أسباب انتشار ظاهرة أطفال الشوارع:

 الشوارع ما يلي:

المدينة ونمو  كالفقر والبطالة والهجرة من الريف إلىالعوامل االقتصادية واالجتماعية:  -

ذلك أن غالبية الدول العربية تشهد هجرة مكثفة من القرى وانتشار التجمعات السكانية العشوائية؛ 
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الفقيرة  إلى المدن، والتي تسفر عن بون شاسع في المستويات المعيشية بين األسر، فتضطر األسر

 إلى دفع أبنائها للعمل بالشارع. –بسبب عدم كفاية أجرة األب مثلا  –

تبار طيع اعحيث نست االنفصال أو الطلق أو الموت؛ كالتفكك األسري نتيجةالعوامل األسرية:  -

بناء ض األالطلق من األسباب الرئيسية الستفحال هذه الظاهرة، ذلك أن افتراق الوالدين يعر

ما أمهات، إ% من أطفال الشوارع لديهم آباء و90للتشرد والضياع بالضرورة، ويكفي أن نعلم أن 

ن عيشون بيال يأب أو أم، فهم ليسوا لقطاء،هؤالء األطفال نستطيع تقسيمهم إلى ثلثة أنواع؛ أطف

فال الشارع والبيت، وأطفال يشتغلون بالشوارع، وأغلبهم يحققون دخلا ال بأس به، وأط

ن عيتعرضون للستغلل البشع من طرف الشارع، إما عن طريق تشغيلهم في ظروف صعبة أو 

نشوء   فيستغلل الجسدي. كما تلعب الخلفات الزوجية والمشاكل األسرية دورااهاماا طريق اال

ؤثر يظاهرة أطفال الشوارع ذلك أن األطفال حساسون بطبعهم، وكل توتر يحدث داخل البيت 

ا على نفسية الطفل الهشة فيجد بالشارع ملذاا ال بأس به بالنسبة لما يعاني  ه.سلبا

ل كأن  ذلككاالنقطاع عن التعليم و/ أو التسرب منه )مشكلة مزدوجة(؛العوامل الثقافية:  -

طول أأطفال الشوارع هم أطفال لم يكملوا تعليمهم لسبب أو آلخر، حيث يصبح وقت الفراغ 

 – 105، ص2015)جودة وأحمد،واآلفاق المستقبلية أضيق، فينضمون بالتالي إلى قافلة التشرد

 .(info@arabiyat.com)(؛106

ر ظهو البحوث التي أجريت على أطفال الشوارع في مصر تعدد العوامل التي تؤدي إلى وتظهر

فقر، : الوتنامي مشكلة أطفال الشوارع، ويتفق أغلبها على أن األسباب الرئيسية للمشكلة هي

أثير ل، تالبطالة، التفكك األسري، إيذاء الطفل، اإلهمال، التسرب من المدارس، عمل األطفا

 مثل مل أخرى اجتماعية نفسية لها صلة بالمحيط االجتماعي أو شخصية الطفلالنظراء، عوا

 (.68، ص2015البحث عن اإلثارة)العزب،

شية لهاميقوم أطفال الشوارع بممارسة بعض األعمال ااألعمال التي يمارسها أطفال الشوارع:

جودة (؛)68ص، 2007التي تدر عليهم بعض الربح بأسلوب غير منتظم ومنها ما يلي )العريقي،

 (:196 – 195، ص2015(؛)علي،111، ص2015وأحمد،

ا غتي تلميع األحذية وغسل السيارات وحمل األمتعة وبيع الزهور وغيرها من األعمال ال - ما  البا

 تعرضهم للمخاطر واالنحراف والتعرض لألمراض كما تعرضهم الستغلل البالغين. 

 اء. البغوى النشل والسرقة وتوزيع المخدرات االنضمام إلى العصابات اإلجرامية التي تتول -

كل ع بشممارسة التسول من المارة خاصة أمام الجوامع وفي األماكن المزدحمة وفي الشوار -

 عام. 
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قة لممزجمع القمامة والمخلفات مثل جمع الورق المستعمل وقطع البلستيك وقطع القماش ا -

دة جار إلعاالت ايات وحاويات القمامة وبيعها إلىوالزجاجات والعلب والقطع المعدنية وأكوام النف

أنواع بة باستخدامها، ويعرض هذا العمل الكثير منهم إلى المخاطر الصحية فهم يتعرضون لإلصا

 عديدة من األمراض الجلدية كالتقيحات والجرب وما إلى ذلك. 

 مسح زجاج السيارات في إشارات المرور أو في داخل مواقف السيارات. -

واللعب  دانيمل كبائعين متجولين لحساب معلمين )يبيعون العجوة والسميط والمناديل والسوالع -

 ...إلخ(.

 حمل مبخرة للمرور على المحلت لتبخيرها وهو شكل من أشكال الشحاذة المقنعة. -

 جمع البلستيك أو الزجاج المكسور أو القطع النحاسية من القمامة أو الخرائب. -

 ألنفاق.رو اصاحف والكروت والمناديل والملبس في األتوبيسات والقطارات ومتبيع العلك والم -

 سابهم. ى لحجمع بقايا الخضروات والفاكهة من األسواق الكبيرة ثم إعادة بيعها لهم مرة أخر -

 غسيل األطباق وتنظيف أرضية المطاعم في مقابل أكل الفضلت أو جمعها. -

 ،2015يلخص كل من جودة وأحمد ) ا أطفال الشوارع:المشكالت والمخاطر التي يتعرض له

باع ( المشكلت والمخاطر التي يتعرض لها أطفال الشوارع فيما يلي: عدم إش110 – 108ص

ية، لمهناالحاجات األساسية، مخاطر الطريق، مشكلت نفسية وسلوكية، وراثة الفقر والمكانة 

صابة ة، اإلالمجتمع، سوء العلقات األسريأصدقاء السوء، اكتساب العنف والسلوك العدواني ضد 

 باألمراض العضوية والنفسية، التسرب وعدم االلتحاق بالتعليم، االستغلل الجنسي.

( المخاطر التي يتعرض لها أطفال الشوارع في 107 – 105ص، 2012كما تلخص بولشلوش)

ل تغلفضة، واالسالهروب من البيت، والتسرب المدرسي، والفقر والمكانة االقتصادية المنخ

بة إصا الجنسي، ومخاطر استغلل العصابات وكهول المجرمين ألطفال الشوارع، باإلضافة إلى

ل وتتمث اا جسدينفسيااوأطفال الشوارع بالعديد من األمراض التي تلزمهم على الدوام وتؤثر عليهم 

تصادية القماعية واهذه األمراض باالضطرابات النفسية نتيجة اإلهمال والقسوة والمشاكل االجت

ي لجسدمن جهة أسرهم وكذلك االعتداءات من طرف األفراد في الخارج، إضافة إلى اإلرهاق ا

كذلك عدم  نتيجة تواجدهم الدائم خارج المنزل ومزاولة العمل لساعات طويلة في البرد والحر،

 تلقيهم العلج والمتابعة الصحية اللزمة.

تحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شمال أفريقيا والشرق وفي دراسة قام بها مكتب األمم الم

األوسط توصلت إلى أن أطفال الشوارع في مصر يواجهون مشاكل وأخطار كثيرة من بينها 
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العنف الذي يمثل الجانب األكبر من حياتهم اليومية سواء العنف بين مجموعات األطفال صغيري 

ا العنف أثناء العمل. ويتعرض األطفال  السن، أو العنف من المجتمع المحيط بهم، أو لرفض  أيضا

المجتمع لكونهم أطفال غير مرغوب فيهم في مناطق مجتمعات معينة بسبب مظهرهم العام 

وسلوكهم، كما يخشى الكثير منهم القبض عليهم من رجال الشرطة وإعادتهم إلى ذويهم أو أجهزة 

ومشاكل نفسية بسبب فشلهم في التكيف  الرعاية، باإلضافة إلى تعرضهم لمشاكل صحية مختلفة،

مع حياة الشارع. وأضافت الدراسة أن أطفال الشوارع في مصر لديهم احتياجات مباشرة وغير 

مباشرة منها تعليم مهنة، الحصول على عمل يرتزقون منه إلعاشتهم وإعاشة عائلتهم في حالة 

 (www.egyptiangreens.com/.../index.php?eh)الرجوع إليهم.

 الدراسات السابقة:

لقاهرة ( إلى التعرف على مشكلت أطفال الشوارع في مدينتي ا1992هدفت دراسة أبو النصر )

رع لشواوالجيزة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن من أهم المشكلت التي يتعرض لها أطفال ا

ماية، الحو تتمثل في انقطاع صلة أطفال الشوارع بأسرهم، االنقطاع عن التعليم، نقص الرعاية

وصت وسوء الحالة الصحية والبدنية والتعرض للعتداء البدني والجنسي والتعذيب، وقد أ

 تمهاالدراسة بضرورة رعاية أطفال الشوارع حيث أن رعايتهم ضرورة إنسانية ومجتمعية تح

 النظرة اإلنسانية نحوهم.

( إلى فحص 2005( والمشار إليها في دراسة دوكم )1997وهدفت دراسة فارع وآخرون )

دوة ظاهرة عمالة األطفال في الجمهورية اليمنية بغرض تقديم بحث حول الموضوع إلى الن

، 1997( أكتوبر8-6الوطنية للحد من عمالة األطفال والتي عقدت في صنعاء في الفترة من )

لتي ال اورغم أن عنوان الدراسة يدل أنها تفحص عمالة األطفال إال أن أنواع المهن واألعم

ا على أطفال شوارع إلى جانب األطفال اف لين لعامحصت في الدراسة جعلت الدراسة تشتمل أيضا

ن السادسة سطفلا وطفلة وجميعهم دون  979المستهدفين بالدراسة، وقد تكونت عينة الدراسة من 

(. لحج -عمران -عدن -عشرة وتوزعت العينة على أربع محافظات هي )أمانة العاصمة صنعاء

ا ويمار وقد أظهرت %( 28.3)سها النتائج أن أعمال الباعة المتجولين هي من المهن األكثر رواجا

ألطفال مل اعمن العينة، وفي الحضر أكثر من الريف، ويذكر الباحثون أن هذه المهن يطلق عليها 

حذية، %( من األطفال يعملون في تنظيف الشوارع وتصليح األ2.9في الشوارع ويضاف إليها )

ا من أعمال أطفال الشوا1.8)كذلك يعمل  رع، %( من العينة في تنظيف السيارات وهي أيضا

ل وبفحص أحوال األطفال موضع الدراسة وجد أنهم يعيشون أوضاعاا مشابهة ألوضاع أطفا

 ب منالشوارع من حيث الفقر وسوء األحوال االقتصادية وكذلك األوضاع التعليمية والتسر

 .رشاتغذية وكونهم عرضة لكافة أشكال االنتهاكات والتحالدراسة والتعرض للمرض وسوء الت

( إلى دراسة األوضاع االقتصادية واالجتماعية 2000الشرجبي والعمراني ) وهدفت دراسة

ألطفال الشوارع في صنعاء، وكانت عينة الدراسة أطفال الشوارع في محافظة صنعاء، وتوصلت 
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ا في ا ا رئيسيا نتشار أطفال الشوارع في صنعاء، فالفقر يدفعهم إلى الدراسة إلى أن الفقر يعتبر سببا

ترك المدرسة واالنحراف والخروج على القوانين ويتسبب في ازدياد الجماعات المهمشة )في: 

 (.66، ص2007العريقي،

سباب ( إلى تشخيص ظاهرة أطفال الشوارع في اليمن ومعرفة األ2002كما هدفت دراسة علي )

شوارع فال الومعرفة مدى ما يوفره الشارع من احتياجات أساسية ألطالظاهرة،  الكامنة وراء هذه

ل المتواجدين ( طفلا وطفلة من األطفا140التي تؤمن استمرار بقائهم،وتكونت عينة الدراسة من )

دم استخفي الشارع في أربع مدن رئيسية هي )أمانة العاصمة صنعاء، عدن، تعز، الحديدة(، و

 ألطفالار اليلي ومنهج دراسة الحالة. وتوصلت الدراسة إلى أن أعمالباحث المنهج الوصفي التح

حيث بلغت  ( سنة، وأن الذكور يمثلون الغالبية مقارنة باإلناث17 -5تراوحت بين ) المبحوثين

ف %(، كما توصلت الدراسة إلى أن أطفال الشوارع يعانون من الظرو78.6نسبة الذكور )

ليمهم، وى تعوعدم العودة إلى منازلهم بانتظام، وتدني مستالمعيشية الصعبة كالعيش في الشارع 

، فضلا اعيةوامتهان آباء وأمهات أطفال الشوارع ألعمال دونية من حيث الدخل والمكانة االجتم

ئية ال الغذاألطفعن ارتفاع مستوى األمية بين أفراد أسر األطفال،باإلضافة إلى عدم تلبية حاجات ا

ل تغلوالمكيفات، وتعرضهم للعديد من المضايقات وأنواع االس األساسية، وتعاطيهم للقات

 والتحرشات الجنسية.

ن ن في كل م( إلى المقارنة بين األطفال المتسولين واألطفال العاديي2003وهدفت دراسة حمزة )

 طفلا ( 62)من  الشعور بالوحدة النفسية والسلوك العدواني والشعور بتقدير الذات، وتكونت العينة

لمرحلة امن األطفال العاديين بالمدارس بنفس  طفلا ( 80( سنة، و)17 – 8ما بين ) الا متسو

ذكاء ر الالعمرية ومستوى الذكاء والمستوى االجتماعي واالقتصادي، واستخدمت الدراسة اختبا

يم المصور ألحمد زكي صالح، واستمارة المستوى االجتماعي واالقتصادي لمحمود عبدالحل

لشعور افل" واستبيان من إعداد الباحث، "مقياس لبعض أبعاد الشخصية لدى الط منسي، المقابلة،

كبر نسبة األن البالوحدة النفسية، السلوك العدواني، الشعور بتقدير الذات، وتوصلت الدراسة إلى أ

ا من عينة الدراسة تتجه إلى ممارسة التسول  ساس لك إحذمن التعرض للعقاب والعذاب، يلي  خوفا

كما كشفت  فقر، وأنه دون عائل مادي، ومجموعة أخرى تتخذ من أبوها المثل والقدوة،الطفل بال

اء البية آبغأن  النتائج أن أغلب أفراد عينة الدراسة من األطفال المتسولين دون عاهات تذكر، كما

، تسولمجموعة األطفال ال تعمل، فاألطفال ال يعرفون عمل األب، واآلخر يتجه لممارسة ال

نما سرة، بيت األبيع بعض السلع التافهة ذات العائد المادي البسيط الذي ال يفي باحتياجاوالبعض ي

جود لى وتقل نسبة عمل اآلباء بالقطاع الخاص، أو الحر، أو الحكومي. كما توصلت الدراسة إ

الصريح  عداءفروق ذات داللة إحصائية تتمثل في شعور األطفال المتسولين بالوحدة النفسية، وال

ة لنقص وقلر باه والديهم، وتزداد درجة السلوك العدواني لدى األطفال المتسولين، ولديهم شعوتجا

 تقدير الذات.
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 ( في مصر هدفت إلى رصد وتحليل األوضاع التي تحيط2004وفي دراسة قامت بها يونس )

معية ( من أطفال الشوارع بج100بطفل الشارع في األسرة والشارع، وأجريت الدراسة على )

، األولية اناترية األمل مركز "السيدة زينب، التبّين، شبرا"، واستخدمت الدراسة استمارة البيق

ستوى الم واستبيان، وتوصلت الدراسة إلى تواجد الذكور بكثرة عن اإلناث في الشوارع، وتدني

 خاطرمارع التعليمي، وسوء الحالة الصحية والنفسية واالجتماعية والثقافية، ويواجه طفل الش

 االستغلل الجنسي، والتعرض للتسمم الغذائي، تجارة وتعاطي المخدرات.

( إلى التعرف على مشكلة أطفال الشوارع في مصر 2005كما هدفت دراسة حسين )

ن أطفال وطفلة م طفلا ( 45وخصائصهم المميزة والديناميكيات المختلفة، وتكونت العينة من )

سة إلى لدرااأسلوب التحليل الكيفي للمقابلة، وتوصلت الشوارع، واستخدمت الدراسة المقابلة، و

ن  ارع؛أن أطفال الشوارع جماعة لها خصائصها كالتكيف مع المشكلت التي يواجهونها بالشو كوَّ

ن عة مأطفال الشوارع شبكة من العلقات االجتماعية ذات خصائص متشابهة، كما كونوا مجمو

والطفل  جدهم،المشكلت التي يواجهونها في مناطق تواالمهارات واآلليات تمكنهم من التعامل مع 

ا المتواجد في الشارع  ذه أن ه تستقطبه هذه الشبكات وتكسبه التنشئة غير السوية، كماحديثا

 التجمعات تعد عنصر ضغط يعمل على استمرار الظاهرة.

لشوارع اوطفلة من أطفال  طفلا ( 120( على )2005وفي دراسة أجرتها منظمة اليونيسيف عام )

لت ( من قطاع غزة، واستخدمت الدراسة المقاب46( من الضفة الغربية و)74في فلسطين؛ )

بيئة ي الفالشخصية واالستبانة، وتوصلت الدراسة إلى أن من أهم أسباب ظاهرة أطفال الشوارع 

ي ف لمتمثلفي االفلسطينية الوضع االقتصادي السيئ، والعلقات األسرية، والغياب، والعامل الثقا

 لميل نحو، وانقص المساحات العامة لألطفال، والكثافة السكانية، وتدابير االحتلل اإلسرائيلي

 (UNICEF,2005,p 28-31االستقلل لدى األطفال. )

ألبناء ا( في الجزائر إلى التعرف على أهم المشاكل التي تدفع 2013وهدفت دراسة العرابي )

لمشاكل اجل  ى الشارع، والتعرف على طبيعة العلقة بينللهروب من المنزل العائلي، ليتجهوا إل

لمنهج ادام التي يعاني منها أبناء الشوارع باألمن النفسي وظهور السلوك العدواني، وتم استخ

يارها بشكل ( حاالت من أبناء الشوارع، تم اخت10الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )

س مقيابلة، ومقياس األمن النفسي من إعداد ماسلو، وقصدي، واستخدمت الدراسة دليل المقا

كل لمشالالسلوك العدواني لباص وبيري، وتوصلت الدراسة إلى أنه كلما تعرض أبناء الشوارع 

فقدان رع بشعروا بفقدان األمن النفسي، وظهر ليهم السلوك العدواني، وكلما شعر أبناء الشوا

 األمن النفسي ظهر لديهم السلوك العدواني.

( إلى معرفة العوامل الحاسمة في Bhukuth& Ballet, 2015بكوث وباليت ) كما هدفت دراسة

نشوء ظاهرة أطفال الشوارع، وكيف يعيش هؤالء األطفال في الشارع، وتوصلت الدراسة إلى أن 

الفقر يعتبر من العوامل الرئيسة المؤدية إلى نشوء ظاهرة أطفال الشوارع باإلضافة إلى عوامل 
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ثل العنف األسري الموجه نحو األطفال وإهمال الوالدين ألطفالهم، كما توصلت الدراسة أخرى م

إلى أن أطفال الشوارع يطورون بشكل واضح استراتيجيات عديدة للبقاء على قيد الحياةوذلك بناءا 

ا بطريقة منظمة تستدعي التحليل من حيث المواقع اإلستراتيجية على  على أنشطتهم، ولكن أيضا

 التي يقطنونها. كناألما

ل ( إلى التعرف على اآلثار المترتبة على ظاهرة أطفا2019وهدفت دراسة حسين وجاسم )

أغلبهم  ( سنة،18-4الشوارع في العراق، وتوصلت الدراسة أن سن أطفال الشوارع يتراوح بين )

احد، و انمن الذكور، والخاصية المميزة لهم أنهم دائم التسكع والترحال وال يستقرون في مك

ويتسمون  األمر الذي يجعل ضبط أعدادهم صعب جداا، كما أنهم غالباا يحملون أسماء مستعارة،

وح الجربضعف البنية الناتج عن سوء التغذية، ويعانون من بعض األمراض الظاهرة والخفية ك

مي تعليم الوالحروق واألمراض المعدية جنسياا واالختلالت العقلية والهلوسة، كما أن مستواه

ما كأو  متدن، وغالباا ما يتجمعون على شكل جماعات صغيرة من ثلثة أو ستة أو سبعة أفراد

 تسمى نوع من أنواع األسر البديلة ولكنها في الوقت نفسه أقرب إلى )العصابة(.

 :التصميم والمنهجية

ذلك و، اسةاستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، الذي يناسب طبيعة الدرمنهجية الدراسة: 

 اديةلتقديم وصف دقيق ومفصل عن واقع أطفال الشوارع، وتحليل أوضاعهم األسرية واالقتص

 واالجتماعية والثقافية. 

رع ل الشواالمواقع الرئيسية التي يتواجد فيها أطفا بعض تم اختيار وتحديد اختيار المواقع:

 عدين،العدين، جولة البصورة واضحة،ومن هذه المواقع:السوق المركزي، سوق الظهار، شارع 

 أخير مركز ضمران، أمام مركز جرعان، السبل أمام مركز ون مول. باإلضافة إلى موقع أمام

ا أو غير محدداا حيث سيشمل أطفال الشوارع الذين يلتق ا مفتوحا  م الباحثي بهجعله الباحث موقعا

مكان محدد بشكل عرضي عن طريق الصدفة، على اعتبار أن أطفال الشوارع ال يوجد لهم 

ا تعتبر أنه يتواجدون فيه، فهم قد يتواجدون في أي مكان. وميزة هذه المواقع )مواقع الدراسة(

ى لحاجة إلون امواقع عامة يمكن الدخول إليها بسهولة ويسر ومقابلة أفراد العينة )المشاركين( د

 أخذ إذن أو موافقات رسمية.

ود إحصائيات رسمية دقيقة توضح حجم نظراا لعدم وج المشاركون في الدراسة )العينة(:

المجتمع األصلي للظاهرة المدروسة فقد لجأ الباحث إلى استخدام أسلوب العينة القصدية أو 

الغرضية، وذلك من خلل اختيار عدد من األطفال الذين يتواجدون في الشوارع الرئيسية 

التسول.واستخدم الباحث  أو يمارسون واألسواق والجوالت بصورة دائمة ويؤدون أعماالا معينة

استراتيجية العينة الشبكية وذلك من خلل طلب الباحث من المشارك في الدراسة أن يرشده إلى 

األطفال اآلخرين من نفس فئته، وقد بدأ الباحث بمقابلة األطفال الذين تتاح له مقابلتهم بسهولة. وقد 

 ناث.( إ6و) ذكور( 34( طفلا وطفلة؛)40شارك في هذه الدراسة )
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جراء إاقتصر دور الباحث في هذه الدراسة على دور )المقابل( وذلك من خلل  دور الباحث:

نة راد العين أفالمقابلت المتعمقة والفردية مع أفراد العينة، وقد قام الباحث بتعريف كل فرد م

ة عن لمقاببأهداف الدراسة والغرض منها وذلك حتى يضمن الباحث موافقة األطفال على إجراء ال

ث لباحرضا واقتناع. وللحصول على بيانات صادقة وحقيقية من المشاركين وكسب ثقتهم قام ا

 سمح ألحديلن  بتوضيح مبدأ سرية المعلومات التي سيتم اإلدالء بها من قبلهم وأن هذه المعلومات

ى اسم لإارة باالطلع عليها ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي، ولن يعمد الباحث إلى اإلش

ريح الص أو صفة أي فرد من أفراد العينة، وقد أعطى الباحث الحرية لكل مشارك في ذكر اسمه

و أمات أو رمز معين يدل عليه وذلك للرجوع إليه إن دعت الحاجة للستفسار عن بعض المعلو

ان إلمكاستكمال بعض جوانب النقص والقصور في المعلومات المجمعة. وقد حاول الباحث قدر ا

اء إجبار أي طفل على المشاركة إال برضاه وقناعته الشخصية.كما قام الباحث بإجر عدم

بعضهم نة بالمقابلت بصورة فردية لكل طفل على حدة وذلك لضمان عدم تأثر إجابات أفراد العي

به في  علقةالبعض من جهة، وحتى ال يشعر الطفل بالحرج أو الخجل عندما يدلي بالمعلومات المت

ن خلل حث مآخرين األمر الذي قد يجعله يلجأ إلى الكذب واالختلق أو تضليل البا وجود أطفال

ناء إعطائه معلومات غير صحيحة من جهة أخرى.وقد قام الباحث بتدوين بعض الملحظات أث

ا باالستماع الجيد  سن ركين، وحلمشالإجراء المقابلت مع أفراد العينة. كما تمثل دور الباحث أيضا

 اطف،وكذاالتعوهم، واحترامهم وتقديرهم، ومحاولة بناء علقة اجتماعية تتسم بالتقبل التعامل مع

دام استخومحاولة فهم وجهة نظرهم واعتماد تفسيراتهم وأوصافهم الشخصية للمواقف واألشياء، 

 المصطلحات التي يستخدمها ويفهمها المشاركون.

 :استراتيجية جمع البيانات

معمقة  بلتإلجراء مقااحث بتصميم استمارة المقابلة الشخصية وذلك قام البالمقابالت الشخصية:

ألطفال. ينة من االع مع أطفال الشوارع. وتم اعتماد استراتيجية المقابلة المتعمقة والفردية مع أفراد

ا ولكن تم تغي ترتيبها سلسلها وير تواعتماد أسلوب المقابلة شبه المقننة، حيث تم تحديد األسئلة مسبقا

ا لمجريات المقابلة.وإضا لى عصية وتحتوي استمارة المقابلة الشخ فة أسئلة أخرى وذلك وفقا

 سرةمجموعة من األسئلة المتعلقة بالبيانات الشخصية للطفل، ووضعه التعليمي، ووضع األ

 ارع.االقتصادي واالجتماعي والثقافي، باإلضافة إلى أسئلة حول الوضع الشخصي لطفل الش

 البدائل بين ا من النوع المغلق النهاية بحيث يختار الطفل بديل أو أكثر منوهذه األسئلة بعضه

ملحق  ح فيالموجودة في االستمارة، والبعض اآلخر من األسئلة من النوع المفتوح، كما هو موض

(1.) 

وقد قام الباحث بمقابلة األطفال في المواقع الثلثة، وكانت المقابلت تعقد في زاوية معينة من 

ع بعيداا عن أعين المتطفلين، وقد حاول الباحث إجراء المقابلة بنوع من التلقائية والبعد عن الشار

ا للنتباه مما قد يؤدي إلى تجمهر أو تجمع البعض  الرسمية الشديدة حتى ال يكون األمر ملفتا

ابلة كان ( دقيقة. وفي بداية المق45( إلى )30وعرقلة سير المقابلة.وكانت كل مقابلة تستمر ما بين)
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الباحث يوضح الهدف من المقابلة ويراجع )بروتوكول( المقابلة مع المشارك، وقد قام الباحث 

بعملية التسجيل الصوتي للمقابلة بعد أخذ موافقة المشارك على عملية التسجيل.وقد وافق بعض 

ث في المشاركين على عملية التسجيل في حين رفض البعض اآلخر عملية التسجيل، واكتفى الباح

ا، مع تدوين بعض الملحظات أثناء إجراء المقابلة.وقام  مثل هذه الحاالت بتسجيل المقابلة كتابيا

 الباحث بكتابة التقارير أثناء المقابلة، كما قام كل مشارك بمراجعة ما كتب.

 : : تكونت عملية جمع البيانات من أربع مراحل على النحو التاليمراحل جمع البيانات

ر ف شه: وتتضمن التخطيط لجمع البيانات وقد بدأ التخطيط مبكراا من منتصولىالمرحلة األ

مكن بالبحث عن المواقع التي يتواجد فيها أطفال شوارع ي عندما قام الباحث 2021أغسطس

ون ن يتواجدل ممااللتقاء بهم ومقابلتهم بكل سهولة ويسر وزيارة هذه المواقع ومقابلة بعض األطفا

 فيها.

ثلت هذه ، وتم2021من بداية شهر سبتمبر : وقد بدأت مع بداية جمع البياناتانيةالمرحلة الث

 ت.ياناالمرحلة بالدخول إلى المواقع وإجراء المقابلت غير الرسمية، ووضع خطة لجمع الب

ا،وقد ووصفه مرحلة جمع البيانات األساسية وتحليلها وتلخيصها وترميزها وهي :المرحلة الثالثة

ديسمبر/ /8إلى  2021/أكتوبر/  25مرحلة حوالي شهر ونصف من تاريخ استغرقت هذه ال

2021. 

 نات التيالبيا بعد أن تم جمع ومغادرة الميدان : وهي مرحلة إغلق جمع البياناتالمرحلة الرابعة

حلة وقد وصل الباحث إلى هذه المر 2021تفي بالغرض، وقد كان ذلك مع نهاية شهر ديسمبر

هور ل على حالة من التشبع النظري أو اإلغراق بالمعلومات مثل ظعندما ظهرت مؤشرات تد

جمعه  ا تمالنمطية والتكرار في البيانات المجمعة، وعدم الحصول على معلومات جديدة تضاف لم

 سابقاا.

 إن الصدق في البحث النوعي يختلف عن نظيره في البحث الكمي،حيثالصدق والموضوعية:

ثين يمكن التعبير عنه بمدى اتفاق الباح الداخلي والذييركز البحث النوعي على الصدق 

، 2005والمشاركين في وصف األحداث ومكوناتها ومعانيها)أبو زينة وآخرون،

 صفه(.وهنالك أنواع مختلفة من هذا الصدق أولها الصدق الوصفي وهو يشير إلى ما و139ص

إتباع باحث قام الب لباحث.وقدالباحث، والصدق التفسيري الذي يشير إلى ما تم تفسيره من قبل ا

 ات وهي:بياناالستراتيجيات التالية )التي وضعها ولكوت( لتحقيق مفهوم الصدق في عملية جمع ال

باته، إجا : وذلك بهدف مساعدة المتحدث على االسترسال فيالكالم القليل واالستماع الكثير -

ن واضحة م تكحديد األجزاء التي لوإعطاء الفرصة للباحث للتأمل في إجابة المتحدث وتقييمها وت

 في اإلجابة بهدف االستيضاح عنها.



ه حزام بدع د عبد الرقيبدراسة تحليلية لألوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ألطفال الشوارع بمدينة إب    أ.م.

 الشميري

 312      2022سبتمبر ، 25العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

ع م: وذلك من خلل قيام الباحث بتسجيل بعض المقابلت تسجيل البيانات بطريقة آلية-

  المشاركين )الذين وافقوا على عملية التسجيل الصوتي فقط( بواسطة الهاتف السيار.

افقوا ين لم يوالذ يانات بالسرعة الممكنة)بالنسبة لألفراد:قام الباحث بتسجيل البالتسجيل الدقيق -

و أرات على عملية التسجيل الصوتي( وباستخدام لغة المتحدث ودون محاولة القيام بأي تفسي

 تحليلت أثناء التسجيل.

 دف تحديدك به: لجأ الباحث إلى كتابة ملحظات مبكرة سابقة للمقابلة وذلبدء الكتابة مبكرا   -

 في البيانات التي يرغب في الحصول عليها.الفجوات 

لتي : من خلل استخدام الباحث للمصطلحات والمسميات االتفسيرات اللغوية للمشاركين -

 يستخدمها المشاركون أنفسهم للتعبير عن األحداث واألشياء التي يتكلمون عنها.

 ملءعلى بعض الز: وذلك بعرض مسودات البيانات المجمعة )المقابلت( التغذية الراجعة -

بحث األكاديميين، وذلك بهدف تحديد مواطن الغموض أو التضارب التي تحتاج لمزيد من ال

 واالستقصاء.

 على بعض جابةكما قام الباحث بتضمين الدراسة نماذج من لغة األفراد المشاركين فيها أثناء اإل

ث ام الباحما قهم ومشاعرهم، كأسئلة المقابلة؛ وذلك لتوضيح ردود أفعالهم واتجاهاتهم وانفعاالت

 يها.بمراجعة البيانات المجمعة من قبل المشاركين بعد كتابتها وتدوينها والموافقة عل

 ي البحوثفلها إن تحليل البيانات في البحوث النوعية أو الكيفية تختلف عن تحليتحليل البيانات:

ن مالنتهاء عد اباسة يأتي مباشرة الكمية، ذلك أن تحليل البيانات الكمية والتوصل إلى نتائج الدر

ها فهما حليلجمع البيانات، أما في البحوث النوعية فليس هناك فاصل زمني بين جمع البيانات وت

بدو تها بحيث ر مععمليتان متداخلتان إذ أن تحليل البيانات يبدأ مع بدء عملية جمع البيانات وتستم

 تأخذ وعيالن احدة. وتحليل البيانات في البحثالعمليتان متداخلتان ومتكاملتان كأنهما عملية و

ن هذه ت بيالمنحى االستقرائي حيث يتم تنظيم البيانات في فئات والتعرف على نماذج أو علقا

 عها بدالا م جمتالفئات، وعلى عكس البحث الكمي فإن هذه الفئات والنماذج تنشأ من البيانات التي 

ت للبيانا رائيبيانات.وقد قام الباحث بالتحليل االستقمن فرضها على البيانات قبل عملية جمع ال

يز ل ترماستراتيجية المقابلت مع األفراد المشاركين وذلك من خل التي تم جمعها من خلل

 البيانات ووضعها في موضوعات ومحاور ضمن األسئلة النوعية الثلثة.

 عرض النتائج ومناقشتها: 

ل الشوارع في مدينة إبمن خلل التعرف على األسباب تحاول هذه الدراسة استقصاء واقع أطفا

والعوامل التي دفعت بهؤالء األطفال إلى الشارع، وكذا التعرف على أوضاع هؤالء األطفال 
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التعليمية واالقتصادية واالجتماعية ومعرفة المخاطر واألضرار التي يواجهونها، وسوف يتم 

 لى النحو التالي:استعراض هذه النتائج تبعاا ألسئلة الدراسة وع

ؤدي إلى تلتي أوال : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول:ما هي األسباب والعوامل ا -

 تفشي ظاهرة أطفال الشوارع في مدينة إب؟

ل ك وتتداختشابتشير نتائج الدراسة إلى أن هنالك العديد من العوامل واألسباب أو الظروف التي ت

 تلك ة المطاف إلى تكوين ظاهرة أطفال الشوارع، ويمكن تلخيصفيما بينها وتؤدي في نهاي

 األسباب والعوامل في النقاط التالية:

تطيع  يسالهو العامل أو السبب األول لتفشي ظاهرة أطفال الشوارعوالذي العامل االقتصادي: -

بب الس أحد تجاهله أو إنكاره، حيث أشارت نتائج المقابلت مع األطفال المشاركين إلى أن

ي الرئيسي الذي يجعلهم يتركون البيت والمدرسة ويلجئون إلى الشارع هو الوضع الماد

ميع اق جواالقتصادي الصعب الذي يعيشونه وتعيشه أسرهم األمر الذي ال يمكن األسرة من إلح

ا ن تلبيتههم عأبنائها في التعليم بسبب كثرة األبناء وكثرة متطلباتهم المدرسية التي تعجز أسر

فإن 1995 ام حالة الفقر والعوز الذي تعيشه أغلب األسر، وبحسب تقديرات البنك الدولي لع بسبب

 لكل لاير 8300إلى  2500ما يتوجب على األسر إنفاقه على إلحاق أطفالها المدارس تراوح بين 

تلميذ كل عام دراسي يشمل تكاليف النقل والرسوم والكتب والمستلزمات والزي 

ا  ( وبالتالي يلجأ معظم68ص ،2002المدرسي.)علي، ا لماألطفال إلى اتخاذ الشارع مكانا هم ناسبا

 لتلبية متطلباتهم المادية.

اتهم ت حيفالغالبية من أطفال الشوارع كانوا في فترة معينة من فترا التسرب من التعليم: -

مادية لقدرة الا دمملتحقين بالتعليم ولكنهم تسربوا منه ألسباب عديدة منها فشلهم في الدراسة، أو ع

 ن تجاهلهيمك على تلبية متطلبات الدراسة، كما يلعب الوضع التربوي والتعليمي السائد دوراا ال

ية مدرسمن حيث رداءة مخرجاته التعليمية، وتدني مستوى تأهيل المدرسين،وطبيعة البيئة ال

ل ظعيش في  ؤكله ال يوالجاذبية للعملية التعليمية، ناهيك عن النظرة السلبية للتعليم من حيث أن

 مرهمعوجود اآلالف من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل بعد أن قضوا سنوات كثيرة من 

لموظف. اضاه الضئيل الذي يتقا في التعليم ليجدوا أنفسهم أخيراا في الشارع، فضلا عن الراتب

 كل هذه العوامل تجعل الفرد يقرر أن الشارع هو المكان األنسب ليبدأ حياته منه.

سنة: "سافرت من قريتي إلى المدينة لكي أبحث عن عمل  15البالغ من العمر  يقول الطفل أحمد

قرية الذين سبق وأساعد أبي وأسرتي في المصاريف، قبل سنتين أرسلني والدي مع بعض شباب ال

لهم السفر إلى مدينة عدن للبحث عن عمل، وفي عدن اشتغلت حماالا ألكياس االسمنت والبلط 

بنات ولم أكن  5ومواد البناء األخرى، وألني كنت طفلا مدللا كوني الولد الوحيد في األسرة بين 

ا شديداا وأصبت بالكوليرا وبعد ذلك قررت  معتاداا هذا العمل الشاق فقد تعبت ومرضت مرضا

العودة إلى قريتي لكي أخبر الوالد بأنني ال أستطيع العمل وأرغب في مواصلة تعليمي، ولكن 
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الوالد أقنعني بأن الدراسة ال فائدة منها وقام يعدد لي بعض األشخاص في القرية ممن أكملوا 

ع )زلط( تعليمهم ولم يحصلوا على وظيفة، وأن العمل هو األفضل لي حتى أطلع رجال واجمّ 

كثير. وهكذا عدت إلى المدينة مرة أخرى أبحث عن عمل ولكن هذه المرة إلى مدينة إب وألنه ال 

توجد أعمال كما تعلم فقد اضطررت أن أسكن عند بعض األصدقاء لحين أحصل على عمل بأي 

أجر ال يهم المهم هو أن أحصل على شغل وأرسل لوالدي فلوس من هذا الشغل وأخيراا حصلت 

عمل عند صاحب محل مياه كوثر وبراتب ضئيل جداا وكنت أحرم نفسي من حاجات كثيرة  على

 لكي أستطيع أن أوفر وأرسل لوالدي وأسرتي في القرية.

ارع في الش يعتبر الحرمان من الوالدين سبب من أسباب لجوء الطفل إلىالحرمان من الوالدين: -

 منوط بهار ال، وعدم قيام الموجود منها بالدوظل ندرة وجود المؤسسات االجتماعية ودور الرعاية

أخذ شله أو يينت بشكل كامل، فالطفل اليتيم أو المحروم من أحد والديه أو من كليهما قد ال يجد من

 المأوى.كن وبيده إلى بر األمان مما يجعله عرضة للذهاب إلى الشارع الذي يجد فيه الحضن والس

ي فقاء عض المشاركين إلى أن السبب الذي دفعهم للبحيث أشار ب الطالق والتفكك األسري: -

همال إثم  الشارع هو انفصال األبوين بالطلق وبدء كل منهما حياة جديدة مع شريك جديد، ومن

يل جو تفض أطفالهم وضياعهم، أو كثرة المشاحنات داخل األسرة األمر الذي يدفع باألطفال إلى

مرة لمستتوتر والصراع بين األبوين والخلفات االشارع عن جحيم األسرة وجوها المشحون بال

 بينهما.

ية أو ألسرابسبب بعض الظروف األسرية كاليتم أو الخلفات  اإلقامة لدى األقارب والمعارف: -

ف أو معارسفر األب وتغيبه الدائم عن المنزل قد يلجأ بعض األطفال إلى اإلقامة عند بعض ال

 ليهم ممابة ععنف والقسوة في المعاملة أو إلى تراخ الرقااألقارب وهذا قد يؤدي إلى تعرضهم لل

 قد يدفع بهم إلى الخروج للشارع والهروب.

طفالهم ية أالتي يتبعها بعض اآلباء واألمهات في ترب أساليب التنشئة االجتماعية الخاطئة: -

ل ي التعامفز ييكالقسوة الشديدة في المعاملة والضرب المبرح أو العقاب الشديد أو التفرقة والتم

 لعب دوراا مل تمع األبناء وكذلك اإلهمال المتعمد من قبل أحد الوالدين أو كلهما كل هذه العوا

ا يرتمون في أحضانه. ا آمنا  كبيراا في هروب األبناء واتخاذهم من الشارع مكانا

ت العادايلعب رفاق الطفل وأصدقائه السيئين دوراا في إكسابه للكثير من  أصدقاء السوء: -

سة ممارووالسلوكيات الخاطئة والمنحرفة ومن هذه السلوكيات البقاء في الشارع معظم الوقت 

ائشة الط التسول والسرقة وتعاطي المكيفات وربما المخدرات وغير ذلك من األفعال والتصرفات

 واللمسئولة.

ع إما بطلب ذلك هناك الكثير من اآلباء واألمهات من يدفع بأطفالهم إلى الشار انحراف اآلباء: -

منهم العتقادهم الخاطئ أن الشارع سوف يصقل شخصياتهم ويصنع منهم رجاالا أقوياء، أو ألن 

هؤالء اآلباء أنفسهم سيئين ومنحرفين ويمارسون أعماالا منحرفة كممارسة الدعارة أو الترويج 
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الدته واحتراف للمخدرات وغيرها من األعمال المشبوهة مما يؤدي بالطفل إلى تقليد والده أو و

 نفس المهنة في حياته.

ا قد يلجأ بعض األطفال إلى السفر من  االنتقال من القرية إلى المدينة: - دن إلى الم راهمقأحيانا

ا للقمة العيش إال أنهم قد ال يجدون فرص عمل بسهولة مما قد يدفعهم إلى امت  لتسول أواهان طلبا

ن سوء الذيء المر سوءاا إذا ما احتكوا ببعض أصدقاالقيام ببعض األعمال الهامشية وقد يزداد األ

 يضعونهم على أولى درجات االنحراف والضياع.

وهذه النتائج تتفق مع نتائج الدراسات التي أجريت على أطفال الشوارع كدراسة الشرجبي 

 &Bhukuth(، ودراسة بكوث وباليت )2005(، ودراسة منظمة اليونيسيف )2000والعمراني )

Ballet,2015 هذه الظاهرة هي الفقر واألوضاع  لتفشي( والتي أظهرت أن األسباب الرئيسية

االقتصادية السيئة، البطالة، التفكك األسري، إيذاء الطفل، العنف األسري الموجه نحو األطفال، 

إهمال الوالدين ألطفالهم، التسرب من المدارس، عمل األطفال، تأثير األقران، وعوامل أخرى 

 سية لها صلة بالمحيط االجتماعي الذي يعيش فيه الطفل.اجتماعية نف

ة الجتماعية واثانيا : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني:ما هي األوضاع االقتصادي-

 والثقافية التي يعيشها أطفال الشوارع في مدينة إب؟

 األوضاع االقتصادية ألطفال الشوارع: -أ

د تراوح د فقمت مع المشاركين أنهم ينتمون إلى أسر كبيرة العدتبين من خلل المقابلت التي ت

فراد، هذه ( أ10-5( فرد، وتراوح عدد األخوة واألخوات ما بين)12-6عدد أفراد أسرهم ما بين )

جعل تسرة الزيادة في عدد أفراد األسرة في ظل الفقر والحاجة وعدم توفر فرص العمل لرب األ

إلى  لها تلجأيجع تطلباتها واحتياجاتها الغذائية وغير الغذائية ممااألسرة غير قادرة على توفير م

 اديلإرسال أبنائها إلى الشارع للعمل والتكسب من خلل بيع بعض األغراض كالماء والمن

دخل  وفيرتالورقية والبطاطس )البطاط( أو البيضوغيرها من األشياء أو ممارسة التسولمن أجل 

ضع وظروف الحياة وأعبائها القاسية. ومن خلل استقصاء  مادي يعين األسرة على مواجهة

توزعون ينهم أطفال الشوارع فيما يتعلق بنوعية األعمال التي يمارسونها أطفال الشوارع تبين أ

 على األعمال والمهن التالية: 

 اديلبيع سلع وبضائع متنوعة )مياه معدنية، بطاط مقلي، بيض مقلي، شوكوالتة، لبان، من

مسح  -لخ( أكياس بلستيكية، بعض البهارات والتوابل، بعض الخضروات والفواكه،...ا كلينيكس،

على  حذيةبيع بعض الملبس واأل -جمع القوارير الفارغة والعلب المعدنية وبيعها -السيارات

ن ميحمل الطفل معه ميزان ويطلب  -حمل ونقل بعض األغراض من مكان إلى آخر -األرصفة 

 التسول. -م بمقابل مادي زهيد المارة وزن أجسامه

( ساعة إال أن بعضهم 12 – 5وتتراوح عدد الساعات التي يقضيها طفل الشارع في العمل بين )

يظل في الشارع على مدار اليوم مما يعرضهم للتعب واإلجهاد والمرض، ويكون ذلك على 

اآلخر فقد أفاد بأن  حساب الدراسة واللعب والذي يعتبر من الحاجات األساسية للطفل.أما البعض
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تواجده في الشارع هو حسب الظروف وال يوجد وقت محدد لذلك فهم يتواجدون في الشارع في 

ا لطلب الرزق وهذا فيما يتعلق باألطفال الذين يبيعون بعض السلع  الوقت الذي يعتبر مناسبا

اجدهم في الشارع كالبيض والبطاط وخلفه، أما فيما يتعلق باألطفال الملتحقين بالتعليم فإن تو

يكون في وقت فراغهم إما في الصباح وقبل الذهاب إلى المدرسة لمن دراستهم مسائية أو في 

المساء وبعد العودة من المدرسة لمن دراستهم في الصباح، وهذا بدوره يؤثر على مستوى الطفل 

 ة.الدراسي، حيث ال يجد الطفل الوقت الكافي الستذكار دروسه وحل واجباته المنزلي

بشكل  جدونأما بخصوص األماكن المفضلة لتواجد الطفل في الشارع فقد أفاد المشاركون أن يتوا

طفال بة لألوعند مواقف السيارات )المحطات(، هذا بالنس رئيسي في األسواق الرئيسية والجوالت

ي م هة لهالذين يبيعون بعض السلع، أما األطفال الذين يمتهنون التسول فإن األماكن المفضل

ة التجاري حلتبجانب المساجد الكبيرة التي يؤمها الكثير من المصلين، وكذا بجانب المطاعم والم

 حدد مكانتمن  الكبيرة )الموالت(.وهذا يدل على أن نوع العمل أو المهنة التي يمارسها الطفل هي

ا للعمل ي يقوم الذ تواجده. وفي ضوء ذلك يتفاوت المردود المادي الذي يكسبه طفل الشارع تبعا

 كحد ( لاير 1000-500به، وبشكل عام يتراوح المبلغ الذي يكسبه طفل الشارع في اليوم بين )

 متوسط لكنه يختلف بالطبع بحسب نوع العمل الذي يمارسه الطفل.

ارع جمال ( سنة وتعمل في بيع بعض األشرطة والكتيبات الدينية في ش14تقول الطفلة )ل. م.()

ا  عبد الناصر: "أكسب من ا ـري 500عملي يوميا وم بجمع ال حسب السوق أقـري 1000ال وأحيانا

خي ألهذه الفلوس وآخر النهار أعطيها ألمي لكي تشتري لنا بها أكل أو ملبس أو دفاتر 

 الصغير".

وفيما يتعلق بالمهن واألعمال التي يزاولها آباء وأمهات أطفال الشوارع تبين أن غالبية أمهات 

ات بيوت ال يعملن، أما اآلباء فبعضهم عاطل عن العمل وقاعد في البيت إما أطفال الشوارع رب

لمرض يعاني منه، أو لعاهة أصابته وأقعدته عن العمل، أو لعدم توفر فرص عمل ملئمة السيما 

وهؤالء اآلباء واألمهات يعانون من األمية والجهل األمر الذي يضاعف من بطالتهم وعدم قدرتهم 

األعمال والوظائف التي تتطلب مستوى تعليمي معين.وهناك عدد من هؤالء على مزاولة بعض 

اآلباء واألمهات نجدهم يزاولون بعض األعمال ذات الرتب المتدنية من حيث الدخل والمكانة 

االجتماعية كأعمال النظافة أو الداللة )الوساطة( أو مساعدين لبعض األفراد في أعمالهم أو 

ألغراض البسيطة وغيرها من األعمال الهامشية وغير الثابتة التي افتراش األرض وبيع بعض ا

ا يفي بمتطلبات األسرة واحتياجاتها، ويضمن لها العيش الكريم والحياة المناسبة.  ال تدر دخلا كافيا

كما أفاد بعض األطفال المشاركين أنهم ال يعرفون ما هي مهنة آبائهم وأمهاتهم بالضبط،إما ألن 

 يخبرون أبناءهم عن حقيقة أعمالهم، أو ألن األبناء مقطوعين عن أسرهم وال هؤالء اآلباء ال

ا، فيما أفاد عدد من أطفال الشوارع أن أحد والديهم أو كلهما قد توفي وبالتالي  يعرفون عنها شيئا

ا إذا كان هذا  أصبح هذا الطفل هو العائل الوحيد ألسرته والمتحمل ألعباء المسؤولية خصوصا

 الوحيد بين مجموعة بنات.الطفل هو 
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اا تلف كثير تخالأما فيما يتعلق بالمهن واألعمال التي يزاولها إخوان وأخوات أطفال الشوارع فهي 

 عن العمل الذي يزاوله أخوهم طفل الشارع، ففي بعض األحيان يتواجد عدد من اإلخوة

في بيع  مثلال،والتي تتفي الشارع ويمارسون نفس األعم -وربما يتواجد معهم والديهم -واألخوات

 الرخيصة، أو الحمالة، أو التسول وعدم القيام بأي عمل. بعض السلع والبضائع

 األوضاع االجتماعية ألطفال الشوارع: -ب

يش يعيش بعض أطفال الشوارع مع أسرهم، في حين يعمكان اإلقامة الحالية لطفل الشارع:

فهم، معارفال يعيشون عند بعض أقاربهم والبعض اآلخر في الشارع، وهناك نسبة من هؤالء األط

كة تماسمما يدل على أن هنالك نسبة كبيرة من أطفال الشوارع تنتمي إلى أسر مفككة وغير م

لئك ى أوباعتبار أن الشارع أصبح هو المأوى ألطفالهم بكل ما يحمله من مخاطر وأضرار، وحت

ل ن قبمللستغلل واالنتهاك  الذين يعيشون عند بعض معارفهم أو أقاربهم قد يكونون عرضة

 ون هؤالءن يكالقائمين بإيوائهم مما يجعلهم كالمستجير من الرمضاء بالنار، وفي كل األحوال فل

 األقارب والمعارف أحن على الطفل من أبويه وأسرته.

ن هم مويتفاوت الوضع السكني ألطفال الشوارع فالبعض منهم الوضع السكني ألطفال الشوارع:

لديه ع وامين يقطن إما صندقة أو عشة أو خيمة أو بيوت صفيح، والبعض اآلخر يسكن فئة المهمش

ا ما يكون المسكن  ا من اإليجارات المرتفعة، وغالبا عن  بارةعفي بيوت أو شقق متواضعة هربا

ى ي إلغرفة واحدة أو غرفتين األمر الذي يجعلهم يتكدسون فيه بعضهم فوق بعض مما قد يؤد

و رض أحين أفاد بعض المشاركين ممن قدموا من األرياف أنهم يفترشون األعواقب وخيمة، في 

 يسكنون بجوار بعض المباني المهجورة.

هم مة فوفي ضوء ما تقدم يتضح أن أسر هؤالء األطفال يعيشون في أماكن عشوائية وغير ملئ

أو  فليةالسيسكنون العشش والصندقات وبيوت الصفيح أو البيوت المنخفضة عن األرض )األدوار 

ا سكنية حتى في الحد األدنى وهي تعتبر  كن مؤقتةمسا ما تسمى بالبدرومات( وهذه ال تعتبر بيوتا

ل ن مثأال تتوفر فيها مقومات السكن الضرورية كالماء والكهرباء وشبكة الصرف الصحي كما 

 هذه المساكن تحتوي على بعض األثاث المتواضع والمقتصر على بعض الفرش والبطانيات

ة لكترونيو االأوالمخدات والوسائد من النوع المتواضع أما فيما يتعلق ببعض األجهزة الكهربائية 

ثل وي على متحت كالتلفاز والثلجة والغسالة وفرن الغاز فإن الغالبية العظمى من هذه المساكن ال

فعة لمرتاهذه األجهزة ويرجع ذلك إلى عدم القدرة على شراء مثل تلك األجهزة بسبب أسعارها 

 .ألسروالتي ال تستطيع أسر هؤالء األطفال توفيرها نظراا لتدني المستوى المادي لهذه ا

سنة(:"عندنا بيت من الزنك )الصفيح( عبارة عن غرفة واحدة ومطبخ  12يقول أحد األطفال )

منا، وحمام وال يوجد لدينا عداد ماء بل نجلب الماء بالدبب والقرب )األواني( من الجامع القريب 

وال يوجد معنا مجاري )شبكة صرف صحي(، أما الكهرباء فنحن نقوم بإشعال بعض الشموع 
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والفوانيس، ال نملك ثلجة وال غسالة وال تلفزيون بس أبي معه رادي)مذياع( يشتغل بالحجار 

 )يعمل بالبطاريات(".

بسبب  إما مقطوعةإن علقة أغلب أطفال الشوارع بوالديهم  طبيعة العالقة بين الطفل ووالديه:

رفون  يعالوفاة أحدهما أو كلهما أو طلقهما أو انفصالهما عن بعض، أو ألن هؤالء األطفال 

ة بينهم علقشيئاا عن آبائهم. وبعض هؤالء األطفال ممن تربطهم علقة بوالديهم إما أن هذه ال

ي ألمر الذش اقمة العيضعيفة أو شبه مقطوعة بسبب إهمال الوالدين لهم وانشغالهما عنهم بتوفير ل

دى ضح لنا مج تويؤدي إلى ترك الحبل على الغارب لهؤالء األطفال ليفعلوا ما يريدونه.وهذه النتائ

ق مما لطلالحالة التي يعيشها أطفال الشوارع في ظل غياب اآلباء واألمهات بسبب الموت أو ا

لتوتر بها اأجواء أسرية يشويفقدهم االهتمام والحب والحنان والعطف الوالدي فيعيش الطفل في 

ل بقية م مثأواالضطراب األمر الذي قد يؤثر على نفسية الطفل، ويجعله يتمنى لو كان له أب أو 

 األطفال اآلخرين يرتمي بين أحضانهم ويحس بعطفهم وحنانهم.

الناس:  سنة(والذي يقوم بكسب قوت يومه من خلل القيام بخدمة بعض 14 -يقول الطفل )علي  

ت التي قامائز وأن ُخِلْقت وأنا ال أعرف شيئاا عن والدي ووالدتي فقد تربيت عند إحدى العج"منذ 

 مثل بتربيتي حتى كبرت، واآلن عندما أمرض أظل أعاني كثيراا وأتمنى لو كان لي أب وأم

 اآلخرين يحبوني ويخافون علي ويعالجوني ويهتمون بي".

اركين المش ل المقابلت التي أجريت مع األطفالتبين من خلطبيعة العالقة بين والدي الطفل: 

 ما ثيراا كفي الدراسة أن العلقة القائمة بين األبوين ليست على ما يرام حيث أن الوالدين 

يتخاصمان ويختلفان على أتفه األسباب،بسبب وبدون سبب. وهذا مؤشر إلى أن وجود 

ا وم المشاجرات والخلفات داخل األسرة يؤثر على الوضع النفسي اا توترللطفل ويجعله قلقا

 - عضهمابممن والديهم منفصلين عن -ويساعده على التشرد وترك األسرة.في حين أشار األطفال 

ي جو يش فإلى أن األب متزوج من أخرى، أو أن األم متزوجة من آخر وهذا يجبر الطفل على الع

ه ومع نفس له غير متوافق معأسري متعدد الزوجات أو األزواج مما يؤثر على نفسية الطفل ويجع

 واقعه. 

هروب ى الوتشير الدراسات إلى أن مثل هذه الظروف قد تكون من األسباب التي تدفع بالطفل إل

ان وترك المنزل مفضلا حياة الشارع على الجحيم األسري الذي يعيش فيه. حيث يرى عثم

ا لخروج بعض األ2000وآخرون ) ا رئيسيا سبب  فهناك طفال إلى الشارع( أنه "إذا كان الفقر سببا

لزوجات دد اآخر يعود للتفكك األسري الذي يتخذ عدداا من المظاهر منها الخلفات األسرية وتع

 وتعدد مرات زواج اآلباء".

وعند استقصاء اتجاهات أطفال الشوارع نحو أسرهم تبين أن البعض منهم يكونون اتجاهات سلبية 

عت بهم إلى هذا الطريق، كما أشار البعض بأنهم نحو أسرهم وذلك ألن أسرتهم هي من دف

يتعرضون للضرب الشديد على يد أحد أفراد األسرة عندما يحاول أن يطلب من أحدهم شيء ما، 
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في حين يرى بعض األطفال بأنهم كونوا هذه النظرة السلبية نحو األسرة بسبب حرمانهم من أبسط 

ا األب يأخذ حقوقهم اإلنسانية كحقهم في التعليم أسوة باألط فال اآلخرين، أو ألن األسرة وخصوصا

كل ما بحوزته من مال وحرمانه من االستمتاع بثمرة عمله، والغريب أننا وجدنا بعض األطفال 

 يعملون في الشوارع أو يمارسون التسول لكي يوفروا قيمة )القات( آلبائهم.

قد وهم، ت إيجابية نحو أسرعلى الجانب اآلخر أشار بعض المشاركين إلى أنهم يحملون اتجاها

ن إلى نزلوكانت مبرراتهم لذلك تتمثل في أن األسرة لم تكن هي الدافع الرئيسي الذي جعلهم ي

م هتماالشارع وإنما الظروف االقتصادية الصعبة، وأنهم يجدوا من أسرهم كل الرعاية واال

لك، ى ذوتشجعهم عل والتشجيع، وتلبية بعض مطالبهم، والسماح لهم بالدراسة إلى جانب العمل

ة وال تمارس ضدهم أي ضغوط.كما أن بعض األطفال يشعرون باتجاهات ايجابية نحو األسر

ا ما يكون األب( مريض ومقعد في الفراش وال يستطيع  ة أي زاولمبسبب أن أحد األبوين )وغالبا

 لى العملل عفعمل فيحل الطفل محل الوالد، خاصةا عند فقدان األخوة الكبار، وبالتالي يقدم الط

دافع يبعض في الشارع برغبة ذاتية وقناعة تامة ودون أي شعور سلبي تجاه أسرته، لدرجة أن ال

 عن أسرته بشكل مستميت.

 بعض منهمفال وفيما يتعلق باتجاهات أطفال الشوارع ونظرتهم لذواتهم فقد كانت النتائج متضاربة

ا عندما يقارن نفسه  ى ين إلباألطفال اآلخرين وهم متوجهينظر إلى نفسه نظرة دونية خصوصا

بشكل  فسهممدارسهم أو خارجين منها، ويتمنى لو كان مثلهم، في حين ينظر البعض اآلخر إلى أن

شياء األ إيجابي حيث يرون أنهم أفضل بكثير من األطفال اآلخرين فهم يكسبون المال ويشترون

جبينهم  عرق نهم يعملون ويكسبون منالتي يريدونها، كما أنهم يحظون باالحترام من قبل الكل أل

ت تجاها.وهذه اال-على حد تعبيرهم  –وهذا يشعرهم بالثقة واالعتزاز بالنفس واحترام الذات

 :اإليجابية التي كّونها أطفال الشوارع نحو ذواتهم قد ربما ترجع للعوامل التالية

ي مل فعض أصحاب العالتعزيز أو التدعيم الذي يغرسه بعض اآلباء وأولياء األمور وحتى ب-

عمل أذهان األطفال الصغار، حيث نجد البعض يشجع األطفال على العمل على اعتبار أن ال

ي يكّون لتالرجولة واعتماد على النفس. ومن هنا فإن الطفل يشعر بالثقة واالعتزاز بالنفس وبا

 مفهوم إيجابي عن ذاته.

 رونهمأن اآلخرين يحترمونهم ويقدهناك اعتقاد خاطئ مغروس في أذهان األطفال يتمثل في -

 نظراا ألنهم يعملون وغيرهم ال يعمل.

أخذ ذي يحصول أطفال الشوارع العاملين على المال الذي يوفر لهم ما يريدونه في الوقت ال-

انتهم ومك األطفال غير العاملين مصاريفهم من أسرهم يجعل األطفال العاملين يشعرون بقيمتهم

 حوا معتمدين على أنفسهم.في المجتمع من أنهم أصب

ا على  أما بخصوص اتجاهات أطفال الشوارع نحو المستقبل الذي ينتظرهم فقد أجمع الكل تقريبا

أن المستقبل الذي ينتظرهم ال يبشر بخير وأنه مستقبل مظلم ليس عليهم فقط بل على جميع أفراد 
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ا، وبالتالي فهم الشعب في هذا البلد السيما في ظل أوضاع الحرب والدمار التي يشهد ها اليمن حاليا

ينظرون إلى المستقبل المجهول نظرة متشائمة خالية من أي بصيص أمل أو تفاؤل.وحتى أمنياتهم 

المستقبلية أو المهن التي يرغبون أن يمارسوها عندما يكبرون معظمها تتركز حول مهن تجارية 

أو سائقين،  ن، أو )بسطات(،محلت أو دكاكي أو أصحاب بسيطة كأن يتمنون أن يصبحوا تجار،

يكون عاملا في مطعم، أو أن يتمكن من الحصول على  بل إن البعض منهم يحلم في المستقبل أن

 أي عمل ليتمكن من إعالة أسرته.

 ألطفال الشوارع: الوضع الثقافي والتعليمي -ج

ن جميع أيث  حتشير نتائج المقابلت مع األطفال المشاركين إلى أن وضعهم التعليمي متدني جداا 

التحق  ه أوهؤالء األطفال لم يتجاوزوا المرحلة األساسية وبعضهم لم يلتحق بالتعليم من أساس

دد من لى عإبالتعليم ولكنه تسرب منه في وقت مبكر، ويرجع المشاركون تدني مستواهم التعليمي 

 عليمأو التاألسباب كالظروف االقتصادية والمعيشية الصعبة، وعدم وجود مستقبل للدراسة 

(، أو عدم سنوات بسبب الحرب في اليمن ٥)السيما بعد انقطاع مرتبات موظفي الدولة ألكثر من 

 والتي ال نهماوجود الوقت الكافي للدراسة والبقاء في الشارع وممارسة بعض األعمال والتوفيق بي

 تسمح لهم بمواصلة أو إكمال دراستهم.

ن من ات يعانوألمهين واألخوة فقد تبين أن غالبية اآلباء واأما فيما يتعلق بالوضع التعليمي لألبو

ة ألخولاألمية والجهل، وبعضهم متوفى أو ال يعرف الطفل من هم أو أين مكانهم، وبالنسبة 

 يمكنوواألخوات فوضعهم التعليمي ال يختلف كثيراا عن الوضع التعليمي لطفل الشارع.هذا 

 ي النقاط التالية:تلخيص الوضع التعليمي ألطفال الشوارع ف

ا أ - لطفل في امام تعتبر الظروف االقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها أطفال األسر عائقا

يح  تتمواصلة دراسته أو التحاقه بالمدرسة إن كان ممن ال يدرسون، حيث أن هذه الظروف ال

 مارسه.للطفل الوقت الكافي للدراسة أو محاولة التوفيق بينها وبين العمل الذي ي

رى ذي يإن حصول الطفل على مردود مادي من جراء قيامه بالعمل الذي يمارسه في الوقت ال -

البعض ص، فالطفل أن التعليم يحتاج إلى فترة طويلة من الزمن حتى يحقق المردود المادي للشخ

 لىصل عحمنهم يرى أنه يكسب في الشارع أضعاف ما قد يكسبه من التعليم بعد التخرج هذا إن 

تجاه اكون يوظيفة، كل هذا يجعل الطفل يكون اتجاه إيجابي نحو ذلك العمل وعلى الجانب اآلخر 

 سلبي نحو الدراسة والتعليم.

مواصلة  ة أوهنالك رغبة شديدة من قبل غالبية أطفال الشوارع العاملين في االلتحاق بالمدرس -

 باتهم.متطلم ويلبي احتياجاتهم ودراستهم إذا توفرت لهم السبل ووجدوا من يعولهم وينفق عليه
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ة عيشيوجود عدد كبير من األطفال العاملين ممن تسربوا من مدارسهم نتيجة األوضاع الم -

رص الف الصعبة ووجود فجوة بين المدرسة والبيئة االجتماعية للطفل والتي ساهمت في تهيئة

 أمامه لترك المدرسة.

راستهم دساب كثر قبوالا بعمل األطفال ولو على حانخفاض المستوى التعليمي لألبوين يجعلهم أ -

 ومستقبلهم، فالغرض عندهم هو المنفعة الوقتية )اآلنية( وليس المؤقتة أو اآلجلة.

ا، لكن ذلك يكون على حساب تأهيله،  - ا ماديا ألطفال ن األإن عمل الطفل قد يحقق لألسرة مكسبا

مستقبل، ل للحرفة وهذا يعني أنه لن يتأه العاملين في بعض األعمال ال يتعلمون منها مهنة وال

 وهذا بدوره يقود إلى تعرضه للبطالة والفقر غداا.

 يدرس، نه الإن طفل الشارع الذي يعمل هو واحد من اثنين بالنسبة للموقف من الدراسة فإما أ -

ه. راستاب دوهذا يعني أن عمله قد يتسبب له بأفدح الخسائر في المستقبل ألن عمله يتم على حس

مدرسة ى الوإما أنه يدرس إلى جانب العمل، وهنا تسجل نقطة هامة وهي أن الطفل الذي يأتي إل

 طفالبعد نصف يوم من العمل، يأتي إليها وهو مصاب باإلعياء واإلرهاق وقد لوحظ أن األ

ا بالدوام المدرسي وأقل مستوى في تحصيلهم  دراسي، وقالد العاملين الذين يدرسون هم أقل التزاما

 سي.جعلتهم حياة الشارع واألسواق التي اعتادوا عليها أكثر تمرداا على النظام المدر

لى أن أطفال ( والتي أشارت إ2002وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة كدراسة علي )

عمال م ألالشوارع يعيشون ظروفاا صعبة، ومستواهم التعليمي متدٍن، وامتهان آباءهم وأمهاته

ذائية الغ ، وارتفاع مستوى األمية بين أفراد أسر األطفال، وعدم تلبية حاجات األطفالدونية

ن أطفال ( والتي أشارت إلى أ2003األساسية. كما تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة حمزة )

كذلك ت. والشوارع يمارسون بيع السلع التافهة، ويعانون من الشعور بالنقص وقلة تقدير الذا

، لتعليمي( والتي أشارت إلى أن أطفال الشوارع يعانون من تدني المستوى ا2004س )دراسة يون

 وسوء الحالة الصحية والنفسية واالجتماعية والثقافية. 

ا ي يواجههالت ثالثا : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث:ما هي المشاكل والمخاطر -

 أطفال الشوارع؟

رع، يد من المشاكل واألخطار جراء تواجده المستمر في الشايتعرض طفل الشارع إلى العد

ا واحتكاكه بالعديد من الناس سواء من يبيع لهم إذا كان الطفل ممن يمارس عملا مع ئه ، أو زملينا

ت اجراومن هم على شاكلته، فالوضع السائب الذي يعيشه طفل الشارع يعرضه للكثير من المش

وقد  هولة،سهلة أو مفروشة بالورود، وكسب الرزق ال يأتي بسوالمشاحنات، فحياة الشارع ليست 

ين برات تبين من خلل المقابلت أن هنالك مجموعة من األسباب التي تؤدي إلى حدوث المشاج

 أطفال الشارع منها: 
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وراا دارع : حيث يلعب الحيز أو المكان الذي يشغله الطفل في الشالصراع على مكان التواجد -

ا في حص ن وله على الرزق، األمر الذي يؤدي إلى حدوث الصراعات والمشاجرات بيرئيسيا

 األطفال من أجل التسابق على المكان المناسب لطلب الرزق.

ا بين األطفال العاملين أو الذين يبيعون سلعة ما، التسابق على الزبون - ؤدي يث يح: خصوصا

 خفيضتلعته والترويج لها أو ذلك إلى حدوث المشاجرات بينهم عندما يحاول كل منهم عرض س

ا للموز: 15ثمنها في محاولة لجذب الزبون. يقول أحد األطفال ) وهللا إننا في "( سنة ويعمل بائعا

ع نبي بعض األحيان نضارب مضاربة على الزبون كل واحد يشتي يبيع له لدرجة أننا أحياناا 

 المهم نحاول بيع أكبر كمية ممكنة". بخسارة

لى إلناس : قد يؤدي قيام بعض األطفال بممارسة نشل أو سرقة بعض اوالغش السرقة النشل أو -

فعل  على حدوث المشكلت بينهم إما بسبب اختلفهم على تقسيم ما تم سرقته أو بسبب التسابق

ن بيعويالسرقة نفسه مما يؤدي إلى حدوث المشاجرات فيما بينهم. كما أن بعض األطفال ممن 

ا معينة يتعرضون لل  عتداء من قبل الزبائن بحجة أنهم يغشون في بيعهم.سلعا

 سنة(:"أتعرض في الشارع لمشاكل كثيرة، فبعض الناس يقوم بشتمي 14يقول الطفل )س، 

ألخر ابعض وإهانتي والبعض اآلخر يقوم بضربي، واالعتداء علي عندما أحاول أن أبيع لهم، وال

 اآلخرين باعةكثير من المضايقات من قبل اليتهمني بالغش في البيع والسرقة. كما أنني أتعرض لل

 يعي".ان بممن يبيعون نفس السلعة التي أبيعها، ويحاولون أخذ زبائني، أو االستيلء على مك

اسية يئة والقالس : حيث يتعرض الكثير من األطفال العاملين إلى المعاملةاالعتداء من قبل الكبار -

فالكثير "بالخوف والقلق وعدم اإلحساس باألمان. واالضطهاد من قبل الكبار، مما يشعر الطفل

ى ن إلمن األطفال يعانون من االستغلل ومن احتيال الكبار وحتى من أندادهم بحيث يضطرو

 (.58ص، 1997البقاء ساعات طويلة في الشوارع لكسب قوتهم")منظمة األمم المتحدة للطفولة،

 لي:ع والتي يمكن إجمالها فيما يوتتنوع المخاطر واألضرار التي يتعرض لها طفل الشار

في  تسول: فالعديد من األطفال يقومون ببيع بعض األغراض أو ممارسة الالحوادث المرورية -

ث الشوارع والجوالت وتقاطع الطرقات أو عند إشارات المرور وهذا يجعلهم عرضة لحواد

ا بسيارته ا بالزبون أو ممسكا ي وراءه لجرأو يحاول ا السير السيما وأن البعض منهم يظل متشبثا

ا ما. كما أن بعض أ  الشوارع طفالواللحاق به آملا في أن يحظى منه بشيء ما أو يشتري منه شيئا

رضهم د يعقيقومون بالجري وراء السيارات ومحاولة التشبث بها أو امتطائها أثناء سيرها مما 

ا عند قيام بعض السائقين المتهورين بزيادة سر ا أو قاصهعة القيادة وإنلمخاطر كثيرة خصوصا

 ربماوضغط الفرامل فجأة األمر الذي قد يؤدي إلى سقوط األطفال وإصابتهم بأضرار بليغة 

 الوفاة.
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ضة : فبعض أطفال الشوارع قد يقعون في قبالقبض والمالحقة من قبل الشرطة والبلدية -

 قومون بها يمالسيئ أو  الشرطة أو الجهات الرسمية السيما إذا ما تم التبليغ عنهم بسبب سلوكهم

 ماعية أوالجتمن تصرفات طائشة وال أخلقية األمر الذي قد يؤدي إلى إيداعهم في دور الرعاية ا

ان ألحيدور األحداث، كما أن البعض منهم ممن يقومون ببيع سلعة ما يتعرضون في كثير من ا

 .لسن(اخرين )كبار للمطاردة من قبل شرطة البلدية شأنهم في ذلك شأن كثير من الباعة اآل

هم تفوه عليكال : والذي يأخذ أشكاالا متعددة منها العنف اللفظيالعنف الموجه نحوهم من الكبار -

 لضرببالسب والشتم واأللفاظ النابية أو الجارحة، والعنف البدني أو الجسدي من خلل ا

ا  مءات كثيراا واالعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم، أو مصادرة أغراضهم، ومثل هذه االعتدا

 قات(نلحظها في سوق القات عندما يقوم عاقل السوق أو مالك األرض )صاحب ملكية سوق ال

الذي  موضعبتكليف بعض البلطجيةبأخذ مبالغ مالية من بائعي القات مقابل إيجار المكان أو ال

 عميمارسون فيه عملية بيع القات أو ما تسمى ب)العرصة(، حيث نجد هذا الشخص يتعامل 

. ويؤكد قات الطفل الذي يبيع القات بكل همجية وعدوانية سواء بالضرب أو ببعثرة ما بحوزته من

ا للقات حيث يقول: "أ 15هذا أحد األطفال البالغ من العمر  تعرض كل يوم سنة والذي يعمل بائعا

تم ب والشلسي بالهذه المعاملة القاسية إما أن أدفع له المبلغ الذي يريده أو يقوم باالعتداء عل

ل ال يستاهيل ووالضرب أو يأخذ القات عنده وال يخلينا نطلب هللا وعندما أقول له إن معي قات قل

ا السوق ي هذفأدفع عليه المبلغ الذي يطلبه مني يقول لي أعجبك هذا الشيء وإال ال تطلبش هللا 

ا يمهلني بعض الوقت حتى أطلب هللا و قه حأعطيه شوفلك سوق ثاني غير هذا السوق. أحيانا

كل يوم وامل وأحيانا أخرى ما يسمحليش أبيع حتى لزبون واحد إال بعد أن يأخذ حقه المبلغ بالك

 من هذا الخبر".

زاولة ن بم: حيث أن بعض األطفال يقومواألعمال الخطيرة أو التي تفوق طاقة الطفل وقدراته -

ا   فارغة أور ال عن بعض القواريأعماالا خطيرة كالنبش في أكوام الزبالة أو مقالب القمامة بحثا

هم وق قدراتل تفالعلب المعدنية لبيعها مقابل مادي ضئيل جداا، إلى جانب قيام بعض األطفال بأعما

ثر م تؤوال يستطيعون إنجازها بسهولة، مما يجعلهم عرضة لإلصابة ببعض األضرار التي إن ل

ا فإنها قد تؤثر عليهم في مستقبل حياتهم.  عليهم حاليا

: نتيجة لتواجد الطفل المستمر في الشارع فإنه أكثر عرضة للستغلل بكل تحرشات الجنسيةال -

أنواعه وخاصة االستغلل الجنسي من قبل األفراد الذين يحتك بهم، فالشارع يضم العديد من 

ا وغيرهم األمر الذي ال يجعل طفل  المنحرفين والمجرمين وأصحاب السوابق والشاذين جنسيا

ا اإلناث منهن، الشارع بمن أى عن التعرض لتحرشاتهم الجنسية سواء اللفظية أو الحسية وخصوصا

األمر الذي قد يؤثر على شخصياتهم وينمي لديهم اإلحساس بالنقص واالنهزام والضعف وعدم 

ا، فضلا عن تعرضهم للعديد  الثقة والنظرة الدونية للذات واآلخرين والمجتمع بل والمستقبل عموما

الصحية واإلصابة بالعديد من األمراض النفسية والجسدية كاإليدز واألمراض  من المخاطر

التناسلية والحمل غير الشرعي لإلناث، ونظراا ألن هذه النقطة حساسة جداا فإن المشاركين في 
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الدراسة تعاملوا معها بكثير من الحيطة والحذر ولم يحاولوا اإلفصاح عنها بقدر كاف، وحتى من 

ا منهم في هذه النقطة كان يذكر بأنه تعرض لبعض التحرشات الجنسية من حاول أن يكون  صريحا

قبل البعض إال أنه استطاع أن يوقف هذه التحرشات أو يوقف الشخص المتحرش عند حده. 

والحقيقة أن هؤالء األطفال يتعرضون للكثير من المضايقات والتحرشات الجنسية من قبل 

 اآلخرين السيما الكبار.

ا وهي  13الطفلة سامية )وهذا ليس اسمها الحقيقي( البالغة من العمر تقول    ن فئة مربيعا

لجيران حد اأالمهمشين )األخدام(: "منذ أن خلقت وأني ال أعرف شيئاا عن أسرتي فقد تربيت عند 

ا قد أنهموالتي ما زلت أعيش معهم حتى اآلن وعندما أحاول أن أسألهم عن أسرتي يقولون لي ب

جوالت( ى اليخلفوا غيري، واآلن أقوم كل يوم الصبح وأتي إلى هذا المكان )عند إحد ماتوا ولم

لكي أشحت )أتسول( البعض يعطيني والبعض اآلخر ال يعطيني، وهناك من يتعرض لي 

ل( كل لتسوبالمضايقات والمعاكسات، وال أستطيع أن أفعل له شيء، وأمارس هذه المهرة )مهنة ا

ب صاح  أستطيع فيه جمع فلوس كفاية أتعرض للضرب الشديد من قبليوم واليوم الذي يمر وال

مهرة ي الالبيت اللي أني جالسة عنده وكذلك من قبل زوجته وعياله. أتمنى أن أبطل)أترك( هذ

 )العمل( لكن أين أعيش ومن أين آكل شاموت جوع". 

فقد قال:  سوق القاتسنة والذي يبيع البطاطس المقلية في  13أما الطفل )م( البالغ من العمر 

ة تجاب"حاول بعض الصعاليك في الشارع في إحدى المرات استغللي وإغوائي ولما رفضت االس

ق ي يدلمطالبهم ضربوني بقوة حتى خرج الدم من نخري )أنفي( واآلن كل ما أشوفهم أحس قلب

 بقوة وأشعر بالخوف الشديد حتى أنه أحيان تجئ لي كوابيس في الليل وأنا نائم".

ئر بشكل لسجا: أشار العديد من المشاركين إلى أنهم يتعاطون القات واتعاطي القات والمكيفات -

هبون ن يذدائم، كما أشار بعضهم إلى أنهم يتعاطون حتى )الشمة( و)التنبل(، وفي بعض األحيا

دوية واأل لمضغ القات مع بعض األصدقاء،كما أن البعض منهم قد يلجأ إلى إدمان بعض العقاقير

 و تعاطي المخدرات وإن لم يذكروا ذلك صراحةا خلل مقابلتهم.أ

لي ع(، ودراسة 1992وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة كدراسة أبو النصر )

 ( والتي أشارت جميعها إلى2019(، ودراسة حسين وجاسم )2004(، ودراسة يونس )2002)

دورها كس بن المخاطر واآلثار السيئة التي تنعأن ظاهرة أطفال الشوارع يترتب عنها العديد م

ة رعايعلى األطفال ومنها: انقطاع صلة األطفال بأسرهم، واالنقطاع عن التعليم، ونقص ال

سية، النفووالحماية، وضعف البنية الجسمية الناتجة عن سوء التغذية، وتدهور الحالة الصحية 

 اءاتي، والتعرض للمضايقات واالعتدوالمعاناة من بعض األمراض، والتعرض للتسمم الغذائ

ت والتعذيب والعنف الجسدي واللفظي واالستغلل والتحرشات الجنسية، وتعاطي المكيفا

 والمخدرات أو اإلتجار بها، واالنضمام إلى بعض الشلل والعصابات ورفقاء السوء. 
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ط لنقافي ا في ضوء ما تقدم يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسةالخالصة: 

 التالية:

 ل فيأن هنالك أسباب وعوامل متداخلة ومتشابكة وراء تفشي ظاهرة أطفال الشوارع تتمث -

، عليمانتشار الفقر،وتدني مستوى المعيشة، وتفشي البطالة، وارتفاع نسبة التسرب من الت

ك لتفكوالحرمان من الوالدين بالموت أو الطلق، وضعف الرقابة األسرية على األبناء، وا

ا كبيراا م ن ل كثير من قباألسري، واألجواء العائلية المتوترة، وعمل األطفال الذي يلقى تشجيعا

ا في هراا األسر السيما ممن تعاني من الحالة االقتصادية الضعيفة، كما يلعب رفاق السوء دو اما

 التأثير على الطفل وتشجيعه على ترك المنزل والخروج إلى الشارع.

ليم من وا بالتعلتحقلتعليمي ألطفال الشوارع متدني جداا، فهؤالء األطفال إما أنهم لم يإن الوضع ا -

ربوا ة تسأساسه، أو أنهم كانوا ملتحقين بالتعليم ولكن بسبب بعض الظروف السيما االقتصادي

سربون تينهم سوف ما أإمبكراا من التعليم، أما القلة القليلة منهم ممن الزالوا ملتحقين بالتعليم فهم 

ارع ا في الشن بهفيما بعد أو أنهم ال يستطيعون التوفيق بين الدراسة وممارسة األعمال التي يقومو

وهم لنم األمر الذي يؤثر على مستواهم الدراسي، وحقهم في ممارسة اللعب الذي يعتبر ضروري

يمي لتعلااالجتماعي والنفسي.وال يختلف الوضع التعليمي لألبوين واألخوة كثيراا عن الوضع 

 ع األخوةن وضللطفل إن لم يكن أسوأ إذ أن غالبية اآلباء واألمهات أميين وغير متعلمين، كما أ

 ارع.الش التعليمي مشابه لوضع طفل الشارع بل قد يوجد أكثر من طفل لدى األسرة الواحدة في

ى نتمون إليرع اأما فيما يتعلق بالوضع االجتماعي لطفل الشارع فقد تبين أن غالبية أطفال الشو -

ير توف أسر كبيرة الحجم تضم عدداا كبيراا من األفراد مما يشكل ضغطاا على رب األسرة في

 متطلبات األسرة واحتياجاتها، في ظل وضع األسرة المتدهور.

ل، المستقب م فيأن أطفال الشوارع يمارسون أعماالا هامشية ال تكسبهم خبرة وال مهارة قد تفيده -

مثل  ن هذه األعمال لساعات طويلة وفي أماكن خطرة على صحتهم وحياتهم،كما أنهم يمارسو

 فات.لمخلالتواجد عند التقاطعات والجوالت وعند إشارات المرور، وفي أماكن وضع القمامة وا

رية لضرواإن الوضع السكني ألطفال الشوارع غير ملئم للعيش، ويفتقر للعديد من األشياء  -

 فق الصحية، واألجهزة واألدوات الكهربائية.اللزمة للمعيشة، كالمرا

ن، بويإن الجو األسري الذي يعيش فيه طفل الشارع مشحون بالتوترات والمشاحنات بين األ -

ا منهارع وهو األمر الذي يفاقم هذه الظاهرة، فالطفل قد يلجأ في كثير من األحيان إلى الش  روبا

 تنتهي.جو األسرة المليء بالمشاكل والصراعات التي ال 

يتعرض أطفال الشوارع للعديد من المخاطر واألضرار الصحية والنفسية، كالمشاجرات مع  -

اآلخرين، واالعتداء عليهم من قبل الكبار، والعنف واالستغلل بكافة أشكاله، والتحرشات 
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الجنسية، والحوادث المرورية، وممارسة أعماالا خطيرة ال تتناسب مع طاقاتهم وقدراتهم، 

كاك برفاق السوء، وتعاطي المكيفات والمخدرات، وممارسة التسول والسرقة وغيرها من واالحت

 السلوكيات المنحرفة.

 في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي: التوصيات:

 لتقديم صورة القيام بالمزيد من األبحاث والدراسات حول أطفال الشوارع، واألطفال العاملين، -

مساعدة وال اعهم الفعلية بما يساعد الجهات المختصة على تقديم يد العونواضحة ودقيقة عن أوض

 لهم، وتحويلهم إلى طاقة منتجة وفاعلة تسهم في خدمة الوطن وتقدمه وازدهاره.

م االتصال بمؤسسات المجتمع المدني، واطلعهم على أوضاع هؤالء األطفال، حتى يقو -

لمساعدة اديم طفال والتي هي في أمس الحاجة إلى تقالمجتمع المدني بدوره نحو هذه الفئة من األ

 لها وانتشالها من الوضع المتردي الذي تعيش فيه.

ورة السحب الفوري لألطفال الخاضعين إلى أشكال العمل غير المسموح بها أو ذات الخط -

ا ونفسياا.وسن وتفعيل القوانين التي تمنع عمالة تخاذ امع  طفالاأل والعمل على إعادة تأهيلهم جسديا

 ل الدولةن قباإلجراءات اللزمة لمنع جميع أشكال تشغيل األطفال وإلغائها.والتوجه التدريجي م

 نحو إلغاء أي عمل يقوم به أطفال في سن الدراسة. 

ت حاالتقديم العون والدعم المادي من خلل توسيع شبكة الضمان االجتماعي واستيعاب ال -

لى دفع ععمل عانتها على مواجهة ظروف الحياة القاسية بحيث تالمستحقة بالفعل لذلك الضمان، إل

 أبنائها نحو االلتحاق بالمدرسة بدالا من دفعهم إلى الشارع للتسول أو العمل.

تشغيل  فاديالعمل على ضرورة إقرار مجانية التعليم وإلزاميته باعتبار أنها أفضل وسيلة لت -

 لتي تلحقرة احوافز المادية والمعنوية لألسر الفقياألطفال وخروجهم إلى سوق العمل، وتقديم ال

 أبناءها في المدارس وتشجعهم على مواصلة دراساتهم.

يتهم رعا إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل األطفال المشردين واليتامى والمعدمين، والعمل على -

 وتعليمهم وتأهيلهم، وتشجيع التدريب والتعليم المهني لألطفال.

مسموعة وال فراد المجتمع من خلل قيام وسائل اإلعلم المختلفة )المقروءةنشر الوعي بين أ -

والمرئية( بدورها الفاعل في توعية المجتمع بمخاطر امتهان األطفال بغرض الكسب، 

 لين.واالستمرار في تكثيف حملت توعية لمنع نمو ظاهرة أطفال الشوارع واألطفال العام

األمور باآلثار الخطيرة التي تصيب الطفل في حاضره تعريف وتوعية الوالدين وأولياء  -

ومستقبله عندما يتم الدفع به إلى الشارع للكسب المادي على حساب تحصيله الدراسي، وعلى 

 حساب نموه الجسدي والنفسي والعقلي والسلوكي.
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 ة.إنشاء قاعدة معلوماتية خاصة بظاهرة أطفال الشوارع للتعامل معها على أسس علمي -

 المراجع: قائمة

(، مناهج البحث العلمي، الكتاب الثالث، طرق البحث 2005أبو زينة، وآخرون ).1

 (.عمان: جامعة عمان العربية للدراسات العليا.1النوعي.)ط

منشور،  (، مشكلة أطفال الشوارع في مدينتي القاهرة والجيزة، بحث1992أبو النصر،مدحت ).2

 م.ة االجتماعية، جامعة القاهرة، فرع الفيو، كلية الخدم2جالمؤتمر العلمي الخامس، 

(، اإلعاقة االجتماعية: المفهوم 2004ــــ)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.3

 واألنواع وبرامج الرعاية. القاهرة: مجموعة النيل العربية.

 معية العامة لألمم المتحدة.(،نيويورك: الج1989اتفاقية حقوق الطفل ).4

يدانية مظاهرة أطفال الشوارع وانعكاسها على المجتمع، دراسة (،2012بولشلوش، مختارية ).5

قسم علم  نشورة،رسالة ماجستير غير م األبيار. –لعينة من األطفال بمركز التكفل وإعادة التربية 

 .2-ئر االجتماع، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة الجزا

ل المؤتمر األو، "(، "أكاديمية حماية الطفل المصري2015جودة، علي وأحمد، شروق ).6

، ويفس، جامعة بني ألطفال الشوارع )أطفال بل مأوى( تحت شعار اتعلم وانتج وارجع لبيتك

 .148 – 100ديسمبر، ص ص:  22الثلثاء 

شوارع، بة على ظاهرة أطفال ال(، اآلثار المترت2019حسين، صبا حامد وجاسم، وسن عباس ).7

 .164-149(، مايو، ص ص: 10المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية، ع )

ة (،أطفال الشوارع في مصر: ديناميكيات الجماعة ومكونات الثقاف2005حسين، نشأت ).8

 (.2(، ع )26الفرعية، مجلة بحوث القاهرة في العلوم االجتماعية، القاهرة، مج )

جلة م(، دراسة لبعض متغيرات الشخصية لدى األطفال العاملين. 2000جمال مختار) حمزة،.9

 .82-58الطفولة، كلية رياض األطفال، جامعة القاهرة،ص ص: 

اسة مقارنة بين األطفال (،در2003)ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.10

شعور ي والالعاديين في كل من الشعور بالوحدة النفسية والسلوك العدوانالمتسولين واألطفال 

 (، ع3ج )ة، مبتقدير الذات، مجلة الطفولة والتنمية، المجلس العربي للطفولة والتنمية، القاهر

 .115 – 87(، ص ص: 12)
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ل (، األسرة والطفولة: دراسة في تنشئة الطف1990الحوري، أمة الرزاق علي محمد ).11

 يته، وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، إدارة المرأة والطفل، صنعاء.ورعا

عالجة(، مقترحات للم -اآلثار -األسباب -(، أطفال الشوارع )الظاهرة2005دوكم، أنيسة ).12

 18-16ه مؤتمر الطفولة الوطني األول، من أجل شخصية متوازنة للطفل وحمايته وتنمية قدرات

 .138-95جامعة تعز، ص ص -التطوير التربوي، مركز التأهيل و2005مايو 

 بنان.لالفكر للطباعة، بيروت،  دار مختار الصحاح،(، 1973الرازي، محمد بن أبي بكر ).13

جل أمؤتمر الطفولة الوطني األول، من  (، أطفال الشوارع.2005ثريا أمين) الشميري،.14

تطوير ، مركز التأهيل وال2005مايو  18-16شخصية متوازنة للطفل وحمايته وتنمية قدراته 

 .610-605جامعة تعز، ص ص -التربوي

وارع في (، األوضاع االقتصادية واالجتماعية ألطفال الش2000عثمان، عبده علي وآخرون ).15

 صنعاء. –مدينة صنعاء. منظمة اليونيسيف 

وك لسلمشاكل أبناء الشوارع وعلقتها باألمن النفسي وظهور ا(،2013العرابي، سامية ).16

اعية، الجتمرسالة ماجستير غير منشورة، قسم علم النفس، كلية العلوم اإلنسانية واالعدواني. 

 تيزي وزو، الجزائر. –جامعة مولود معمري 

أطفال  (، األسباب والعوامل المؤدية إلى تكوين ظاهرة2007العريقي، آمال عبد الوهاب).17

م ظروف صعبة، واقعهم وسبل حمايتهالشوارع.مؤتمر الطفولة الوطني الثالث، أطفال في 

جامعة تعز،ص -،مركز التأهيل والتطوير التربوي2007نوفمبر 21-19ودمجهم بالمجتمع.

 .78-63ص

ألول االمؤتمر (، "ظاهرة أطفال الشوارع )قنبلة موقوتة("، 2015العزب، سعيدة السيد ).18

، ويفس، جامعة بني بيتكألطفال الشوارع )أطفال بل مأوى( تحت شعار اتعلم وانتج وارجع ل

 .81 – 63ص ص:  ديسمبر، 22الثلثاء 

 -(، أطفال الشوارع في اليمن دراسة اجتماعية2002علي، عبد الرحمن عبد الوهاب ).19

 نفسية.تعز: ملتقى المرأة للدراسات والتدريب. -اقتصادية

لى عوأثره "فاعلية برنامج تدريبي في تعديل مفهوم الذات (،2015علي، مديحة مصطفى ).20

عار شتحت  المؤتمر األول ألطفال الشوارع )أطفال بل مأوى(معالجة ظاهرة أطفال بل مأوى"، 

 .238 – 164ص ص:  ديسمبر، 22، جامعة بني سويف، الثلثاء اتعلم وانتج وارجع لبيتك

  ت، لبنان.(، علم النفس واإلنسان، الدار الجامعية، بيرو1993العيسوي، عبد الرحمن محمد).21
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يص (، "أطفال الشوارع في الوطن العربي: التشخ2018قويدر، أمينة وكركوش، فتيحة ).22

 36 – 26(، يوليو، 15) مجلة آفاق لعلم االجتماع،وسبل التدخل"، 

 .ن(، وضع الطفل في العالم. د. 1997منظمة األمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" ).23

 .1995( لسنة 5اليمني رقم ) وزارة الشئون القانونية، قانون العمل.24

 بشأن حقوق الطفل. 2002( لسنة 45وزارة الشئون القانونية، قانون رقم ).25

لى البيئة ع(، األبعاد االجتماعية لمشكلة أطفال الشوارع وأثرها 2004يونس، بثينة أحمد ).26

 الدراسات البيئية، جامعة عين شمسالمصرية، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد 

.72 Bhukuth, A., Ballet, J. (2015). Children of the Street: Why are they in 

the Street? How do they Live?, Economics and Sociology, Vol. 8, No. 4, 

pp. 134-148. 

.28 Hatley, Anne & Huser, Anne (2005). Identification of street children 

Characteristics of street children in Bamako and Accra. Fafo, Research 

Program on Trafficking and Child Labor, Norway: Allkopi as. 

.29 UNICEF (2005).Children in the street –the Palestinian Case, Defence 

for Children International Palestine Section. 

.30 www.egyptiangreens.com/.../index.php?eh 

.31http://www.annabaa.org/nbanews/65/240.htm
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 ( استمارة المقابلة الشخصية1ملحق ) 

  :البيانات الشخصية 

 .........العمر: ●أنثى  □ذكر □الجنس:  ●.....................)اختياري(االسم: ●

 .........: القرية / المدينة / المحافظة التي قدم منها ●مدينة □قرية  □مكان الميالد:●

 ..............الصف الدراسي: ●ملتحق بالتعليم حتى اآلن  □الوضع التعليمي للطفل: ●

ا  □  .....................سبب/ أسباب عدم التحاقهم بالتعليم: ●لم يلتحق بالتعليم إطلقا

 ....................الصف الدراسي الذي وصل إليه قبل التسرب: ●متسرب من التعليم □
 ……………………........................……سبب/ أسباب تسربه من التعليم: ●

 :الوضع األسري للطفل 
 )  (؛ )  ( ذكور )  ( إناثعدد اإلخوة:  ●......  عدد أفراد األسرة:  ●
 ....................نوع المسكن:  ●..................مكان سكن األسرة: ●

 ......ة فيه:......................................مواصفات المسكن والخدمات المتوفر ●

........................................................................................ 
 .........................................................األثاث المتوفر في المسكن:●

 ..............مهن األخوة الذكور:  ●..........م: مهنة األ ●.........مهنة األب:  ●

 ......................مهن األخوات اإلناث:  ●

 مرتفع  □متوسط □منخفض □مستوى دخل األسرة:  ●

دراسات  □جامعي □ثانوية   □إبتدائية )أساسية(  □يقرأ ويكتب   □أمي   □مستوى تعليم األب: ●

 عليا 

 راسات علياد □جامعية □ثانوية   □إبتدائية )أساسية(  □تقرأ وتكتب □أمية □مستوى تعليم األم: ●

ا  □العالقة بين الوالدين:  ●  □متوفية األم □األب متوفي   □منفصلن عن بعضهما  □يعيشان معا
 ال يعرف عنهما شيء  □األبوين كلهما متوفيان

  :الوضع الشخصي للطفل 

  في الشارع □مع بعض األقارب والمعارف □مع األسرة   □مكان اإلقامة الحالية للطفل: ●

 ما السبب أو األسباب التي جعلتك تخرج إلى الشارع: ●

....................................................................................... 

................................................................................. ........... 

ا □أمي□أبي □من الشخص الذي قال لك تخرج إلى الشارع: ●  □خرجت لوحدي □اإلثنان معا
 ........................................شخص آخر )حدد(

جب عما ال )في حالة اإلجابة بنعم( أ □نعم  □هل تمارس أي أعمال خالل تواجدك في الشارع؟ ●

 يلي: 
 ........................التي تمارسها خالل تواجدك في الشارع: ما العمل أو األعمال  -أ

 .................................كم عدد الساعات التي تقضيها في العمل بالشارع؟  -ب

 ...........................ما هو المكان الذي تتواجد فيه بشكل منتظم أثناء عملك؟  -ج

ما  □لاير 1000 – 500ما بين  □لاير 500أقل من  □لشارع؟:كم تكسب يوميا  من عملك في ا -د

 لاير  3000أكثر من  □لاير 3000 – 2000ما بين  □لاير 2000 – 1000بين 

 ماذا تفعل بالفلوس التي تكسبها من عملك في الشارع؟  -ه

 أعطيها لشخص آخر )حدد(:..... □أحتفظ بها لنفسي □أعطيها ألمي □أعطيها ألبي □

 شكالت والمخاطر التي تتعرض لها أثناء تواجدك في الشارع؟ما هي الم ●

 □االغتصاب □التحرش □االكتئاب والملل □القلق والتوتر □الخوف والرعب  □السهر □البرد □الجوع □
العنف اللفظي )السب، الشتم، التهديد، األلفاظ النابية  □العنف الجسدي )الضرب، اللطم، المشاجرات... إلخ(
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 □ممارسة أعمال شاقة فوق مستوى قدراتي □اإلصابة ببعض األمراض  □مم الغذائي  التس □... إلخ( 
 ....................أخرى)أذكرها(:

 هل تتعاطى أي من المواد والمكيفات التالية: ●

حشيش ومواد  □حبوب مهدئة  □حوت "تمبل"  □شمة   □شيشة "معسلية"  □سجائر  □قات  □

 مواد أخرى )أذكرها(:........................ □رةشم بلستيك ومواد مخد □مخدرة  

 هل مارست أي من األعمال التالية خالل تواجدك في الشارع:  ●

م إلى االنضما □البحث في القمامة  □التسول □الخطف □االحتيال والنصب □النشل   □السرقة  □

 أخرى )أذكرها(:............................. □بعض الشلل والعصابات

إلعاقة االإذا كانت اإلجابة نعم أذكر نوع  □نعم □هل تعاني من أي إعاقة جسدية أو ذهنية؟ ●

......... 

ي ال إذا كانت اإلجابة نعم ما ه □نعم □هل أصبت بأي أمراض خالل تواجدك في الشارع؟ ●
................ 

 ...........الولماذا: ...... □نعم  □هل ترغب في العودة للمدرسة وإكمال تعليمك؟  ●

ى إذا كان هنالك جمعية أو مؤسسة إنسانية أو خيرية ترغب في مساعدتك فهل ستوافق عل ●

 االلتحاق بها؟

 ..........ال  ولماذا: .......................................................... □نعم □

 ................ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟   ●ال □نعم □هل تملك هاتف محمول: ●

 ...........................................................ما هو شعورك نحو أسرتك؟ ●

 ..................................................................كيف تنظر لنفسك؟ ●

 ................................................................كيف تنظر للمستقبل؟ ●
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 جا(نموذعلى النزاعات القبلية في دارفور ) والية جنوب دارفور أ اإلدارية أثر التقسيمات

 علم االجتماع فيأستاذ مشارك  -إمام  يمحمد احمد نور عل

 السودان -جامعة نياال -مركز دراسات السالم

 السودان -نياال -دراسات السالم فيباحث  -هيثم محمدين ادم محمد

 

 ة في لقبليفي النزاعات ا اإلدارية لدراسة إلي معرفة مدى إسهام التقسيماتتهدف هذه املخص: 

ً من فرضية أساسية وهى ع إقليم  ةراعادم مدارفور بالتركيز على والية جنوب دارفور، انطالقا

، حلياتوترسيم الحدود بين الواليات، والم بإنشاءالمعايير الموضوعية والواقعية الخاصة 

 يناطقمما تسبب في تفجر النزاعات االثنية والقبلية ذات البعد الم ،اإلدارية والوحدات

 المنهج الوصفي بغرض رسم صورة كاملة عن أثر التقسيمات الدراسة واستمرارها. وظفت

ً عدد من اإلدارية ل: ات مثأساليب جمع المعلوم في النزاعات داخل مجتمع الدراسة، مستخدما

د من ى عدقات النقاش الجماعية.وقد توصلت الدراسة إلالمقابالت، والمالحظة بالمشاركة، وحل

ما سبب في م اإلدارية التقسيمات dيير الموضوعية والواقعية فالمعا ةالنتائج منها: عدم مراعا

لم تراع و يمقلالقرارات السياسية هي التي قسمت اإل تمدد النزاعات المرتبطة بها. فضالً عن أن

ة خصوصي القتصادي، ال سيما وأن والية جنوب دارفور لهاا االجتماعي أو الواقع السياسي أو

رتباط لال ونظمها هي التي تحكم وتتحكم في عالقات أهل دارفور بعامة، كما أن األرضإثنية، ف

ً في ترتيب وتنظيم العالقات القائمة على  األرض الروحي والوجداني ب ون لتعاادوراً رئيسا

يما فتمثل تتلك النتائج تمت صياغة عدد من التوصيات والشراكة والتعايش السلمي. بناءاً على 

كثافة ة المراعا الجديدة ينبغي اإلدارية يلي: عند إنشاء الواليات، أو المحليات أو الوحدات

قلل من ت رىالسكانية، والموارد الطبيعية وتوزيعها، مساحة الرقعة الجغرافية، وأي معايير أخ

ع، لمجتمت اكوناكة حقيقية لجميع منظام للحكم يُؤَمن مشار المؤثرات القبلية، باإلضافة إلى تبنى

شعور لى الالثروة والسلطة توزيعاً منصفاً وفق معايير موضوعية تقضى ع ويتم من خالله توزيع

 المختلفة. فئاتهبالغبن التاريخي لدى 

 .جنوب دارفور، دارفور ،النزاعات، اإلدارية : التقسيماتالكلمات المفتاحية

Effect of Administration Divisions on Tribal Conflicts in Darfur 

(Case Study of South Darfur State) 
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Abstract: The aim of the study isto examine to what extent 

administrative divisions have contributed on tribal conflicts in Darfur 

region with especial refernce on South Darfur State. The main assumption 

of the study is the absence of real and objective criterias for establishment 

and demarcation of borders between states, localities and administrative 

units caused to occurrence and continuation of ethnic and tribal 

conflicts.The study adopted descriptive method to display comprehensive 

resemblance administrative divisions on tribal conflicts in study area. The 

main instruments used for data collection were interviews, participant 

observation and focal group discussion. The study revealed that non 

consideration of real and objective criteria in administrative divisions led 

to arising and expansion of tribal and ethnic conflicts. In addition to 

making political decisions whiuch have divided the region to states 

without consideration of political, social and economics status of the 

region, as well as South Darfur State has ethno-tribal privacy. The study 

recommended for significance consideration of real and objective 

critterias for establishment or restructuring the states, localities and 

administrative units, these criteria’s includes population density, 

Resources and geographical area among others which can reduce tribal 

tensions. Also adoption of governing system grants true paeticipation and 

redistribution of resources and power and ending of historical inequity in 

the region. 

Keywords: Adminstration Divisions, Conflict, Darfur, South Darfur 
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 المقدمة: 

ية عبر الحقب التاريخية المختلفة وجعلها مسرحاً للخالف والجدل راتعرضت دارفور لتقسيمات إد

ترجع إلى تكوين السلطنات والممالك العريقة، لعل أشهرها سلطنة  منذ فترة ليست بالقصيرة حيث

وراً د األرض (. تلعب 2011)ناختقال فى ابكر، 1916حتي  1445الفور التي حكمت منذ عام

 وأن مسألة  دارفور. إقليم في  اإلدارية رئيساً فيما يتعلق بالخالف والجدل في موضوع التقسيمات

مسألة معترفة بها وأصبح الزعماء يمارسون صالحياتهم العرفية والقانونية المنضوية  األرض

 –مساليت  دار –والديار والحواكير )دارفور ضمن تدابير اإلدارة األهلية والذي يسمي بالسلطنات

دار رزيقات(. وقد أصبحت دارفور في إطار التقسيم اإلداري الحديث  –دار زغاوة  -دارتنجر 

في ظل الحكم البريطاني وحدة إدارية واحدة سميت بمديرية دارفور، بإنشاء الحكم األهلي 

وبين  بدارفور على أنقاض إدارة مملكة دارفور ربطت اإلدارة البريطانية بين الحاكورة أو الدار

.كان هذا 1917ترسيم خرائط الديار والحواكير فيعام  األهلية القبلية، وقد وضع اإلدارية الوحدة

 الترسيم للديار القبلية وإنشاء سلطة أهلية تمارس كل السلطات العرفية والقضائية مع إدارة 

ك أهلية شبه ومواردها أعطى الشرعية السياسية لهذه القبائل والكيانات اإلثنية؛ بإمتال األرض

مستقلة داخل كيان سلطة الدولة. هذا اإلجراء فيه تحالف بين هذه الكيانات والسلطة المنشأة لها، 

ومواردها من  األرض وقد اثبت جدواه في مجاالت حفظ األمن األهلي القبلي، وكذلك حفظ إدارة 

 زراعة ورعي ومياه وصيد، بجانب األعراف والتقاليد االهلية.

بل قية يد حدث في مسألة الحكم بالسودان، حيث تم تقسيمه إلى ست وعشرين والهنالك تطور جد

 2011 واحد إلى ثالث واليات، وفى العام إقليم انفصال جنوب السودان، وتحول دارفور من 

يات المحل إلى خمس واليات ،ونتج عن هذا التوسع زيادة إقليم التمت زيادة عدد واليات 

 ا عرف، وبروز ماألرض ستقطاب القبلي واالنتماء االنثي علي نسبة لال اإلدارية والوحدات

دامات صفي  إقليم المما أدخل  كل قبيلة وحدة إدارية تسمى محلية بإعطاءبالتمكين القبلي 

سباب أ إلى يضاف اإلدارية التقسيمات يالجديد ف التطور ونزاعات قبلية مسلحة بين القبائل.هذا

ة إلى إلضافبعض جوانبه وهي مستمرة حتى اآلن، با يف إقليم اليشهدها  يالنزاعات الدامية الت

تسييس و اةاألسباب التقليدية األخرى مثل الجفاف والتصحر، واإلشكاالت بين المزارعين والرع

 ..الخ.  يوالخلل التنمو يب القبلاإلدارة األهلية، واالستغالل واالستقطا

 ياتمثل الوال اإلدارية سع في الوحداتوالتو اإلدارية إخضاع مشكلة التقسيمات نعتقد أن

ه لل من حدد تققللدارسة العلمية وتحليلها واالستفادة من نتائجها  اإلدارية والمحليات والوحدات

 النزاعات القبلية في دارفور ومعالجة القائم منها. 

اعات ى نشؤ وزيادة النزعل اإلدارية هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى إسهام عملية التقسيمات

دارفور، خاصة فى والية جنوب دارفور، مع اإلشارة إلى دور الالمركزية فى إدارة  يالقبلية ف

والوالئية والقوية وأثرها على تقليل النزاعات القبلية.كل ذلك من خالل محورين  الشؤون المحلية

ظل  يدارفور ف يف اإلدارية للتقسيمات يل هو تتبع وتحليل التطور التاريخرئيسيين، األو
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فهو الكشف عن العالقة بين الحكمة من  يما المحور الثانالحكومات المتعاقبة المختلفة. أ

ونمو ظاهرة النزاعات المختلفة المرتبطة  دارفور يمراحلها المختلفة ف يف اإلدارية التقسيمات

انى شهدت وال زالت تع يكثر واليات دارفور التبها، وذلك بالتركيز على والية جنوب ألنها من أ

بمستوياتها المختلفة) وحدات إدارية،  اإلدارية من النزاعات القبلية بسبب التقسيمات

 الواليات(. محليات،فضالً عن

 إشكالية الدراسة: 

عدة تمر بدارفور الذي يقع في الجزء الغربي من السودان منطقة شاسعة المساحة و إقليم يعد 

 رار، متمثلة في النزاعات والحروبمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وعدم استق

 إقليم لاتنوع علي البيئية االجتماعية واالقتصادية . باإلضافة ل والصراعات المسلحة التي أثرت

 نشوب نزاعات وحروب إلىمن حيث خصائص المناخ والثفاقات واألعراف وقد أدي كل ذلك 

 يمإقل فقار سكان هذا النتجت عنها مآسي عديدة وأفرزت الكثير من المشاكل مما أدى إلى إ

ات خالفوالتي أثارت ال اإلدارية المشاكل بروز مشكلة التقسيمات هوفي مقدمة هذ المضطرب،

ألنها .دارفور  قليمإ مما جعلها تشكل هاجساً مؤرقاُ لمجتمع  إقليم والجدل بين القبائل القاطنة في ال

ً واجتماعياخلقت خلالً  ً إدار ، اقتصادياً، ثقافياً، سياسيا ج دة النسييك وحباإلضافة إلى تفك يا

من  ديدةاالجتماعي، وتغيير مالمح التعايش السلمي بين المكونات القبلية، وظهور قيادات ج

ل ن خالسها. لكل هذه االعتبارات تبلورت فكرة هذه الدراسة وذلك مياإلدارة األهلية وتسي

زاعات الن بباتحد مسباعتبارها أتشخيصها ومعرفة كوامنها وحجم تأثيراتها علي النزاع القبلي 

مركبة  واملنتيجة لع القبلية. وفى العقدين الماضيين إرتفعت عدد النزاعات القبلية التي كانت

ً تجلى ذلك في نزاع اإلدارية ومتداخلة من ضمنها التقسيمات عاليا الم التي كان أثرها واضحا

ايشة في التعجم والفور، السالمات ووالرزيقات في والية شرق دارفور، القمر والبني هلبة، التر

ً كبيرأ إلجراء هذه الدراسة بغرض توفير معلومات  ق حقائوجنوب دارفور. كل ذلك شكل دافعا

 تساعد فى معالجتها.

  للدراسة: يالنظراإلطار 

مجال اإلدارة والحكم تفسر الظواهر المتعلقة بهما، ونظراً لطبيعة  يك العديد من النظريات فهنا

قد تناولوا شؤون  نجد إن المهتمين وعالقته بقضايا الحكم واإلدارة، اإلدارية قسيماتموضوع الت

في اإلدارة  اإلنسانيةنظرية المبادئ  الحكم واإلدارة بالعديد من الشرح والتحليل. حيث عرضت

والحكم منذ فجر التاريخ اإلنساني أن الكيانات االجتماعية تتميز بسيادة شيخ القبيلة ومجلسه، 

(. وهنا يمكن القول من 2003ف ضمان اإلستقرار والحصول على األمن الجماعي)من هللا ،بهد

الممكن ممارسة المركزية في دولة ذات حجم صغير كما يمكن ممارسة الالمركزية في دولة ذات 

السودان، ألن ذلك يعتمد على الفلسفة السائدة للدولة وتطورها التاريخي  مثل نطاق جغرافي واسع

ة بين الحكومة المركزية واإلدارة المحلية، والظروف اإلنشائية التي تمر بها الدولة بالنظر والعالق

ً لدواعي المركزية والالمركزية. أشارت النظرية الى  إلى التقسيم اإلداري وتوزيع السلطات وفقا
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من الالمركزية هي مهمة إلدارة الدولة وصياغة السياسة العامة للدولة باعتبارها تحقق درجة 

وتطوير الكفاءة  اإلدارية التوازن في التنمية الشاملة بكل الجوانب االجتماعية واالقتصادية و

األطراف ومتعدد الثقافات وفى بعض  يبلد مترام يشخصية. ضرورة تطبيق الالمركزية فال

ً فى حد ذاته) ادم الزي اإلداريمما يجعل التنوع  األحيان تباين التركيبة الديموغرافية ن، مطلبا

2011.) 

 إلداريااع من ضمن االتجاهات النظرية التي تساعد بشكل كبير في فهم ما يدور في مجاالت النز

ة رار، خاصالق من زاوية عملية اتخاذ اإلدارية حيث يتناول أدب نظرية التنظيم مفهوم الالمركزية

يث ح، داريةاإل ركزيةإذا كان التنظيم عرضي كما هو الحال بالنسبة لتنظيم الدولة التي تطبق الالم

 تتخذ القرارات في المناطق المحلية بواسطة السلطات الموجودة على قرب من المشاكل

ا لوفاء بها واواالحتياجات العملية بطبيعة تلك المشاكل واالحتياجات، وطرح الحلول المناسبة له

) محليةوذلك ما يستوجب بالمقابل تخويل أو تفويض االختصاصات والصالحيات للسلطات ال

 ية أكثرحكم فاعلبأن المفهوم اإلداري الالمركزي وسيلة تتيح لنظام ال (. وهنا نعتقد2009الجعلي، 

مواطنين د اليالمحلية في  للشئونإلدارة البالد وتحقيق نموها وتطورها، ويتيح وضع سلطة إدارية 

طيط تخ زي يؤمنالذين تعنيهم مباشرة وهذا من مبادئ ديمقراطية الحكم. وأن النظام الالمرك

تشف ويك أفضل لكل المشاريع المحلية ويساعد على نشر الوعي االجتماعي وينمى روح المبادرة

ضاًل مى فالمؤهلين لقيادة المجتمع، ليصبحوا صالحين سياسيين واجتماعيين على المستوى القو

دان ي بلهعن المستوى المحلي. خالصة القول نجد أن السمة األساسية الغلب البلدان النامية 

ل ن المشاكيد موتتسم بتنوعها العرقي ــ اإلثني، ويصاحب كل ذلك العد اإلدارية متأخرة فى نظمها

لك عل تليس االقتصادية فقط بل مشاكل اجتماعية ومشاكل في نظام الحكم ونزاعات داخلية تج

 من خالل الةحالبلدان تفتقد إلى االستقرار السياسي. لكن بعض هذه الدول سعت الي تجاوز هذه ال

 لتقرب منية اإيجاد نمط أو أسلوب فعال لإلدارة العامة قائمة على الفيدرالية والالمركزية، بغ

اغة ي صيفسكانها في مناطقهم المختلفة واالطالع على حاجاتهم وأولوياتهم ومحاولة إشراكهم 

ا اعتماده سببدة باألهداف والخطط وتنفيذها. مثال لهذه الدول نجد دولة اإلمارات العربية المتح

ى حد إل لعربيلم االمبكر على هذا النمط من أنماط الحكم، وكونها التجربة الوحيدة الناجحة في العا

عزز يولة بما الد كبير، ومازالت فوائد الفيدرالية ماثلة في تماسك الوحدات السياسية المكونة لهذه

ا ويعزز رارهلوحدات بما يحفظ استقمن مكانة الدولة وازدهارها، بينما تقوم الدولة بدعم هذه ا

 (. 2010رفاهية مواطنيها)هويدني، 

إن الدول التي تحدث فيها نزاعات البد من قيام بعض التدابير والبحث عن حلول علمية وعملية 

لظاهرة بروز واستمرار النزاعات، لما يترتب عليها من نتائج سلبية تعمل علي تعطيل الجهود 

، وهو ما ينطبق على حال السودان قامة البني التحتية الضروريةية وإإحداث التنم إلىالرامية 

. يمكن القول يالنظام الفدرالدارفور. وعلى ضوء ما ذكر من األطر النظرية حول  إقليم وخاصة 

تحقيق  متعدد الثقافات واألعراق، و من أجل إقليم بأن النظام الالمركزي هو األفضل في إدارة ال

والبشرية وهي من ضروريات الحكم الراشد. وأن إنشاء الواليات والمحليات  التنمية االقتصادية
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وفق معايير قبلية أو إثنية ومناطقية، ومنح المناصب الدستورية وفق االنتماء القبلي، وما يرتبط 

بها من قضايا الحواكير وديار القبائل من أهم أسباب نشؤ وتمدد النزاعات القبلية واالثنية فى 

 اسة.مجتمع الدر

 دارفور ووالية جنوب دارفور: الموقع، المساحة والسكان إقليم نبذة عن 

 شرقاً  حمراألبحر من ال إفريقيا دارفور في الحزام السوداني الشاسع الممتد عبر إقليم يقع الموقع: 

ً وتحده الصحراء الكبرى من الشمال، ومن الجنوب تحده ال إلى ت غاباالمحيط االطلسي غربا

 22.295درجة شماالً وبين خطي الطول  20.9وينحصر الموقع بين دائرتي العرض  االستوائية.

 وأقصىكلم  1.230الجنوب حوالي  إلىطول له من الشمال  أقصىدرجة شرقاً، حيث يبلغ 

ربي من الجزء الغدارفور موقعه  إقليم كلم. ويمثل  600الغرب حوالي  إلىعرض له من الشرق 

فية مع دول (. الحدود السياسية والجغرا2008دي النيل )ابراهيم، و سودان واأالسودان الشرقي 

 إقليم لايحد وجنوب السودان،  إلىالجوار يمتد على طول غرب السودان من الحدود الليبية شماالً 

نوب الوسطى ومن الجنوب جمهورية ج إفريقيا من الشمال ليبيا ومن الغرب تشاد وجمهورية

 واليةوهي: ال اإلدارية تفصل بين دارفور وواليات السودانالسودان. هنالك حدود جغرافية 

الجنوب  ومن الشمالية في الجهة الشمالية الشرقية وواليتي شمال غرب كردفان من الجهة الشرقية

(. لهذه 2008واليتي شمال وغرب بحر الغزالي اللتان تقعان بدوله جنوب السودان) ابراهيم، 

وله  ليمإق ية لللمحلالتاثير على البيئة ا يف يا دور كبيرإقليم و الحدود الجغرافية المختلفة والئيا

  .انعكاساته االيجابية والسلبية.

درجة شمال، ينحصر في المنطقة  20 – 9مناخ دارفور بين خطي عرض المناخ والسكان: 

 وي، وفيصحراالمدارية التي يسود فيها مناخ السافنا الغنية والمناخ شبه الصحراوي والمناخ ال

خ شبه لمنااالجنوب مناخ السافنا الغنية وفي الشمال مناخ السافنا الفقيرة وتتدرج لتدخل مع 

يض جانب مناخ البحر االب إلىالصحراوي حيث مراعي البدو الرحل، ثم المناخ الصحراوي 

ها في لالشمال وتتراوح معد إلىاالمطار تتدرج من الجنوب  هطول فإن المتوسط في جبل مرة.

ة مليون نسم 7.5بوصة. يبلغ عدد سكان دارفور حوالي 35 إلىبوصات 10ا بين المتوسط م

ين ب. ويتحدث سكان دارفور اللغة العربية كلغة تواصل 2008سكاني لعام  إحصاء آخرحسب 

كان س نقسماللغات المحلية، وي المجموعات السكانية المختلفة من حيث الثقافة وباإلضافة الي

قرار، الستاسبل العيش إلي ثالثة أنماط، هو: نمط االستقرار، وشبة دارفور في أسلوب حياتهم و

 -ر التنج –جوالدا –الزغاوة  –المساليت  –والترحال فالمستقرون في المناطق الريفية مثل الفور 

ن الخر ل من مكامجموعات القبائل الرحل التي تنتق إلىبني هلبة باالضافة  -الهبانية  -التعايشة 

غالبية القبائل م(. و2008بني حسين )ابراهيم  –الزريقات  –الماهرية  –المحاميد  –مثل: االبالة 

غالبية  اأمربية الع إلىاالفريقية الزنجية يتحدثون اللغات المحلية باالضافة  األصول المستقرة من

 (.2012الرحل فهم من أصول عربية ويتحدثون اللغة العربية ومنهم أيضا إفريقية) الصافي، 
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رق ( درجة ش27 – 22ية جنوب دارفور في الجزء الغربي للسودان بين خطي طــول )تقع وال

ناحية ( درجة شمال خط اإلستواء تقريباً )ويكبيديا(. تحدها من ال12-8قرنتش وخطي عرض )

 لغربالشمالية والية شمال دارفور ومن الشرق والجنوب الشرقي والية شرق دارفور، ومن ا

لشريط اد اارفور وجنوباً تحدها دولة جنوب السودان. وتقع على إمتدتحدها واليتي غرب ووسط د

التقسيم  كلم وتبلغ مساحة والية جنوب دارفور قبل 858الوسطى على طول  إفريقيا الحدودي مع

ونات الف كم ، وتمتاز بتنوع مك 139وإنشاء والية شرق دارفور حوالي  2011االداري سنة 

في  الجبالوالشرقى بنيما تسود االراضي الصخرية  في االتجاهالتربة حيث نجد التربة الرملية 

ر ي العتموأراض الناحية الغربية والجنوبية فتنوع التربة ما بين الجزء الشمالي من الوالية، اما

 (.2012والتربة الطينية والنقعة ) الصافي، 

شاط حسب النتضم والية جنوب دارفور مجموعتين رئيسيتين من السكان التركيبة السكانية: 

د تعدااالقتصادي وسبل كسب العيش وهما المزارعين والرعاه خاصة مجموعة البقارة. وفي ال

ي نسمة وه 4.093.594بلغ عدد سكان والية جنوب دارفور  2008 السكاني الخامس في عام

الية از ووتمت كذلك ثاني والية في السودان من حيث عدد السكان قبل إنشاء والية شرق دارفور

ي ظل فبعض وب دارفور بالتنوع القبلي حيث توجد العديد من القبائل التي تعيش مع بعضها الجن

عتبر تاالهلية والتي  اإلدارةنظام أهلي متعارف عليه بين سكان جنوب دارفور، حيث توجد 

قافيا ثراء الحارس الرئيسي للتعايش السلمي في هذه الوالية. هذا التنوع االجتماعي يستنبط ث

ية نسانوتقاليد وأعراف يصعب سردها ولكن في مجملها تعكس تلك الصورة والدرجة اال وعادات

سمياتها منوع الغنية بالتسامح واحترام اآلخر. من ناحية أخرى نجد أن قبائل جنوب دارفور رغم ت

حركة  ية بها، كما أن الوالاألنشطةإال أن الرعي والزراعة هما غالبية  و أنشطتها االقتصادية

لجوار دول المعبراً  التي تعد ة نشطة ولوجود خط السكة حديد الذي ينتهي عند مدينة نياالتجاري

 الوسطى وتشاد ونيجيريا. إفريقيا وخاصة

  :دارفور إقليم فى  اإلدارية لظاهرة التقسيمات يالتطور التاريخ

مركزي دارفور حسب رأي أوفاهى دخوله في الحكم ال إقليم من أبرز الحقائق التاريخية في 

 إقليم ولم تبذل جهود جادة لتنمية الموارد الطبيعية في  1916للسودان في زمن متأخر عام 

دارفور على النمط القديم الموروث وكذلك  فيظل التعليم  دارفور من قبل الحكم المركزي لذا

 بشكل عام، وكل هذا في األخرىالزراعة والرعي و الموارد الطبيعية  على التقليدياالعتماد 

(. فالنظام 2000إطار محكمة األعراف والتقاليد المختلفة لدى كل قبيلة من القبائل.)د.س.اوفاهي، 

ً جغرافية معينة وبالتالي تبنى السلطة داخل القبيلة في اتخاذ  القبلي مبني على أن لكل قبيلة حدودا

عرفت دارفور  وبالتالي القرار عبر قيادتها المتمثلة في النظار/ الملوك والعمد و المشايخ،

وإستمرت هكذا حتى ما  1916كمديرية من مديريات السودان عقب مقتل السلطان على دينار في 

 . في فترة الحكم اإلنجليزي المصري1980ي في العام إقليم بعد االستقالل صدور قانون الحكم ال

ا، وإن وحيازتها واستغالله األرض إدارة  التي شهدت تطورات مهمة في سياسة 1956 – 1917

ً بالمقارنة  تلك التي أنتجها المستعمر في أواسط وشمال  إلىكانت هذه السياسات أقل عمقا
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مشاريع التنمية التي بدأ المستعمر في  إلىالسودان، ويرجع ذلك موقع دارفور الهامشي بالنسبة 

رة فت ي(. ف2011تركيزها في السودان وعلى طول النيلين االبيض واالزرق )ناختقال فى ابكر،

إلى هزة عنيفة وأطاح  حلت اإلدارة األهلية مما عرض مفهوم دار القبلية 1970 حكم مايو عام

، مما أدى إلى إقليم بمؤسسة إدارية كانت لها فعاليتها في إدارة المجتمع الريفي القبلي في ال

دارة ليحل محل اإل 1971نزاعات قبلية متعددة. ثم جاء تطبيق قانون الحكم الشعبي المحلي لسنة 

األهلية وتم إنشاء عدد كبير من المجالس المحلية دون أن تسبق ذلك دراسات إجتماعية وإقتصادية 

وسياسية على المستوى المحلى، خاصة تركيبة هذه المجتمعات القبلية المحلية مما أربك هذه 

لي المجتمعات وفجر نزاعات الديار في شكل حدود بين المجالس المحلية. وأصبح الصراع القب

على مؤسسة الدار يطل بوجهه من جديد على مجتمع دارفور بأسره. وأصبح عقيدة راسخة 

بدارفور وأول خطوةللحصول على الدار القبلي هو الكيان اإلداري األهلي وهذا هو محور النزاع 

في بين االقليات القبلية التي تبحث عن ديار جديدة والقبائل الكبيرة التي حازت على الديار القبلية 

إقتضت  1980أوائل الثمانينيات وعند صدور قرار الحكم المحلى لسنة  فيفترات سياسية سابقة. 

كانت تتم وفق معايير موضوعية  يوالت اإلدارية التقسيمات بإجراءضرورات تلك المرحلة 

وواقعية وهى المعايير الجغرافية واالجتماعية والقواعد المالية. وحوت تلك المجالس المحلية 

مجموعات إثنية وقبيلة مختلفة، ولكن تربط بينها المصالح  اإلدارية ل حدود سلطاتهاداخ

والخدمات اإلجتماعية التي يقدمها المجلس وكذلك النظم واللوائح التي تتعلق بالموارد وتنظيمها، 

حتى هذه المرحلة لم تكن العصبية القبلية قد ظهرت من تحت الرماد ألن المعايير الحاكمة في هذا 

اعتبارات المناطقية الجغرافية، الموارد والجدوى اإلقتصادية والكثافة  التقسيم كانت مبنية على

 . اإلدارية السكانية، باإلضافة الى توفر كوادر إدارية مؤهلة إلدارة شؤون هذه المجلس والوحدات

قانون ا السودان بذات المسميات التي نص عليه يف اإلدارية ظلت التقسيمات 1991م حتى العا

(. وفى العام 2014، حيث كان عدد االقاليم السودانية تسعة أقاليم )تكنة، 1980ي إقليم الحكم ال

 إلىصدر مرسوم دستوري الخاص بتأسيس الحكم االتحادي ونص على تقسيم السودان  1991

الً ية بدمحافظات ونالحظ تغيير في المسميات حيث صارت الوال إلىواليات ، وتقسيم الواليات 

فظات لمحاوالمحافظة بدالً عن مديرية، وفي ظل هذا المرسوم صدر قانون تقسيم ا إقليم عن ال

صدر مرسوم  1994التي كانت في السابق تسمى )بمجالس( في عهد المديريات. وفي عام 

والية حيث صارت )واليات  26 إلىوهي تقسيم السودان  1991دستوري بتعديل المرسوم 

ياال وجنوب دارفور عاصمتها ن –ي شمال دارفور عاصمتها الفاشر دارفور( ثالث واليات وه

توقيع  (. ظل هذا التقسيم حتى1995وغرب دارفور عاصمتها الجنينة)وزارة الحكم االتحادى، 

ودان الس جنوب إقليم إتفاقية السالم الشامل في السودان وتم وضع دستور إنتقالي جديد أعطى 

الثة رفور الثت داة. تبقى الواليات الشمالية بذاتها وتبقي والياحكم ذاتي واآلن أصبحت دولة مستقل

واليات دارفور  قضي بتقسيم 2011 /5/5( في186صدور قرار جمهوري رقم)  كما هي حتى

 لضعينواليات بدالً عن ثالث واليات، وهي إضافة واليتي شرق دارفور وعاصمتها ا الى خمس

 ووسط دارفور وعاصمتها زالنجي.
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ولت فتح 1989العسكري عام  لس المناطق بتلك الصورة حتى مجيء نظام اإلنقاذاستمرت مجا

بل. قمن  بصورة جذرية وراديكالية لم تشهدها اإلرث اإلداري في السودان اإلدارية السياسات

 سس قبليةلى أفى دارفور عبر قرارات سياسية وإتباع سياسة تفكيك المجتمع ع اإلدارية التقسيمات

ً على الواقع السياسي واالجتماعي واالقتص 1989عام ومناطقية بعد ال  دارفور.ادي بأثر هذا سلبا

 ضاألر نح في م القبلية واإلثنية بعامل السياسة واإلستقطاب القبلي المؤسسةوان تدخل الدولة في 

من  كثير محليات ووحدات إدارية مما نتجت عنها نزاعات دمومية وتفكك ،لى والياتوتقسيمها إ

 .ارفورالتعاونية والتعايش بين المكونات االجتماعية والثقافية المختلفة فى دالعالقات 

 وتوفير تم طرح فكرة إعادة تقسيم مديريات السودان، بغرض زيادة الفعالية 1990في سبتمبر 

ً ممزيد من المشاركة الجماهيرية في السلطة. كانت نتيجة الفكرة تقديم خمسة عشر سبب وجباً ا

ذكر تراعاة موالسياسية دون  األمنيةبالتركيز على الجوانب  اإلداريالتقسيم  إلعادة النظر في

تقليل  ل وهيوجاء مبررات اللجنة بتقسيم المحافظات نذكر واحدة منها كمثا ،اإلدارية للفعالية

. يتضح لتنمويوالسياسة والنشاط ا األمنبالقدر الذي يمكن للدولة من بسط  اإلدارية حجم الوحدة

سياسية رة اللتحقيق السيط اإلدارية إعادة تقسيم المحافظات هي محاولة تفصيل الحدودأن أهداف 

ديدة للدوافع (. مرة أخرى ولتمكين منهجية ترسيم الحدود الج2014لنظام الحكم) تكنة،  واألمنية

ات للنظر في جغرافية الوالي 1993اغسطس  15السياسية واألمنية طرحت مبادرة أخرى في 

نتائج  ديد. وأنالج وصية بإعادة تقسيمها وفق فلسفة الحكم الفدرالي التي تبناها النظامالقائمة والت

ة في للجناالمبادرة أشارت الى أن معظم أهل دارفور الذين تمت مقابلتهم وإستشارتهم بواسطة 

ً بإعادة تقسيم ال ً قاطعا دارية إ وحدةكوالحفاظ عليه  إقليم شأن إعادة التقسيم قد رفضوا رفضا

ث وسياسية واحدة وأوردوا عدة أسباب منها، إن تقسيم المحافظات بدارفور ما زال حدي

ا ك التجربة كلهخلق واليات جديدة يرب وبالتالي( ولم يتم تقويمها 1991التجربة)بناءا على تجربة 

ً جداً قبيلة خرجت من الحروب فيما بينها قري 18وتترتب عليه أعباء مالية جديدة، هنالك  ما  با

ا، ديد بينهجزاع زالت جراحها لم تنته بعد، في ظل هذا الواقع أي أعادة تقسيم جديد قد يؤدي إلى ن

ي ذه هوأخيراً فان تكلفة إنشاء واليات ينبغي أن تصرف في التعليم والصحة باعتبار أن ه

 (.2014أولويات دارفور األخيرة )تكنة، 

مقابلة اجريت معه ))رغم كل  يالسيد خالد حسابو ف يقول إقليم الفيما يتعلق بقضية إعادة تقسيم  

إلى ثالث واليات، قد  إقليم تلك المبررات الرافضة العادة تقسيم دارفور إال أن قرار تقسيم ال

عقد مؤتمر 2002صدركما يلي: شمال دارفور ،جنوب دارفور وغرب دارفور، و في العام 

حضور كل الوالء والغرض منه تقييم تجربة القديم وهي والية شمال دارفور ب إقليم برئاسة ال

 ألنهاالي وزيادة الواليات وخلص بتوصيات إلغاء مقترح زيادة الواليات والمحليات رالحكم الفد

((. مع تواصل إقليم هو الوضع الصحيح للو يلمجتمع، واالحتفاظ بالوضع الحالتفكك وحدة ا

راع السياسي بين الحركات المسلحة ، دخل صراع جديد وهو الصإقليم النزاعات بعد تقسيم ال

الحكومة قراراً بإعادة تقسيم  والحكومة مما أدى إلى تدهور وتفكك بنية المجتمع. ومع ذلك اتخذت

 بغرض تحقيق السالم واالستقرار في ال 2011خمس واليات في مؤتمر كنانة عام  إلىدارفور 
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الوالئية والمحلية،  اإلدارية ت. وأصبح النهج السياسي هو وحده الذي يحكم التقسيما إقليم

فيها مراعاة المعايير الموضوعية بل أخذت بأسلوب تقليد العامل  والمراحل التي تلت ذلك لم تتم

 يقوى مما كانت عليه وبالتالاإلثني والقبلي حتى عادت االنتماءات القبلية والمناطقية بصورة أ

مقارنة بإعادة تقسيم  1989العام  ىارفور حتالنظام اإلداري في دزيادة النزاعات القبلية. لتوضيح 

، 1989األعوام  في إقليم الفي  م، نالحظ أن عدد الواليات2011 - 1994 يلعامالواليات 

1994 ،2011  ً عدد المحافظات أو المحليات  ازداد ، فيمايعلى التوال 5، 3، 1قد نمى نمواً طرديا

 ي.على التوال 64، 21، 2 خالل نفس الفترة من

 حيث1989 عام ىتح أقل في التقسيم اإلداري القديم األقاليمأعاله نجد أن عدد  األرقام إلىر بالنظ

ً إلى محافظتين هما الفاشر ونياال. في هذه المإقليم ظل دارفور  ً واحداً مقسما انت كرحلة ا

ة ماعيضرورية اعتماداً على معايير موضوعية، مثل الجغرافية ،االجت اإلدارية التقسيمات

لرحل بقارة وال القتصادية، كما تشمل المقدومية وكونفدرالية القبائل المستقرة ثم إدارات قبائواال

تضم  تيالر تشمل كل القبائل حول جبل مرة. مثل ما استفاد اإلنجليز من نظام الحواكي واألخرى

 خاللها نم لتيواعدة قبائل فى إدارة واحدة باسم القبيلة الكبيرة فى الرقعة الجغرافية المعنية 

(. عكس ما اتبع فى 2010ظهرت تسميات مثل دار الرزيقات ودار زغاوة وغيرهما)شطة، 

زاعات الن زيادة إلىحيث أدت  2011و 1994فى االعوام  اإلدارية إعادة التقسميات إجراءات

عهد  يفلية جنوب دارفور. محاولة حل اإلدارة األه يصة فخا إقليم ال يف اإلدارية ذات الصبغة

 يفالً وتخفيض صالحياتها، وتسييسها وخلق إدارات جديدة داخل إدارات كانت قائمة أصمايو 

ألغى البالد وراً بيعتبر من األخطاء الكبيرة من الناحية التاريخية.وقد أضرت كثي ,ظل نظام االنقاذ

 لتحقيق هويةدور الدولة كوسيط محايد لفض النزاعات بين المجموعات القبلية وشجع القبلية والج

ت تحويل بعض رجاال إلىأدى  األحيان(. بل فى بعض 2002الكسب السياسي )علي ابراهيم، 

ب قطاجعل من است يالذ يوب وبعضهم كدعامة للمشروع الحضاراإلدارة األهلية إلى أمراء حر

 (.2003تكون الدولة طرفا فيها) الزين محمد،  يتالحروب ال فياتباعهم لالنخراط 

  بالنزاعات القبلية: يةاإلدار عالقة التقسيمات

في دارفور من المشكالت التي تعاني منها المنطقة منذ فترة طويلة  اإلدارية تعتبر التقسيمات

وترجع إلى المراحل األولي من نظام حكم األتراك إلى ما بعد الثورة المهدية حيث جاء الخالف 

 األرض الرتباط االمر ب ليمإق منذ البدايات إلنشاء مركز السلطنة بال اإلدارية في التقسيمات

بالحواكير والديار التي  األرض والسياسات المتعلقة بإدارة مواردها خاصة في ظل ارتباط هذه 

تؤطر لإلثنية وحقوق الملكية ونجد أن حقوق الملكية لألرض كان حق مطلق للسالطين األوائل 

ن علي دينار)الدومة، مراكز السلطنة في دارفور وكان آخر السالطين السلطا أنشئواالذين 

نزاعات  إلىفي عهد الممالك والسلطنات القديمة لم تؤِد  اإلدارية (. ونجد أن التقسيمات2006

دارفور  يمباشر في شتى مجاالت الحياة ف تأثيراقبلية حيث إستطاعت هذه السلطنات أن تؤثر 

المرتبطة بها وهي  ، األعراف والتقاليدواإلدارةوذلك من خالل إستنباط أدوات وهياكل للحكم 

والمجتمعات ونادراً ما تنشأ نزاع بسبب  األفرادمؤسسات ذات قوة وفعالية في تنظيم عالقة 
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ألنها تكون وفق معايير موضوعية يجد القبول من المجتمع )تكنة،  األرض التقسيم أوملكية 

من اهن نجد هنالك كثير (. مع اختالف متطلبات تلك الحقبة وضروريات الوقت الر2014

مفهوم القبيلة والقبلية  وديار القبائل وحتى األرض التعامل مع السياسات المتعلقة ب يالفوراق ف

تولد  وبالتالي دارفور وكثيراً ما يستخدم تلك السياسات والمفاهيم بصروة خاطئة  ينفسها ف

ً كانت تضم ست إدارات فقط )دار رزيقات ف ي اإلشكاالت. ويرى تكنة أن جنوب دارفور سابقا

الضعين, دار التعايشة في رهيد البردي، دار الهبانية في برام, دار بني هلبة في عد الفرسان، 

المقدومية في نياال وتضم عدد واحد وثالثون عمودية لمختلف القبائل التي تحت إدارة  وإدارة

الً، (. فمث2014المقدومية( ونادراً ما يتدخل السلطان في الشؤون المحلية للمقدوميات )تكنة، 

الغربية من والية شمال دارفور, ويشار الي تلك المنطقة بأنها  األجزاءتسكن قبيلة الزغاوة في 

دار زغاوة، وفي المنطقة المحيطة بالجنينة والي الجنوب منها توجد دار قبيلة المساليت، وتوجد 

ئل والسيما الجنوبية من جنوب دارفور ومثلها لوحظ فإن بعض القبا األجزاءقبيلة الرزيقات في 

المملوكة للقبائل  األراضيمعظم القبائل البدوية ال تمتلك أراضى، ولكنها تتنقل في العادة عبر 

خلق وإستمرار النزاعات كما هو الحال  يف (. تلك الوضعية لم تكن سبباً 2004)سليمان،  األخرى

 األرض امات فى الوقت الراهن، الن هناك العديد من األعراف والقوانين تضبط طبيعة استخد

إطار المنفعة المشتركة لكل االطراف. وقد اعتمد الحكم التركي  يالمختلفة واالستفادة منها ف

المصري واالنجليزي للسودان علي الملوك والشيوخ والسالطين في السيطرة علي تلك القبائل 

ريات تسعة مدي إلىوإدارتها لخدمة أغراضه وبسط األمن في كل األقاليم حيث قسم السودان 

 كردفان الحالي جزء من  إقليم وكانت دارفور وحدة قائمة بذاتها ولها حدودها الجغرافية وكان 

وضمت له جبال النوبة، وكان الغرض من التقسيم هو خلق  1921سنة  فيدارفور تم فصلها  إقليم

 (.33، ص2004سليمان،عية اإلثنية)التجانس في التركيبة االجتما

تلفة في خبمستوياتها الم اإلدارية السياسات الخاطئة الخاصة بالتقسيماتكنتيجة حتمية للممارسة 

قتصاديا، سياسيا وحتى بيئيا دارفور يتفكك ويتدهور اجتماعيا، ا إقليم ظل الحكم الوطني بدأ 

بصورة كبيرة. ومن أبرز مالمح ذاك التفكك ظهور  ت حده التوترات والنزاعات القبليةوزاد

تستند عليه القيادات  يساسية بصورة سلبية لدرجة اصبحت كمرتكز أاستخدام القبيلة والقبل

 والنخب لتحقيق مصالحهم الذاتية. من هنا بدأت ظاهرة تقسيم الواليات، المحليات والوحدات

بغرض تحقيق مكاسب سياسية دون اعتبار للنتائج المترتبة  يساس قبلي ومناطقعلي أ اإلدارية

عات القبلية المرتبطة بتلك السياسات، مثال في شرق دارفور على ذلك. وقد ظهرت عدد من النزا

وعقد مؤتمر صلح  1968ظهرت ألول مرة في عام  األرض النزاع بين الرزيقات والمعاليا حول 

في والية شمال دارفور الفاشر وتم اإلتفاق على اإلستمرار تحت إدارة واحدة على  1969في عام 

. في 2005عام  ىتفاق حتناظر من المعاليا، إستمر هذا اإلأن يكون الناظر من الرزيقات ووكيل 

يرفضه  يمر الذالحكومة منحت نظارة للمعاليا األ مقابلة مع المهندس ادم موسي مادبو )) يرى أن

م عقد مؤتمر صلح بين القبيلتين في مروي 2015الرزيقات ومن ثم تجدد النزاع بينهم وفي عام 

اق بحجة وجود نص يوضح المنطقتين محور ابوكارنكا وعديلة ورفض المعاليا التوقيع على اإلتف

يتبع لقبيلة الرزيقات((. ورغم المحاوالت المتكررة ومؤتمرات الصلح المتعددة بين القبيلتين إال 
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أن المشكلة الزالت قائمة وفى كل مرة تتجدد تكون أعنف بزيادة عدد الضحايا والخسائر من 

عدم توفر اإلرادة لدى األطراف والحكومة بمسمياتها يعكس بوضوح  يمر الذالطرفين، األ

 . ومستوياتها المختلفة لحل المشكلة بصورة جذزية ومستدامة

 ة جنوبالشافع عيسي مصطفي شطة يعتقد)) بأن في والي عبد ىنفس السياق وفى مقابلة أخرفي 

عايشة الت بين ردارفور يوجد نزاع بين القمر وبني هلبة وهو من النزاعات المتجددة، ونزاع آخ

في  ((.ريةاألرض و التقسيمات اإلدا الفرسان وبرام بسبب  والسالمات والفالتة حول مناطق عد

ة السياسي صبغةاتسمت بال ياإلدارية منذ بداية التسعينات والت ظل التطورات المتعلقة بالتقسيمات

ت، حت الوالياأصب يمعايير موضوعة محددة، وبالتال أكثر من كونها فلسفة حكم تبنى على

 ي. سياسسلعة سياسية يفاوض بها في االستقطاب ال قليماإل ياإلدارية ف المحليات والوحدات

لتنفيذ و، إلداريةادة محلية أو الوحجاءت اآللية القبلية كمحدد أساسي النشاء الوالية، أو ال وبالتالي

ية معتمد21إلى  هذه السياسيات تم تأسيس والية غرب دارفور وتقسيم والية جنوب دارفور

( بتاريخ 186قرار وزارة الحكم االتحادي رقم ) إلىمعتمدية وذلك إستنادا  9 إلىوشرق دارفور 

قبلي ال نبمن أبرز سماته الجا اإلدارية ، الخرطوم. وعليه نالحظ أن هذه التقسيمات5/5/2011

آلن في ادت اسالتي  ياء القبلية واالثنية والمناطقية،إحعادة الفرصة إلالعشائري الذي أتاح له 

ث هذه تحد مجتمعات دارفور في أبشع مظهر لها في النزاعات القبلية الحالية. ومن المالحظ قد

ي ا يعنوهذ األرض أو الديار وأخرى صغيرة تمتلك  األرض النزاعات بين قبيلة كبيرة صاحبة 

ً  أن القبيلة الصغيرة تابعة  ً  عتمديألهلية للقبيلة الكبيرة، ألن نظام اإلدارة ا إداريا لي عأساسا

كذلك ة ، وأو الديار القبلية المعني األرض مجموعة من األعراف منها حق االدعاء على ملكية 

ً المطالبة بحق  العرف السائد عارف . والمتةإلدارابأن القبيلة التي ال تمتلك الدار ال يحق لها عرفا

اً ومن ر حجماألكب ن في ديار القبيلةالقبائل الصغيرة التي ليس لها ديار خاصة بها تسك أن بعض

ً  لهاثم تتبع  لة رة القبين إداع، وان النزاع يحدث عندما تطالب القبيلة الصغيرة باالنفصال إداريا

قبيلة ترفض ال دة ماوعدم التبعية للقبيلة الكبيرة وعا اإلداريالكبيرة، بمعنى مطالبتها باالستقالل 

ع لنزااينشب نزاع بين القبيلتين والذي يأخذ طابع صاحبة الدار هذا المطلب االنفصالي، ف

 ً إلدارة امن  اإلداري. وعادة مايتم حسم هذا النوع من النزاعات بأعطاء القبيلة الصغيرة نوعا

يث تكون ار بحالصغيرة تابعة إلدارة القبيلة صاحبة الد األهلية المستقلة علي أن تكون القبيلة

موحات القبائل ( إال أن هذا الوضع عادة ال يرضي ط2010يب، الكلمة العليا للقبيلة الكبيرة )الط

ً وعدم التبعية ومن ثم نادرا ما تلتزم ببنود ا المبرم  لصلحالصغيرة التي تسعي لالنفصال كليا

يرضي  جزري لم يتم التوصل لحل كثير من المشاكل ما ةثارإلمطالبة باالنفصال ووتكون دائماً ا

فليس  عقيدالب باالنفصال. وهذا النمط من النزاعات يتسم بالتكال الطرفيين خاصة الطرف المط

ً من الموروث الثقافي القب األرض من السهل تجاوز مفهوم الديار و حقاً لي وألنه يمثل جزءا

 .مكتسباً منذ القدم يحوي أبعاد ومضامين سياسية واجتماعية عميقة

فى شرق دارفور  لتى الرزيقات والمعالياالنزاع بين قبي اإلدارية وكأمثلة لهذا النوع من النزاعات

جنوب دارفور ويعكس إلى أي حد يعانى دارفور حالة انعدام  يهلبة والقمر ف ي، والنزاع بين بن
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عاشت وتمازجت مع  ين عالقات القبائل التاألمن وأن هذه النزاعات حصدت آالف األرواح، وأ

ً واحداً، ولكن فى  تكاد تصبح ىبعض حت ً قبليا نزاعات  ية محددة تتصادم هذه القبائل فلحظكيانا

وحشية تتجاهل معها كل اإلرث المشترك من حقوق الجوار وصالت األرحام، والشبكة المتينة 

يمثل واحداً نسجها األسالف. والنزاع بين الرزيقات والمعاليا  يالعالقات الودية والحميمة التمن 

ت لمئات السنين فى جوار متصل وتفاعل تربط بين أطرافها صالت امتد يمن هذه النزاعات الت

باب الجوهرية لهذه النزاعات األس فيدارفور  فيمع بقية النزاعات القبلية  ي، وهو يلتقبينهما

من حيازة ملكيتها وممارسة السلطة  النزاعات حول األرض في اتتمثل أساس يوالت

ظروفه  يقبل لكل نزاععليها،واستخداماتها والحصول على عائد ما يُستغل من مواردها. لكن 

 . تصاحب تطوره وتصعيده التيالخاصة تحدد وزن العوامل المتسببة فيه وتلك 

 : الخاتمة

رفور دا مإقلي علي النزاعات القبلية في  اإلدارية حاولت هذه الدراسة معرفة أثر التقسيمات

 اعيةوتوضيح كيف انعكس ذلك على التركيبة االجتم ،والية جنوب دارفور بالتركيز على

ة من ت الدراسنطلقوتغيير مالمح التعايش السلمي بين المكونات القبلية. وا اإلدارية واالقتصادية و

 يبلية فت القنشوء وزيادة النزاعا أساس قبلي تسبب في افتراض أن التقسيم اإلداري للمناطق على

المنهج  داماستخ . تعدد جوانب موضوع التقسيم اإلداري وأثره علي مجتمع الدراسة يتطلبقليماإل

ل تأثير ن شكللوصول إلى الحقائق العلمية المطلوبة، وإبراز الصورة الوصفية الكاملة ع يالوصف

افة ر. باإلضارفودفي  اإلدارية القبلية واالجتماعية والسياسية و على المكونات اإلدارية التقسيمات

 اأيضواركة والمالحظة بالمشإلى مصادر المعلومات األولية والمصادر الثانوية مثل المقابالت 

أكبر قدر من  مصادر أخرى مثل الكتب، الدوريات واإلنترنت كل ذلك بغرض الحصول على

 لمراحلوا فى دارفور اإلدارية المعلومات وتحليلها. تناول البحث التطور التاريخي للتقسيمات

 اييرباع المعتإ من خالل األرض منذ عهد السلطنات والتي كان يتم فيها توزيع  اإلدارية

 يف ينمابفي تلك الفترة،  األرض من نسبة النزاعات حول  مما قلل يوالعرف األهل الموضوعية

دارة وإ رضاأل مسالة توزيع  يف يوالقبل ياالتجاه نحو تقليد العامل اإلثن العهد الوطني كان

لنزاعات با ريةاإلدا سلطتها مما تسبب في نشوء نزاعات معقدة . وتناول البحث عالقة التقسيمات

ية ات القبللنزاعاباإلشارة إلى بعض النماذج من  قليماإل يالمكونات القبلية ف على القبلية وأثرها

د من ى عدالمختلفة، توصل الدراسة إل اإلدارية تحدث بسبب التقسيمات يتكأمثلة للنزاعات ال

 :النتائج والتوصيات منها

 :مناقشة نتائج الدراسة

لم تراع خصوصية التركيبة االجتماعية والسياسية  األرض ات المتعلقة بالسياسات والتشريع -1

طبيعة  .قليمالمعقدة في اإل النزاعات القبلية واالثنية خلق وإستمرار إلىواالقتصادية مما أدى 

تكوينه وفى عالقاته األفقية والراسية رغم وجود  فيدارفور بشكل عام مجتمع قبلي  مجتمع إقليم

المدن والمراكز الحضرية إال أن جوهر العالقات  فير والتمدن وخاصة بعض مظاهر التحض
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تعتمد بشكل أساسي المختلفة  االقتصادية والسياسية واستخدامات األرضالمجتمعية والمصالح 

على القبيلة والمنطقة الجغرافية مثل ديار وحواكير القبائل. فلذلك صدور مثل المرسوم الدستورى 

واليات بدالً من  إلىيس الحكم االتحادى والذي نص على تقسيم السودان الخاص بتأس 1991للعام 

 1991بموجبه تم تعديل مرسوم  يوالذ 1994العام  في، وصدور مرسوم دستورى آخر األقاليم

 والية بدال من تسعة أقاليم وبموجب ذلك تم تقسيم  26 إلىونص المرسوم الجديد بتقسيم السودان 

بتقسيم واليات دارفور  يصدر قرار جمهور 2011، وفى العام الياتدارفور الى ثالث و إقليم

دخول الصراع السياسى بين الحكومة والحركات المعارضة  إلىإلى خمس واليات، باإلضافة 

ً منذ العام  قليماإل يالمسلحة ف تدهور وإنهيار بنية  إلىكل ذلك أدى  2003بصورة أكثر وضوحا

 اإلدارية تحكم التقسيمات يالت يالنهج واالطماع السياسية ه نيمكن القول بأ وبالتالي المجتمع. 

 اإلدارية بواسطة الحكومة االتحادية والسلطات الوالئية ولم تراع المعايير الموضوعية للتقسيمات

، المتعارف عليها مثل الرقعة الجغرافية، وجود الموارد الكافية، الكثافة السكانية وتجانسها وغيرها

حتى  اإلدارية هذه التقسيمات فياستخدام واستغالل العامل اإلثنى والقبلى سلوب أخذت بأبل 

عادت االنتماءات القبلية والمناطقية بصورة أقوى مما زادت وتيرة النزاعات القبلية ذات الطابع 

 دارى والمناطقي.اإل

خفيض نه توالذي نتج ع 2011و 1994أعلن في عامي  يقليم الذتبني النظام اإلتحادي في اإل -2

 ية جديدةت أهلتعيين إدارا إلىصالحيات اإلدارة األهلية وزيادة الواليات والمحليات، باإلضافة 

لى أرض يرة عا مؤشرات كث. هذه النتيجة تؤيدهقليماإل في اإلدارية زيادة حده النزاعات إلىأدى 

إدارات  عيينوتوخاصة والية جنوب دارفور، ألن تسييس شؤون اإلدارة األهلية  قليماإل يالواقع ف

ثير من الك ديار قبائل أخرى صاحبة الدار قد خلقت وعمقت يهلية جديدة مستقلة لقبائل تعيش فأ

لسلطات ه ايجهل ينطقة لفترات طويلة. الواقع الذنفس الم يتعيش ف يالنزاعات بين القبائل الت

 قسمةمارفور د ين األرض فدارفور هو أ إقليم يوالنخب السياسية بصورة متعمدة فالحكومية 

نها ية ملديار وحواكير للقبائل منذ عهد السالطين وتم تقنينها بواسطة كل الحكومات الوطن

 ع يستغل لجميواالستعمارية. نظام ديار القبائل الحواكير لها نظم وأعراف محلية متفق عليها وا

ت كوماالحلالستخدامات المختلفة وفق تلك األعراف والنظم المتفق عليها، ولكن بعض  األرض

ظم إثارة خرق تلك الن يكبر فكان لها الدور األ 2019-1989الوطنية خاصة عهد حكومة االنقاذ 

اسي مما لسياالصراع  يستخدامها فالنعرات الجهوية بطرق مختلفة منها تسييس اإلدارة االهلية وا

 ساهم فى خلق واستمرار العديد من النزاعات القبلية.

لقرارات السياسية أثر على الواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي، باتخاذ ا إقليم تقسيم ال-3

 يوالوجدان يارفور واالرتباط الروحتتحكم في عالقات أهل د يالت يمها هونظا األرض وأن 

مرار است.له دور في ترتيب وتنظيم العالقات التعاونية والتعايش بين مكونات دارفور األرضب

ً  قليماإل يالنزاعات القبلية الدامية ف على الواقع  قد أدت إلى االنقسامات السياسية وأثر سلبا

ثير على اآلخرين لها نتائج وخيمة مثل أألن إستخدام النفوذ السياسي للت يواالقتصاد ياالجتماع

بين مكونات المجتمع المحلى وينعكس ذلك  يوالنسيج االجتماع تفكك العالقات االجتماعية والسلم
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 ً  يمر المالحظ فمما يقلل من وحدة الهوية القومية السودانية. وهو األ يجتماععلى التكامل اال سلبا

رغم الفرص واإلمكانات  يءكل ش يوم من االختالفات وعدم االتفاق فالي يالواقع السودان

والموارد المتاحة للسودان كدولة ذات سيادة، ولكن أزمة النخب السياسية السودانية وإدمان الفشل، 

تتحكم فى إستمرار األزمة  يالت يقليمية والدولية هاألطماع والمصالح اإل إلىباإلضافة 

السودانية، ومع ذلك المسؤولية األكبر تتحملها النخب والمجموعات التي ظلت تحكم البالد منذ 

 يء.كل ش يف ياالستقالل بعقلية ورؤية ضيقة ال تخدم المصالح القومية للسودان المتنوع والغن

ة خاطئة دارينتيجة حتمية لتنفيذ سياسات إ يقليم هاإل يالقبلية المتكررة ف هرة النزاعاتظا-4

 ً مما ترتب  ،يئوالوال يعلى المستوى االتحاد ومرتبطة بمصالح الفئات الفاعلة سياسياً واقتصاديا

مواجهات  إلىمما أدى  يري ومحاولة سده باالستقطاب القبلعليه وجود خلل وقصور إدا

لى المح سائر بشرية و مادية واالنقسامات االجتماعية تتجاوز إطارهاخ وصدامات قبلية خلفت

اً باب واسعتح التماسك الهوية السودانية ويف يف ى مما شكل تهديداً قليمواإل يالقوم إلىوالوالئي 

 التدخالت الخارجية كما حدث لجنوب السودانية. أمام

 :التوصيات

 ية جديدة يتطلب التقيد بالمعايير.عند إنشاء واليات، محليات أو حتى وحدات إدار1

والرقعة  الموضوعية،المتمثلة في الكثافة السكانية وتجانسها، والموارد والثروات المتاحة،

ى أخر معايير يبصورة فعالة وأ اإلدارةالجغرافية، وجود رؤية ورسالة واضحة والقدرة على 

 بمستوياته المختلفة. يالتقسيم اإلدارفي  ذات كفاءة

 ارة شؤونلى إددور اإلدارات األهلية بتنظيمها قانونياً وعدم تسييسها وتركيز دورها ع. تفعيل 2

 القبائل واإلدارة المحلية.

م يد والنظلتقالأعراف ، العادات وا ةأهلية جديدة يتطلب إحترام ومراعا. في حالة إنشاء إدارات 3

 المحلية المعمول بها.

لثروة اوزيع لجميع مكونات المجتمع، يتم من خالله ت.تبنى نظام للحكم يُؤَمن مشاركة حقيقية 4

 .يمقلي اإلف يوعية تزيل الشعور بالغبن التاريخوالسلطة توزيعاً منصفاً ،وفق معايير موض

 قائمة المراجع

لقاهرة انشر . ابراهيم علي ابراهيم، الحرب االهلية وفرص السالم في السودان، دار الكتب وال1

2002. 

 ن للعملةلسوداونتائجها في دارفور: مطبعة ا األهليةبراهيم، تصفية اإلدارة .أحمد محمد احمد ا2

 .2008المحدودة 
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دراسة سوسيولوجية لألحياء السكنية موضوع سياسة الدولة للقضاء على  السن والجريمة

 السكن الصفيحي )مدينة مكناس نموذجا(

 د. خالد الزغاري            د. عبد الغفور الوالي                             

 باحث في علم االجتماع                    باحث في علم االجتماع

 فاس المغرب  -ة سيدي محمد بن عبد هللا جامع

 

هدف من نبعض األحياء السكنية بمدينة مكناس،  من خالل دراسة ميدانية أجريناها علىملخص: 

عض م ببخاللها فهم وتفسير مدى مساهمة متغير السن كأحد الخصائص الديموغرافية، في القيا

التي  لعمروكات بالنظر إلى فترات االسلوكات المنحرفة والجانحة. مبرزين حجم ونوع هذه السل

من  جراء عددبر إعيمر منها اإلنسان. سعيا منا لتحقيق هذا الهدف، اعتمدنا على المقاربة الكيفية، 

مر، عالمقابالت نصف الموجهة، مع عينة قصدية من ساكنة أحياء؛ عين الشبيك، برج موالي 

 حي.لصفيلدولة للقضاء على السكن اومرجان السكنى، كنموذج لألحياء السكنية موضوع سياسة ا

الجنوح، راف وأن فئة الشباب هي الفئة العمرية األكثر ارتباطا بظاهرة االنحخلصت الدراسة إلى 

ك، ل ذلخصوصا الممارسات العنيفة، التعاطي للمخدرات وكذا السرقة وسلوكات أخرى. في مقاب

ن لف مكبار السن، لكنها تخت ال يمكن نفي وجود هذه الظاهرة أيضا في صفوف األحداث وكذا

 حيث الكم والنوع، حسب كل مرحلة عمرية.

  األقران.، المخالطة الفارقية، السلوك المنحرف والجانح، السن: الكلمات المفتاحية

Age and Crime Sociological study of residential neighborhoods, the 

subject of the state's policy to eliminate shantytowns. (City of Meknes 

as a model) 

Dr. Abdelghafour Louali                 Dr. Khalid Zaghari  

          Researcher in Sociology               Researcher in Sociology  

University of Sidi Mohamed Ben Abdellah - Fez, Morocco 

Abstract: Through a field study we conducted on some residential 

neighborhoods in the city of Meknes, we aim to understand and explain 

the extent to which the age variable as a demographic characteristic 

contributes to some deviant and delinquent behaviors. Highlighting the 

size and type of these behaviors in view of the life periods that a person 

passes through. In pursuit of this goal, we relied on a qualitative 
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approach, by conducting a number of semi-directed interviews, with an 

intentional sample of neighborhood residents; Ain Chebek, Borj Moulay 

Omar, and Marjan Assoukna, as a model for residential neighborhoods, 

the subject of the state's policy to eliminate slum housing. The study 

concluded that the youth group is the age group most associated with the 

phenomenon of deviance and delinquency, especially violent practices, 

drug abuse, theft and other behaviors. On the other hand, it is not possible 

to deny the existence of this phenomenon also among the juveniles as 

well as the elderly, but it differs in terms of quantity and type, according 

to each age stage. 

Keywords:  Age,  Deviant and Delinquent Behavior,  The Differential 

Association, Peers. 

 مقدمة

يعتبر السن متغيرا مركزيا في تحليل وفهم ظاهرة الجريمة، واستنادا إلى هذا المتغير، سيتم  

الكشف عن عالقته االرتباطية ببعض المتغيرات الدالة على بعض السلوكات المنحرفة أو الجانحة 

على  )اإلجرامية( من داخل بعض األحياء السكنية. تؤكد بعض الدراسات واإلحصاءات الجنائية

الذي تمر حياته بمراحل مختلفة، تتميز بخصائص معينة  عالقة اإلجرام كّما ونوعا بسن اإلنسان،

تتعلق بتكوينه العضوي والنفسي؛ مرحلة الطفولة، مرحلة المراهقة، مرحلة النضج ومرحلة 

 الشيخوخة. حيث إن لكل مرحلة سماتها الخاصة التي تؤثر على سلوك الفرد. فعندما نقرأ مختلف

اإلحصائيات الرسمية المرتبطة بنسب عدد المجرمين ) في كل من سجالت المحاكم، محاضر 

الشرطة والدرك، المؤسسات السجنية واإلصالحية....إلخ(، أو من خالل مالحظاتنا اليومية لعدد 

من المنحرفين، سواء على مستوى األحياء موضوع الدراسة بشكل خاص، أو على مستوى 

عام، يتضح أنها ال تتوزع بشكل متساٍو بين مختلف الفئات العمرية للمجتمع؛ المدينة ككل بشكل 

حيث إن الفئتين العمريتين األكثر إجراما وانحرافا في صفوفه هما فئتا األحداث والشباب. وهو ما 

تؤكده أيضا بعض الدراسات واإلحصائيات، سواء على المستوى المحلي، الوطني أو الدولي؛ فإذا 

" Prattبيل المثال الدراسة اإلحصائية المعمقة التي قام بها كل من الباحثين برات "أخذنا على س

والتي حاولت الكشف عن أثر متغير السن  Cullen" (Pratt and Cullen, 2005)وكولين "

على الجريمة ضمن مجموعة من المحددات الكبرى، توصلت إلى أن فئة الشباب هي الفئة األكثر 

اختالف أفرادها من حيث نوع الجريمة  جتماعية والقانونية، بالرغم منمخالفة للقواعد اال

كما أن هذه الفئة ذاتها هي األكثر عددا (Sampson and Lauritsen, 1994, P.9) المرتكبة 

في سجل الضحايا. نفس المعطى تم تسجيله كذلك من خالل المقابالت التي تم إجراؤها مع أفراد 

تكررة لميدان الدراسة؛ حيث اتضح أن الفئة العمرية األكثر انتشارا هي العينة أثناء زياراتنا الم
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(، وهي نفسها الفئة األكبر %56,7سنة بنسبة ) 29و  18فئة الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 

 على مستوى الهرم السكاني لمدينة مكناس والتي بلغت نسبتها حسب آخر إحصاء للسكن والسكنى

( من مجموع السكان الحضريين. وهذا ما  %64( أكثر )2014تخطيط، المندوبية السامية لل)

يفسر كون هذه األحياء موضوع الدراسة، الموسومة أصال بارتفاع كثافتها السكانية إلى جانب 

أحياء أخرى من المدينة، كسيدي بابا، سيدي بوزكري، ويسالن، عين السلوكي وجه 

العمرية. تهدف هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن عروس....إلخ، خزانا ديموغرافيا لهذه الفئة 

الدور الذي يحدثه متغير السن في تفسير حجم ونوع السلوكات المنحرفة والجانحة ببعض األحياء 

السكنية المستفيدة من سياسة الدولة للقضاء على السكن الصفيحي بمدينة مكناس، وذلك من خالل 

ف تتوزع السلوكات المنحرفة والجانحة من داخل هذه اإلجابة على السؤال اإلشكالي التالي: كي

األحياء، وما هي طبيعة العالقة التي تربطها بمتغير السن عند األفراد المنحدرين من أحياء برج 

 ؟ IIIموالي عمر، وعين الشبيك، ومرجان 

 منهجية الدراسة : -01

ته وكذا طبيعة لتحقيق هذا الهدف، ونظرا لخصوصية موضوعنا، وصعوبة الولوج إلى عين

إشكاليته ورهاناته، تم تبني منهج متكامل، يعتمد على معالجة وتحليل بعض المعطيات الكيفية 

بطريقة كمية، تستهدف من جهة وصف بعض المتغيرات المتعلقة بعينة ومجال الدراسة، و 

قات وصف بعض السلوكات الجانحة والمنحرفة ألفراد العينة، ثم من جهة ثانية الوقوف عند عال

. باإلضافة إلى ذلك، تم اعتماد  (1)االرتباط بين هذه السلوكات وبين الفئات العمرية للمبحوثين

المنهج الكيفي المؤسس على خلفية إبستمولوجية تأويلية  بغية الوصول إلى أكبر قدر من 

 المعلومات النوعية التي يصعب الوصول إليها إذا تم اعتماد المقاربة الكمية.

 دراسة:عينة ال -02

ي مبحوثا، ينحدرون من أحياء كل من؛ برج موال 60أجري هذا البحث على عينة تتكون من 

لى السكن ، باعتبارها أحياء كانت موضوع سياسة الدولة للقضاء عIIIعمر، عين الشبك ومرجان 

ن أو مع النزالء الحاليي المقابالت نصف الموجهةالصفيحي. وقد تم ذلك من خالل عدد من 

القبض  ليهمعن للمؤسسة السجنية أو مركز حماية الطفولة بمكناس، وكذا ممن سبق و ألقي السابقي

يع ( طريقة توز01( والرسم البياني رقم )01من طرف مؤسسة الشرطة. يوضح الجدول رقم )

 أفراد العينة حسب الجنس والفئات العمرية كالتالي:

 ت العمرية(: توزيع أفراد العينة حسب الجنس والفئا01جدول رقم )

                                            
يتم استخدام بهدف قياس عالقة االرتباط بين السلوكات الجانحة والمنحرفة وبين متغير الفئات العمرية، سوف  - 1

أنه كلما انخفضت  لقياس مدى استقاللية متغيرين فئويين؛ حيث (Chi- square test) اختبار كاي تربيع لالستقاللية

ا يدل على عدم مم %(5القيمة االحتمالية المحددة إحصائيا في ) قيمة كاي تربيع كلما ارتفعت قيمة مستوى الداللة عن

ي إلحصائارين والعكس صحيح، للمزيد من التفاصيل بخصوص هذا األسلوب وجود عالقة ارتباط بين هذين المتغي

 أنظر:
  - Field, Andy, Discovering Statistics Using SPSS, Third edition, Sage, 2009, PP. 686- 724. 
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(: يوضح توزيع العينة حسب 01رسم بياني رقم )

 الجنس والفئات العمرية

 
المصدر: معطيات من مقابالت مع المبحوثين سنة 

2019. 

التكرار المئوية النسب

 ات

 المتغيرات الشخصية

 الجنس الذكور 44 % 73,3

 اإلناث 16 % 26,7

 المجموع 60 %100

إلى  15 من  18 % 30

 سنة 17

الفئات 

 العمرية

إلى  18 من 34 % 56,7

 سنة 29

إلى  30 من 08 % 13,3

 سنة 60

 المجموع 60 % 100

بخصوص البيانات الشخصية للمبحوثين، 

فقد جاءت المرتبة األولى لفائدة الذكور 

%( مقارنة مع نسبة اإلناث 73,3بنسبة )

%( من مجموع أفراد  26,7التي سجلت )

ا التفاوت بين العينة، ويعزى سبب هذ

الجنسين إلى صعوبة الوصول إلى الجنس 

وجدنا  لكن وفي مقابل ذلك،. (2)األنثوي

أنفسنا أمام الذكور الذين يتسمون بنسبة 

                                            
صعوبة بنوع الثقافة السائدة التي ال هذه ترتبط   -2

ذا تتيح لنا كغرباء عن هذه األحياء استجوابهن، وه

أمر طبيعي إذا ما أخذنا الظروف التي أجريت فيها 

المقابالت، خصوصا وأن المدة الزمنية التي يتم فيها 

تسجيل كل مقابلة على حدى يتطلب ما يقارب ساعة 

ونصفا إلى ساعتين من الزمن. على عكس الذكور 

األكثر قبوال أو باألحرى إقباال على المشاركة، 

إمكانية االلتقاء بهم فوضعهم االجتماعي الذي يتيح 

وتبادل الحديث معهم كان ميسرا، عكس اإلناث 

الالئي يرفضن الحديث في غياب وساطات )ذكورا 

عالية من خرق القواعد القانونية 

واالجتماعية )نتائج البحث االستكشافي(، 

والذي تؤكده العديد من اإلحصائيات 

ذكور أكثر الجنائية، التي توصلت إلى أن ال

إجراما من اإلناث، فإجرام الرجل يفوق 

إجرام المرأة بخمسة أمثال، بل تصل حسب 

البعض إلى عشرة أمثال )أحداف محمد، 

 (.331، ص2017

أما بخصوص متغير السن فقد تم تقسيمه 

إلى ثالث فئات عمرية؛ فئة لم تبلغ بعد سن 

سنة ميالدية  18الرشد الذي يتحدد ببلوغ 

فئة التي تضم أحداثا تتراوح كاملة، وهي ال

سنة، وتقدر نسبتها 17و 15أعمارهم ما بين 

(  أغلبها كانت من نزالء مركز %30ب )

حماية الطفولة )تم إيداعهم المؤسسة بقرار 

                                                 
وإناثا( يثقن فيهم ويشجعونهن على قبول الحديث 

 .معنا
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من قاضي األحداث(، هذه الفئة تكون 

مسؤوليتها ناقصة بسبب عدم اكتمال 

تميزها. وفئة ثانية هي الفئة كاملة 

مل تميزها، الفئة النشيطة المسؤولية والمكت

والقادرة على العمل. وتنقسم هذه الفئة إلى 

قسمين مرتبطين بطورين مختلفين لكل 

منهما خصائص معينة؛ طور الشباب أو 

النضج الباكر، ثم طور النضج الحقيقي. 

أعضاء القسم األول تنحصر أعمارهم ما 

سنة، وبلغت نسبتهم  29و  18بين 

سم الثاني ( بينما أعضاء الق56,7%)

 60و  30 المتراوحة أعمارهم ما بين

  (.%13.3سنة،  بلغت نسبتهم )

 مجال الدراسة: -03

لقد عملنا في هذه الدراسة على اختيار  

عين ، برج موالي عمرأحياء كل من؛ 

، كمكان للبحث III مرجانو الشبيك

والتقصي، وكان الدافع إلى ذلك: كونها 

سبة مهمة تمثل نموذجا لألحياء التي تعرف ن

 نقطا سوداءمن الجريمة؛ أي أنها تمثل  

بالمفهوم األمني، وكونها أيضا موضوع 

سياسة القضاء على أكبر شبكة دور صفيح؛ 

منها ما تمت إعادة هيكلتها في نفس المكان 

)برج موالي عمر وجزء من عين الشبيك(، 

ومنها من كانت مكان استقبال نسبة مهمة 

ة لهذا من ساكنة دور الصفيح، مجهز

الغرض )جزء من عين الشبيك و حي 

(. ويوضح كل من الجدول رقم IIIمرجان

( توزيع 02( والرسم البياني رقم )02)

 أفراد العينة حسب مجال السكن كالتالي:

(: يوضح مجال السكن عند 02رسم بياني رقم )

 أفراد العينة

 
(: يوضح مجال السكن عند 02جدول رقم )

أفراد العينة

 .2019نة  سالمصدر: معطيات من مقابالت مع المبحوثين                                           

 وصف السلوكات المنحرفة والجانحة: -04

جرائم متنوعة من حيث الحجم والشكل، وهو ما جعلها موصومة من طرف  تعرف هذه األحياء

ساكنة المدينة من جهة وتعتبرها السلطات األمنية نقطا سوداء من جهة ثانية. سنحاول هنا أن 

نشخص هذه الظاهرة، ليس اعتمادا على ما عايَناه خالل جوالتنا االستطالعية أو نزولنا المتكرر 

النسب 

 المئوية

 مجال السكن التكرارات

 ربرج موالي عم 35 % 58,3

 عين الشبيك 12 % 20

 (IIIمرجان ) 13 % 21,7

 المجموع 60 % 100



بد الغفور د. ع  السن والجريمة، دراسة سوسيولوجية لألحياء السكنية موضوع سياسة الدولة للقضاء على السكن الصفيحي

 الوالي د. خالد الزغاري 

 11      2022سبتمبر ، 25العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

يضا من خالل إجابات مبحوثينا عن السؤال المتعلق بطبيعة السلوكات للميدان فحسب، وإنما أ

 المنحرفة والجانحة األكثر انتشارا في الحي ؟ وقد توصلنا إلى ما يلي:

 

 

 

( السلوكات المنحرفة والجانحة 03جدول رقم )

 لألفراد

(: يوضح أنواع السلوكات 03رسم بياني رقم )
 فرادالجانحة والمنحرفة لأل

المصدر: معطيات من مقابالت مع المبحوثين 

2019سنة 

( إلى تصنيف السلوكات المنحرفة والجانحة التي 03تشير نتائج الجدول والرسم البياني رقم )

صرح المبحوثون بارتكابها، طبيعة صياغة هذا السؤال تسمح للمبحوث أن يصرح بأكثر من 

ة بأنواع السلوكات االنحرافية والجانحة بلغت سلوك واحد؛ حيث أن عدد التصريحات المتعلق

( مبحوثا، ونظرا لتعدد السلوكات وتداخلها في 60( وهو عدد يفوق عدد المبحوثين البالغ )159)

لتحديد طبيعة  TURF Analysis" (3)" تورف"الحالة الواحدة، فقد تم إجراء "اختبار 

ذه السلوكات، عوض تحديد طبيعتها السلوكات المتصدرة للترتيب حسب الخيارات المعبرة عن ه

( طبيعة السلوكات المتصدرة؛ سواء في حالة 04حسب عدد األشخاص. ويوضح الجدول رقم )

                                            
 Total Unduplicated) يمكن ترجمة هذا األسلوب اإلحصائي بإجمالي الوصول غير المكرر والتكرارات -3

Reach and Frequency)حيث يستعمل لحساب االختيارات أو االستجابات المتعددة والمتداخلة عند المبحوثين،  ؛

 للمزيد من التفاصيل بخصوص هذا األسلوب اإلحصائي أنظر:
     - Program Data IBM SPSS Statistics, version 23. 

النسب 
 المئوية

 السلوكات المنحرفة التكرارات

 تناول المخدرات 39 % 24,5

 ممارسة العنف 38 % 23,9

 السرقة 26 % 16,4

 اول الكحولتن 16 % 10,1

9,4 % 15 
التجارة في 

 المخدرات

6,9 % 11 
التحرش والعمل 

 الجنسي

 التجارة في الكحول 8 % 5,0

 الغياب والتسكع 6 % 3,8

 المجموع 159 % 100,0



بد الغفور د. ع  السن والجريمة، دراسة سوسيولوجية لألحياء السكنية موضوع سياسة الدولة للقضاء على السكن الصفيحي

 الوالي د. خالد الزغاري 

 11      2022سبتمبر ، 25العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

( و"أعلى سلوكين" ممثلة في ممارسة 24,5%"أعلى سلوك" ممثل في تناول المخدرات بنسبة )

مثلة في (، ثم "ثالث أعلى سلوكات" متصدرة م% 48,4العنف وتناول المخدرات بنسبة )

(؛ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل % 64,8السرقة، وتناول المخدرات، وممارسة العنف بنسبة )

على أن كل مبحوث يمارس في نفس الوقت أكثر من سلوك أو سلوكين جانحين على األقل. وهو 

 ( التالي:04ما يوضحه الجدول رقم )

 (: طبيعة مستوى السلوكات المنحرفة04جدول رقم )

 2019المصدر: معطيات من مقابالت مع المبحوثين سنة  

 نتائج الدراسة: -05

بعد أن تم استعراض بعض التحليالت الوصفية المتعلقة بعينة ومجال الدراسة وكذا وصف طبيعة 

السلوكات المنحرفة التي صرح المبحوثون باقترافها، سنحاول في هذا المحور أن نقتصر على 

وربطها بمتغير عرض النتائج التي تشمل أكثر السلوكات الجانحة التي ترددت عند أفراد العينة 

الفئات العمرية، وهي ممارسة العنف والتعاطي للمخدرات تجارة واستهالكا، ونظرا لكون 

البيانات المتعلقة بهذين المتغيرين عبارة عن بيانات فئوية، فإنه سيتم تخصيص اختبار كاي تربيع 

 لهذا الغرض لدراسة طبيعة العالقة التي تربط بينهما.

 السن وممارسة العنف: -أ

 (: يبين ممارسة العنف حسب الفئات العمرية05جدول رقم )

مستوى السلوكات  طبيعتها التكرارات نسبة الوصول

 فةالمنحر

 أكثر سلوك تناول المخدرات 39 % 24,5

 أكثر سلوكين ممارسة العنف و تناول المخدرات 77 % 48,4

السرقة و تناول المخدرات وممارسة  103 % 64,8

 العنف

 أكثر ثالث سلوكات

ممارسة  وجود سلوكات عنفية عدم وجود سلوكات عنفية المجموع
 العنف

النسب 

 المئوية

النسب  التكرارات

 المئوية

النسب  التكرارات

 المئوية

 الفئات العمرية التكرارات

 17إلى  15من  12 % 66,7 6 % 33,3 18 % 100,0

 29إلى  18من  24 % 70,6 10 % 29,4 34 % 100,0

 60إلى  30من  2 % 25,0 6 % 75,0 8 % 100,0

 المجموع 38 % 63,3 22 % 36,7 60 % 100,0
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وثين من لمبحاتشير نتائج الجدول أعاله، أن هناك ارتفاعا في نسبة السلوكات العنيفة عند أغلب 

لى أكثر ميال إ (، وأن الفئتين العمريتين األولى والثانية% 63,3ختلف الفئات العمرية بمجموع )م

ة العمرية ( على التوالي مقارنة مع الفئ% 70,6( و)% 66,7ممارسة السلوكات العنيفة بقيمة )

عنيفة (؛ حيث أن هذا الفرق في انخفاض درجة السلوكات ال% 25( سنة )60(سنة إلى )30من )

لعمرية ات اند الفئة العمرية الثالثة، هو الذي تسبب في وجود عالقة ارتباط بين متغير الفئع

جود و(، وتدل هذه القيمة المنخفضة لكاي تربيع على 5,919ومتغير ممارسة العنف بقيمة )

تصرا فقط على ( سنة أو أكثر، وأن األمر ليس مق30سلوكات عنيفة حتى عند األفراد الذين بلغوا )

ج أنه ال يمكن ( سنة، ومنه يمكن االستنتا29( سنة و )15فراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين )األ

جد لها مكانا بعد ت( للحكم على أن السلوكات العنيفة ال 0,052االستناد إلى هذه الداللة المنخفضة )

 مرحلة الثالثين سنة.

 السن وتناول المخدرات: -ب

 ات حسب الفئات العمرية(: يبين تناول المخدر06جدول رقم )

 تناول المخدرات االستهالك عدم االستهالك المجموع

النسب 

 المئوية

النسب  التكرارات

 المئوية

النسب  التكرارات

 المئوية

 الفئات العمرية التكرارات

100,0 

% 

 17إلى  15من  10 % 55,6 8 % 44,4 18

100,0 

% 

 29إلى  18من  23 % 67,6 11 % 32,4 34

100,0 
% 

 60إلى  30من  6 % 75,0 2 % 25,0 8

100,0 

% 

 المجموع 39 % 65,0 21 % 35,0 60

 قيمة كاي تربيع 1,162

 قيمة مستوى الداللة 0,559

ن هذه النسبة (؛ حيث إ% 65إن أغلبية المبحوثين الذين تم استجوابهم يتناولون المخدرات بنسبة )

ب عالقة غيا ف الفئات العمرية، مما نتج عنهالكلية تتوزع بشكل متقارب بين المبحوثين من مختل

دا منخفضة جع الاالرتباط بين المتغيرين؛ حيث تتجلى استقاللية هذين المتغيرين في قيمة كاي تربي

لمحددة ا( وهي أكبر بكثير من القيمة االحتمالية 0,559( ومستوى الداللة المرتفع )1,162)

ن أن لتي يمكافئاته المختلفة ال يفسر التفاوتات (؛ مما يعني أن متغير العمر ب%5إحصائيا في )

زن في لتوااتحدث على مستوى استهالك المخدرات، وأن الفئات العمرية الثالث يغلب عليها طابع 

 عالقتها بتناول المخدرات.

 السن وتجارة المخدرات: -ج

 (: يبين االتجار في المخدرات حسب الفئات العمرية07جدول رقم )

 قيمة كاي تربيع 5,919

قيمة مستوى  0,052

 الداللة
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االتجار في  االتجار تجارعدم اال المجموع

 المخدرات

النسب 

 المئوية

النسب  التكرارات

 المئوية

النسب  التكرارات

 المئوية

 الفئات العمرية التكرارات

 17إلى  15من  3 % 16,7 15 % 83,3 18 % 100,0

 29إلى  18من  7 % 20,6 27 % 79,4 34 % 100,0

 60إلى  30من  5 % 62,5 3 % 37,5 8 % 100,0

 المجموع 15 % 25,0 45 % 75,0 60 % 100,0

 قيمة كاي تربيع 7,020

قيمة مستوى  0,03

 الداللة

( كما سبقت % 65إن تصريح أغلبية المبحوثين أنهم مدمنين على تناول المخدرات بنسبة )

( ال ينسجم مع قضية اتجارهم فيها. وهذا ما تؤكده نتائج 06اإلشارة لذلك مع نتائج الجدول رقم )

%(، ويتجلى ذلك  75( بحيث أن غالبية المبحوثين ال يتاجرون في المخدرات )07ل رقم )الجدو

( سنة إلى 30، باستثناء الفئة العمرية من )(4)بالخصوص في الفئتين العمريتين األولى والثانية

(؛ حيث تسبب هذا االستثناء بوجود عالقة ارتباطية بين المتغيرين بقيمة % 62,5( سنة )60)

، هذه العالقة حتى وإن كانت منخفضة إال أنها تدل على أن عملية االتجار في المخدرات (7,020)

 ترتبط بالفئات العمرية التي راكمت عدة تجارب وخبرات في هذا المجال.

 تفسير ومناقشة النتائج : -06

سات لدرايعتبر العمر متغيرا مركزيا في تحليل وفهم ظاهرة الجريمة، وقد أكدت العديد من ا

بمراحل  الذي تمر حياته على عالقة اإلجرام كّما ونوعا بسن اإلنسان واإلحصاءات الجنائية

حلة مختلفة، وتتميز بخصائص معينة تتعلق بتكوينه العضوي والنفسي؛ مرحلة الطفولة، مر

لوك لى سالمراهقة، مرحلة النضج ومرحلة الشيخوخة، ولكل مرحلة سماتها الخاصة التي تؤثر ع

 الفرد.

ما نقرأ مختلف اإلحصائيات الرسمية المرتبطة بنسب عدد المجرمين ) في كل من سجالت فعند

المحاكم، محاضر الشرطة والدرك، المؤسسات السجنية واإلصالحية....(، أو من خالل 

مالحظاتنا اليومية لعدد المنحرفين، سواء على مستوى هذه األحياء موضوع الدراسة بشكل 

ة ككل بشكل عام، يتضح أنها ال تتوزع بشكل متساٍو بين مختلف خاص، أو على مستوى المدين

الفئات العمرية للمجتمع. فالفئتان العمريتان األكثر إجراما وانحرافا في صفوفه هما فئتا األحداث 

والشباب، وهو ما تؤكده أيضا جل الدراسات واإلحصائيات، سواء على المستوى المحلي، 

                                            
كالحراسة تحسبا ألي تدخل أمني وتلفيف تنحصر مهمة هاتين الفئتين العمريتين في بعض المهام الثانوية  - 4

م في هذا خبرته البضاعة في ملفوفات بالستيكية، وكذا في دور الوساطة  بين التجار والزبائن، ومهام أخرى لقلة
 المجال.
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لى سبيل المثال الدراسة اإلحصائية المعمقة التي قام بها كل من فإذا أخذنا ع الوطني أو الدولي،

، والتي حاولت الكشف عن أثر متغير السن على (Pratt and Cullen, 2005)برات وكولين 

الجريمة ضمن مجموعة من المحددات الكبرى، توصلت إلى أن فئة الشباب هي الفئة األكثر 

 اختالف أفرادها من حيث نوع الجريمة المرتكبة لرغم منمخالفة للقواعد االجتماعية والقانونية با

من جهة، واألكثر عددا في سجل الضحايا من جهة ثانية. نفس المعطى تم تسجيله أيضا بالنسبة 

لعينة دراستنا؛ فمن خالل المعطيات التي توصلنا إليها عن طريق مبحوثينا وكذا من خالل ما 

كررة لميدان الدراسة، يتضح أن الفئة العمرية األكثر سجلناه من مالحظات أثناء زياراتنا المت

انتشارا في مجال الدراسة هي فئة الشباب. قياسا على ذلك، يمكن أن نقول أن هذه الفئة العمرية 

المحتمل انزالقها في براثين االنحراف والجريمة تتمركز بشكل أكبر في هذا النوع من األحياء 

نفس الخاصية؛ كسيدي بابا، سيدي بوزكري، ويسالن، عين المكتظة إلى جانب أحياء أخرى لها 

 السلوكي وجه عروس....إلخ.

إن العمر هو أحد العوامل المفسرة لتغير بنياتنا الجسدية والجسمية مع مرور الزمن، تغير قد ينتج 

عنه إمكانيات محدودة وقيود جديدة، هو كذلك أحد المؤشرات القوية للسلوك البشري الذي يرتبط 

يرات تهم؛ مستويات النضج العقلي، التطورات النفسية والمعرفية والوجدانية، وكذا مستوى بمتغ

.....إلخ. هي متغيرات ذات الصلة (5) نمو األحكام الخلقية التي تحدث عنها كولبرغ في نظريته

بالرغبة في ممارسة أي سلوك كيف ما كان نوعه، ومنه السلوك المنحرف أو الجانح، كما أنها 

ذات الصلة بالوضع المهني والمستوى االقتصادي لألفراد. وال شك في أن العمر يؤخذ أيضا 

من عدمه، وخصوصا في مسألة ارتكاب الفعل الجرمي،  كذلك بعين االعتبار في اتخاذ أي قرار

البيولوجي، سواء كانت  بل إن كل األنشطة اليومية التي نشارك فيها، ترتبط ارتباًطا وثيقًا بعمرنا

هوايات أو خيارات برامجنا التلفزية.. ...إلخ. هكذا "تحدد بقوة"، كل هذه  استهالكية،عادات 

، وهو ما سينطبق أيضا على )Foot, 1996( األنشطة حسب الفئة العمرية التي ننتمي إليها

االختيارات ذات الصلة بالقضايا الجنائية. لهذا الغرض، تم العمل على تقسيم فترات العمر بداللة 

 نوع الجريمة التي يقترفها كاآلتي: حجم و 

في مرحلة الطفولة، أي قبل سن ثمان أو تسع سنوات، نادرا ما يقترف األحداث جنحا بالمفهوم 

القانوني، وفي حالة وقوعها فهي في العادة ال يتم تسجلها ضمن اإلحصائيات الجنائية خالل هذه 

لوجي وضعف عالقاتهم االجتماعية المرحلة، ويرجع السبب في ذلك إلى ضعف التكوين الفيزيز

واالحتكاك مع العالم الخارجي من جهة، ومن جهة ثانية فأغلب التشريعات ال تعتبر الطفل 

مسؤوال جنائيا عن األفعال التي يرتكبها خالل هذه المرحلة، وهذا هو سبب عدم تضمينها في 

راهقة، غالبا ما نكون (. لكن مع مرحلة الم350، ص2017اإلحصائيات الجنائية )أحداف محمد، 

                                            
النمو الخلقي هو أحد مظاهر التطبيع االجتماعي، و هو العملية التي يتعلم بها الطفل مسايرة توقعات المجتمع  -5

 فة التي يعيش فيها، للمزيد من التفاصيل بخصوص ذلك أنظر:والثقا
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أمام مرحلة انفجار جنحي وانحرافي والتي تكون لحسن الحظ وفي غالب األحيان مرحلة عابرة، 

فالسلوك اإلجرامي يأخذ أبعاده الحقيقية في الواقع ابتداء من سن الثانية عشر تقريبا، و يزداد 

( وهذا 351، ص2017د، بأعداد نسبية مع التقدم في السن إلى غاية الثامنة عشرة )أحداف محم

ما أكدته العديد من الدراسات التي أظهرت بأن الجنوح يبتدئ مع بداية المراهقة ليصل أوجه مع 

سن السابعة أو الثامنة عشر، ويبدأ باالنخفاض تدريجيا حسب ما خلص إليه مارك أويميت 

"Marc Ouimet" وآتيين بليس "Etienne Blaisموغرافي " في دراستهما حول التأثير الدي

 . (6)9199و  1962على توجهات الجريمة بكيبيك ما بين سنوات 

 الطفولة ية منهي من أصعب الفترات التي يمر منها اإلنسان، فهي مرحلة انتقال فترة المراهقةإن 

ت غيراإلى الشباب، تمألها االضطرابات والثورة على سلطة األهل، يطرأ فيها على الحدث ت

اء علم األثر الكبير على سلوكه الذي يصبح عنيفا، وهو ما يفسره عضوية ونفسية، يكون لها

رات لتغيالنفس بالسلوك الجامح والعنيف للمراهقين وصعوبة تأقلمهم مع المجتمع بسبب تلك ا

ير في ة، التغيبدنيالطارئة. من بـين تلك التغييــرات التـي يتعرض لها الفرد نذكر؛ زيادة القوة ال

لى عمرد تؤثر في رغبته، واالتجـاه نحو االنطالق خارج األسرة والت إفراز بعض الغدد التي

 القيود المفروضة عليه رغبة منه في التعبير عن شخصيته.

وة سبب الفجبافق تعرف المراهقة بكونها مرحلة تتميز بالهشاشة والقابلية للتأثر والحاجة إلى التو

ة في سلوكيالوجدانية وال -العاطفية  الفاصلة، بين مستويات نمو الجوانب المعرفية والجوانب

تناسق ة الالشخصية. وعليه، فإن فهم السلوك السوي والشاذ لدى المراهق يحتاج إلى معرفة درج

ى أنه ة علأو التفاوت في نمو نظم الشخصية، أي أنه يمكن فهم النمو السليم خالل هذه المرحل

ن أن ي حيالوجدانية والسلوكية، ف-ةنتيجة التنسيق بين األنشطة والقدرات العقلية والعاطفي

تنسيق ة الاالضطرابات النفسية وما يرتبط بها من سلوكات شاذة قد يعود السبب فيها إلى صعوب

 بين تلك العمليات.

ترتبط هذه المرحلة من الناحية النوعية بارتكاب جرائم السرقة والتي تحظى بالنصيب األكبر، إلى 

رتكاب جرائم االعتداء على العرض )عبد الستار فوزية، جانب جرائم العنف البدني، وكذا ا

( وهي نفس المعطيات التي توصلنا إليها في دراسة سابقة تهم األحداث نزالء 99، ص1972

(؛ حيث أبانت إحصائيات سجل 85، ص2013مركز حماية الطفولة بمكناس )الوالي عبد الغفور، 

على أن جنح السرقة والسرقة الموصوفة، ( 2013-2008األحداث بنفس المركز في تلك الفترة )

                                                                                                            
   - Kohlberg, Lawrence (1981), Essays on moral development: The philosophy of moral 

development. Moral stages and the idea of justice, San Francisco: Harper and Row 

Publishers. 

6 - Les résultats de cette étude furent présentés lors du Colloque de l'Association 

internationale des criminologues de langue française (AICLF) tenu à Montréal en août 

2000.Cette recherche a été rendue possible grâce à une subvention du Conseil de 

recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). 
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الضرب والجرح، الضرب والجرح بالسالح، االغتصاب، إلى جانب حيازة المخدرات وتناول 

 الكحول، هي األكثر ارتكابا في صفوف هؤالء األحداث.

ماية حركز وهي نفسها، النتائج التي تؤكدها معطيات و إحصائيات جديدة تم الحصول عليها من م

حها المبيان ، والتي يوض2018و  2015مكناس والمتعلقة بالفترة الممتدة ما بين سنتي الطفولة ب

 ( التالي:04رقم )

ممتدة ي الفترة ال( : توزيع عدد الجنح المرتكبة من طرف نزالء مركز حماية الطفولة بمكناس ف04رسم بياني رقم ) 

 .201و  2015ما بين 

 

 

 

 ناسالمصدر: سجل مركز حماية الطفولة بمك

باعتبارها من أهم فترات العمر، والتي تمتد ما بين الثامنة عشر  فترة النضجبعد هذه الفترة تأتي 

والستين سنة؛ حيث يتأثر فيـها الفـرد بتغيرات عضوية ونفسية كما يتأثر بتغير الظروف البيئيـة 

شباب أو المحيطـة بـه، وتنقسم هذه المرحلة إلى طورين لكل منهما خصائص معينة، طور ال

النضج الباكر ثم طور النضج الحقيقي؛  فالطور األول يمتد من الثامنة عشر إلى سن التاسعة 

والعشرين، ويمتاز بانتهــاء أزمـات المراهقة واالستعداد لطور االستقرار، وهـو مـن أصـعب 

ا أكدته لكثرة اإلجرام فيه، إذ يتراوح ما بين ربع وثلث كمية اإلجرام الكلي، وهذا م المراحل

. األمر نفسه توصلنا إليه من خالل عينة دراستنا هاته والتي (7)بعض الدراسات واإلحصائيات

تهيمن فيها هذه المرحلة العمرية مقارنة بالمراحل العمرية األخرى إذ تبلغ أكثر من نصف العينة 

سبقت اإلشارة لذلك. أما الطور الثاني، فيمتد من الثالثين إلى الستين سنة، ويمتاز بظهور كما 

جرائم أخرى إلى جانب التعاطي للمخدرات تجارة واستهالكا، كالسرقة وخيانة األمانة وجرائم 

 النصب واالعتداء على الشرف.

تلف التحوالت مستوى مخ إن هذه الفترة من العمر بطوريها هي مرحلة جد حساسة على

والميكانيزمات االجتماعية، ومن تم تعتبر محالال أو مدخال لدراسة وفهم طبيعة التحوالت الجارية 

المجتمعات. من هذا المنطلق يصبح كل رفض للنسق االجتماعي وكل خلل وظيفي  في مجتمع من

لشخصية في نسق الشخصية أو نسق الفعل في هذه المرحلة العمرية، وبالخصوص مرحلة بناء ا

مسألة جد خطيرة، إذ يسهل بناء تمثالت حول مجتمع افتراضي يلبي متطلبات وحاجيات وأحالم 

هذه الشريحة، وسرعان ما تتحول هذه التمثالت إلى أفكار ورغبات تفرض شروطا اجتماعية 

                                            
 للمزيد من التوضيح أنظر: - 7

 سة، الطبعة(، علم اإلجرام النظريات العلمية، والسلوك اإلجرامي، مطبعة وراقة سجلما2017أحداف محمد )  -

  الثالثة.

  - Pratt T.C. and Cullen F.T (2005) « Assessing macro-level predictors and theories of 

crime: A meta-analysis», Crime and Justice. A Review of Research, vol. 32. 
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 معينة على مرورها من الفعل االفتراضي الرمزي إلى الفعل المادي، وكلما كانت المسافة البنائية

بين المجتمع الذي يعيش فيه المراهق والشاب في الواقع وبين المجتمع االفتراضي أو المبني 

كبيرة، كلما كانت حاالت األنوميا االجتماعية أكثر حدة، أي حاالت الرفض االجتماعي وحاالت 

العنف والصراع الدموي، ومن تم يتحول المجتمع من حالة التوازن إلى حالة الصراع. إن مفهوم 

سببا لالنحراف  Durkheim  " أو الالمعيارية الذي اعتبره دوركهايم anomieألنومية "ا

االجتماعي؛ يعني حالة الالقانون أو الالنظام الذي يجد الفرد نفسه فيه إلى جانب افتقاره إلى قاعدة 

أو معيار لسلوكه السوي أو النمطي مقارنة مع السلوك غير السوي أو الالنمطي، وهذه الحالة 

غالبا ما تنتج عن الصراع أو التناقض الذي يعيشه الفرد في عالقاته االجتماعية، وخاصة 

لميرتون، بحيث  المتطلبات والواجبات االجتماعية للحياة اليومية وفق ماجاءت به نظرية التوتر

ا تعبر األنوميا عن أزمة وحاجة العالقات االجتماعية للقيم التي تحفظ لها تناسقها ووظيفتها، مم

ينعكس على الفرد ويدفعه إلى العزلة عن المجتمع، وربما إلى معاداته )التمرد( مادام أنه ليس 

، 1985هناك ال معيار وال قاعدة تقوم بدور الضبط االجتماعي )كاره مصطفى عبد المجيد، 

( لكن لتجاوز هذا الوضع، البد من محاوالت المتصاص هذا الرفض وهذا التوتر إما 242ص

ية أو ردعية أو هما معا، ويبقى الوسيط العالئقي بين مدخالت التوتر والرفض من بطرق تربو

جهة وترشيد هذا الرفض وهذا الالتجاوب االجتماعي الذي يقع بين الفرد والمجتمع من جهة 

أخرى هو المؤسسات االجتماعية بمختلف تموقعاتها، فهي الموّكل إليها تصريف الحاجيات 

ل وفق األداء الوظيفي الناجح لكافة األنساق، بما يضمن التطبيع والمتطلبات وترشيد الفع

واالنضباط من طرف الكل، ومن بين هذه المؤسسات نجد: األسرة، المدرسة، الجامعة، الحزب، 

 الجمعيات، السجون، مراكز حماية الطفولة والمؤسسات اإلصالحية....إلخ.

عضوية  تغيراتسن الستين فما فوق، تتميز ب أو كبر السن والتي تبدأ بعد الشيخوخةوأخيرا فترة  

، تبدأ رحلةونفسية تصطحبها تغييرات في الظـروف البيئية التي يعيش فيها الفرد، وفي هذه الم

ـذه هالقوى البدنية في التراجع ويتعرض الجسم غالبا لبعض األمراض، ويمثل اإلجرام في 

حيث نوع  ناء مرحلة الطفولة. أما منجميع مراحل العمر األخرى، باستث المرحلة أقل نسبة من

زة لغريالجرائم، فتكثر جرائم القذف والسب والذم والقدح، مع التوجه النحراف في اتجاه ا

فال أو ها طالجنسية، مــا يـدفع إلـى ارتكاب جرائم االعتداء على العرض قد يكون الضحية فـي

اعي في جتمالم ومواقع التواصل االقاصرا أحيانا، األمر الذي كشفت عنه العديد من وسائل اإلع

 كثير من الحاالت. 

إن متغير السن يدخل كمحدد لتشكيل جماعات األقران، هذه الجماعات تحتك بظاهرة االنحراف 

والجريمة إما بشكل مباشر، من خالل انغماس أفرادها وممارستهم للسلوكات المعادية لقواميس 

لحقل االنحرافي أو اإلجرامي إن صح التعبير. ومعايير المجتمع، هم فاعلون من داخل هذا ا

فاألقران المنتمون لهذه الجماعة تجد منهم من يمارس هذه السلوكات بشكل متقطع كلما سنحت لهم 

الفرصة بذلك حسب اإلمكانيات المتوفرة، ومنهم من يحترفها و يعتبرها مهنته، بمعنى أنه مدمن 

الشاغل، حسب ما صرح به أفراد العينة وما تمت عليها و مستمر في ممارستها، بل و تظل شغله 
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مالحظته ميدانيا. علما أن تواجدهم ضمن ثلة من األقران قد يكون عامال محفزا لذلك للقيام 

والتفاخر بها كبطوالت قد تمنح فاعلها رأسمال اجتماعي من داخل تلك الجماعة، فيصبح 

أو بشكل غير مباشر من خالل االنحراف والجنوح بذلك أسلوب حياة بتعبير جورج زيمل. 

االحتكاك اليومي لهذه الفئة من الشباب واألحداث بآخرين من نفس سنهم أو يقرب، )أقران( لم 

يسبق لهم أن قاموا بتلك السلوكات، لكن اكتسبوا نظريا ثقافة فرعية عن طريق تكوين رصيد 

مجال ) المسكن، معرفي وسلوكي جراء االحتكاك اليومي والمباشر بهم عبر تقاسم نفس ال

الشارع، المؤسسة التعليمية، وأماكن قضاء وقت الفراغ....(، وهذا ما أطلق عليه إدوين سذرالند 

بالمخالطة الفارقية. سلوكات لم تبلغ بعد مرحلة األجرأة والتنفيذ لتواجدها في حالة كمون وكأنها 

ة احتكاك الفئتين معا عبر قنبلة موقوتة، تنتظر الظروف والفرصة المناسبة النفجارها. إن عملي

 فالمخالطة الفارقيةالتفاعل المباشر والتواصل الشخصي تيسر تعلم سبل االنحراف والجريمة. 

 عن طريق يتم الذي بالتعلم يكتسب المنحرف السلوك كنظرية تبناها سذرالند تذهب إلى أن

)الجريمة( ضمن  مخالطة اآلخرين إذا ما توفرت شروط معينة. يتعلم الجانح السلوك المنحرف

جماعة محصورة تتميز بالعالقات المباشرة والشخصية، بحيث يتدرب الفرد على هذا السلوك عن 

طريق تفاعله المباشر مع األفراد اآلخرين وتواصله الشخصي معهم أو عن طريق المثال أو 

وي في ال تساهم إال بدور ثان Sutherland سذرالندالقدوة، ولذلك فوسائل اإلعالم مثال حسب 

تكوين السلوك االنحرافي )الجريمة( لغياب ذلك التواصل المباشر. هنا يجب أن نشير إلى أن حدة 

االحتكاك باألطفال والشباب في هذه األحياء موضوع الدراسة ومثيالتها، تكون قوية نظرا لغياب 

يكون البديل والتي  فضاءات قضاء وقت الفراغ كالمتنفسات الترفيهية، والرياضية وكذا التثقيفية

عنها الشارع والمقاهي وقاعات اللعب التي تعج بكل أشكال االنحراف والمنحرفين. ارتباطا بذلك 

فإن تفسير االنحراف والجنوح يمكن مرده إلى سوء استثمار الطفل لوقت فراغه في ظل غياب 

ضاءات الوسائل الترويحية الصحية المناسبة في األحياء، مما يجعلهم يتجهون نحو أوكار وف

 الجنوح كما وصفها كليفورد شو، وهنا تتكون تلك الثقافة االنحرافية.

يشمل التدرب على اإلجرام تعلم تقنيات وأساليب ارتكاب الجريمة، أساليب منها ما هو بسيط 

ومنها ماهو معقد، يتم توجيه دوافع الفرد و ميوالته نحوها حسب خصائص المرحلة العمرية التي 

لك النظرية السالفة الذكر، يشمل تعلم السلوك اإلجرامي أمرين؛ أوال تعلم فن يعيشها. في منطق ت

الجريمة، أي وسائل ارتكابها، و ثانيا توجيهها نحو البواعث والميول الغريزية والتبرير العقالني 

الحدود لهذا السلوك. مفهوم )تبرير السلوك( وفـي ظـل هذه الظروف يجد الفرد نفسه في منطقة 

منتميا إلى جماعتين؛ األولى تؤكد على ضرورة احترام  "Frontières d’êtreد "الالحدو/

القانون والثانية تميل إلى خرق القانون وعدم احترامه، ويصبح الفرد مجرما عندما تطغى عليه 

التفسيرات المضادة للقانون على التفسيرات التي تدعو إلى احترامه. هنا يتوقف التوجيه الخاص 

يول الغريزية على ما إذا كان تفسير األفراد للنصوص الجنائية والقواعد االجتماعية للبواعث والم

متفقا مع القانون وقواعد المجتمع أم مخالفا لهما، فقد يختلط الشخص بأفراد يفسرون القواعد 

القانونية واالجتماعية بطريقة موحدة باعتبار تلك النصوص متضمنة قواعد سلوك واجبة 
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ال ينزلق في براثين االنحراف والجنوح(، وقد يجد نفسه في أحيان أخرى محاطاً االحترام )هنا 

بأفراد ال يحترمون هذه القواعد، يتجاهلونها ومستهترين بها، فيندفع في تيار الجريمة حينما يحبذ 

مثل هذا التفسير. من بين تلك التفسيرات أيضا هناك من اعتبرها ردة فعل طبيعية لواقع اجتماعي 

ن فيه، كسرقة بعض األثرياء أو تخريب ممتلكات الدولة الستفزازها وإثارة انتباهها، يعيشو

سلوكات اعتبرها دوركهايم ضرورية وال غنى عنها إلحداث التغيير االجتماعي، فبدونها يصاب 

، والمجرم وفق هذا المنطق ال يعد عنصرا مشوشا، بقدر ما يمكن المجتمع بنوع من الركود

 .(Faget Jacques, 2007, PP.28- 29) في توازن الحياة االجتماعيةاعتباره مساهما 

من خالل التحليل أعاله خلصنا إلى وجود فئتين من داخل نفس جماعة األقران وهما؛ المنحرفة 

والجانحة أو غير المنحرفة أو جانحة ولكن لها استعداد للقيام بذلك، لكن السؤال المطروح والذي 

ل بحث و تقّص هو هل كل أفراد مجتمع الدراسة يرتبطون بالظاهرة يقتضي منا إجابة من خال

االنحرافية واإلجرامية بشكل مباشر أو غير مباشر، أم أن هناك استثناءات؟ الغاية من هذا السؤال 

هو محاولة الكشف عن ما إذا كانت هناك فئة ثالثة من داخل نفس جماعة األقران في هذه األحياء 

مقاومة فكرية لعدم التسلح بأفكار وقيم الجماعات الجانحة رغم ما تعانيه  موضوع الدراسة، تمتلك

من ظروف وشروط اجتماعية وثقافية واقتصادية ومجالية. سؤال حاولنا أن نجيب عنه من خالل 

البحث والتقصي، الذي مكننا من الوصول إلى وجود مجموعة من األحداث والشباب الذين ينتمون 

ن، لكنهم بعيدون كل البعد عن السقوط في براثن هذه الظاهرة، إلى نفس جماعات األقرا

يستنكرونها بشدة، بل يعتبرون طريقها أول خطوات الفشل في الحياة. هي فئة احتككنا ببعض 

أفرادها كثيرا، خصوصا المنتمية منهم لحيي برج موالي عمر وعين الشبيك؛ إنهم بعض تالميذ 

من قلتهم، فهم متميزون على عدة مستويات؛ سلوكا وأخالقا المستوى الثانوي التأهيلي. فبالرغم 

وتحصيال دراسيا، تحمل هّم التخلص من الوصم االجتماعي الذي طالهم كأشخاص ينتمون 

جغرافيا إلى أحياء تعتبر نقطا سوداء في نظر المؤسسة األمنية وسكان المدينة، بل وعلى العكس 

هم كاستثناءات من داخل هذا المجال. هذه الرغبة من ذلك يحاولون تقديم صور إيجابية عن ذوات

في االنسالخ من جلد هذا المجتمع المعطوب اجتماعيا كما وصفوه هم أنفسهم، أقحمنا في نقاش 

تفاعلي قوي )خارج وقت الدراسة( تضمن العديد من المواضيع، على رأسها تشخيص مستويي 

عديد من المعطيات، من بينها امتالكهم االنحراف والجريمة بفضاءاتهم السكنية، نقاش أثمر ال

لمناعة قوية تقيهم اإلقدام على المرور للفعل اإلجرامي والجانح. مناعة لم يتم تكوينها بالشكل 

الهين حسب تصريحهم وإنما اعترضتها صعوبات جمة، كانت المسؤولية فيها على عاتق اآلباء 

سليمة، أقل ما يمكن أن نقول عنها أنها الذين تكبدوا عناء تربيتهم وتنشئتهم تنشئة اجتماعية 

صارمة حسب تعبيرهم. هذه الصرامة تتجلى في المستوى العالي من المراقبة الوالدية والضبط 

االجتماعي، والذي ال يسمح فيه ألبنائهم بمخالطة أبناء الحي مهما كانت طبيعة العالقة االجتماعية 

ما كانت الظروف. لكن بالمقابل يكون التفكير التي تربطهم بهم )جيران، زمالء، أقارب...( ومه

في بدائل تعود عليهم بالنفع؛ كالقيام بالساعات اإلضافية من أجل مراجعة دروسهم، االنخراط في 

بعض النوادي الرياضية لمن تسعفه ظروفه المادية لذلك، أو البقاء تحت أعين اآلباء من خالل 
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، تجارة، صناعة (8)ي أماكن عملهم )بقالةوجودهم شبه اليومي خارج وقت الدراسة معهم ف

، مزاولة بعض الحرف اليدوية....(، أو في مغادرة الحي في اتجاه حي آخر (9)الحلوى والمعجنات

. من هنا يتضح أن لعاملي المراقبة والضبط (10)أقل وصما في زيارات متكررة لألهل واألقارب

بمستوى عاٍل من وعي اآلباء، دورا  االجتماعي بشقيه االحتمالي والممكن والمصحوبين طبعا

 مهما في تشكيل مناعة ضد السلوكات المنحرفة و الجانحة. 

رة قع الظاهن وامفئة كبار السن والشيوخ رغم تمثيليتها الضعيفة جدا، إال أنها ساهمت في تقريبنا 

تجارب وتمع المدروسة بهذه األحياء استنادا إلى انطباعاتها الشخصية المبنية على ثقافة المج

ة ة المنظمماعيالواقع المعاش التي أثرت به النقاش، وهذا راجع لموقعها من داخل العالقات االجت

.( وعالقات بهذه األحياء؛ كالقرابة الدموية )بصفتهم آباء، أمهات، إخوان، أعمام، أخوال....

 المجتمع من ئةالجوار، فمن خالل مالحظاتنا وتفاعلنا مع أفراد عينة الدراسة، اتضح أن هذه الف

 ن الستينهم سنادرا ما تكون لها عالقة بالظاهرة االنحرافية في الوقت الحالي، خصوصا بعد بلوغ

 1831عام  أدولف كيوتليت فما فوق، الشيء الذي يؤكد ما جاءت به الوثيقة التي نشرها 

بين  القةوالمعنونة ب "البحث عن الميل للجريمة في العصور المختلفة"، والتي أظهرت أن الع

غ لة البلوي مرحفالميل إلى الجريمة يبلغ ذروته »العمر والجريمة تتفق مع القانون العام التالي: 

لي، ى المحالختبار مدى صحة هذا القانون على المستو«. المبكر ثم يتناقص تدريجيا مع النضج 

حراف الناوضوع طلبنا من أفراد العينة إخبارنا حول ما يعرفونه عن ماضي آبائهم ذا الصلة بم

لنوع ذا اهوالجريمة، وهذا ما تأتى لنا فعال بتصريحهم أن البعض منهم قد مارسوا سلوكات من 

يع ل وبأيام شبابهم، خصوصا لما كانوا من قاطني سكن الصفيح. سلوكات تنحصر جلها في تناو

عض المخدرات والكحول، السرقة، الضرب والجرح والعنف ضد الزوجة. اليوم، حسب تصريح ب

ة التي ؤوليأفراد العينة، هؤالء اآلباء قاموا بقطيعة مع تلك السلوكات نظرا إلى مستوى المس

ه إلي أصبحت على عاتقهم كأزواج، آباء وأصهار. وهو ما يترجم نوعا من النضج الذي وصلوا

 والذي من المفترض أن يكونوا قدوة لخلفهم )طور النضج الحقيقي(.

عنه "كيوتليت" يتوافق إلى حد ما مع المسار اإلجرامي صحيح أن القانون الذي تحدث 

واالنحرافي للفرد من داخل هذه األحياء موضوع الدراسة، لكن في مقابل ذلك فهذا ال يعني أن 

هناك غيابا كليا للجريمة في صفوف كبار السن )ما بين الستين سنة فما فوق( خصوصا على 

لى العكس من ذلك، لها حضور وإن كان مستوى حيي برج موالي عمر وعين الشبيك، بل ع

خافتا على العموم. من خالل مالحظاتنا المباشرة أثناء زياراتنا لميدان الدراسة، سجلنا اشتغال هذه 

                                            
سنة، يقطن بعين  16 )تلميذ أولى بكالوريا خيار فرنسية، "أغلب الوقت ْديالِي تَـْنْقِضيه مع الواليد في الخدمة " - 8

 الشبيك(.

)تلميذة جذع مشترك  و الواليد هللا يرحمه" "تَـْنـْمـِشي ْنخدم مرة مرة باش ْنـعـاون الوالدة دْيالي اللي يدها بوحدها - 9

 سنة، تقطن ببرج موالي عمر(. 15علمي، 

)تلميذة أولى  "الوقت اللي تيكون عندي خاوي تنمشي لدار جدتي فحي الزيتون عند األخوال وتنخرج معهم" - 10

 سنة، تقطن ببرج موالي عمر(. 16بكالوريا خيار فرنسية، 
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"الشراب")كرابة(،  الفئة من المجتمع في مجال التعاطي وترويج المخدرات)بزنازة( وبيع الكحول

". إن استمرار هذه الفئة الكبيرة السن في والعمل الجنسي بالنسبة للنساء خصوصا "الوساطة

مجال االنحراف والجريمة يمكن تفسيره من جهة "باإلدمان" حيث لم يعودوا قادرين على التخلي 

عنها، خصوصا مع غياب مراكز لمعالجة اإلدمان على مستوى المدينة قد يعقد من الوضع شيئا 

سؤالنا له عن المرافق التي هم في حاجة من خالل  (11)ما، األمر الذي أكده لنا أحد المبحوثين

. ومن جهة ثانية هناك غياب الرغبة في (12)إليها، فذكر من بينها غياب مركز لعالج اإلدمان

في  (14)36على حد تعبير المبحوث رقم  (13)القطع مع هذه السلوكات لما تدره من أرباح طائلة

 وقت تعرف فيه ظاهرة البطالة مستويات قياسية.

 خاتمة

ئص لخصاانا في إطار هذه الدراسة الكشف عن مدى مساهمة متغير السن باعتباره واحد من حاول

إلى  تنادالديموغرافية الرئيسية في تفسير السلوكات المنحرفة والجانحة، وقد تم ذلك باالس

فهم وليل مجموعة من األبحاث النظرية والميدانية التي أشارت إلى أهمية هذا المتغير في تح

 إلجرامية. الظاهرة ا

ولتفسير طبيعة العالقة االرتباطية بين متغير السن وبين بعض السلوكات المنحرفة والجانحة،    

أسفرت النتائج على أن فئة الشباب هي الفئة العمرية المهيمنة في مجال الدراسة، وأن طبيعة هذه 

لما اتجهنا إلى فترة السلوكات تتدرج تبعا لكل طور من األطوار المشكلة لهذه الفئة؛ حيث أنه ك

سنة( تبرز بقوة ممارسة السلوكات العنيفة  29سنة إلى  18المراهقة والمرحلة التي تليها )من 

التي تنفذ بواسطة القوة العضلية، وهذا ما تفترضه الجرائم المتعلقة بالسرقة بأنواعها، وجرائم 

إلى عملية توزيع المخدرات التهديد التي تحتاج إلى القوة البدنية والعنف الجسدي، باإلضافة 

والكحول من داخل تنظيمات تعرف منافسة شرسة بين العصابات التي تكون على استعداد في كل 

لحظة للشجار أو للفرار واالختباء، في حين تبدأ هذه النوعية من الجرائم في التضاؤل موازاة مع 

                                            
، مستوى تعليمي ابتدائي، منقطع عن الدراسة، يقطن في شقة هو وأسرته سنة 22ذكر،  :6المبحوث رقم  -11

رى ية أسرة أخفردا )والديه ،إخوته وأقاربه( بمنزل مشترك مع الجيران بعدما قامت أسرته بمع 12المتكونة من 

ادت ف)است ببنائه والذي كان عبارة عن مسكن صفيحي بشارع السكة ببرج موالي عمر، مساحته ستون مترا مربعا

 درات، سبقي المخفمن سياسة إعادة الهيكلة(، أبوه عاطل عن العمل، وأمه ربة بيت، يشتغل مياوما، يتناول ويتاجر 

 وأن دخل السجن أكثر من مرة.
منذ مدة طويلة و مدينة مكناس في حاجة إلى هذا المركز ، غياب هذا األخير يدفع العديد من األسر للتنقل  إلى  - 12

ئلة لبة والسارات الص، بعدما أصبحوا غير قادرين على القطع  مع تناول المخدأبنائهااط مثال  لعالج مدن أخرى كالرب

 تقريبا. 2019)وصلوا حالة إدمان(. المركز الذي لم يرى النور إال مؤخرا سنة 

ـِحيحتي   " - 13 ف  الص  ُروا الصَّــر  و   .بلغة المبحوث "ـض 
، مستواه الدراسي ثانوي تأهيلي، يقطن ببرج موالي عمر وبالضبط حي سنة، ذكر 16: السن 36المبحوث رقم  -14

ون من عا، مكالحميديين، يقطن مع والديه وثالث إخوة )ذكرين وأنثى(، في مسكن مساحته خمسة وسبعون مترا مرب

سياسة  نمائلته أربعة طوابق، يقطنون في اثنين ويكترون اثنين، تمت إعادة بنائه بعدما كان صفيحيا )استفادت ع

أنواع  لجميع إعادة الهيكلة(، يشتغل أبوه سائق نقل مدرسي وأمه خياطة، ويشتغل هو موسميا في العطل، يتعاطى

لشرطة، االضرب والجرح..(، سبق وأن تم القبض عليه من طرف رجال  السرقة، االنحراف والجنوح )المخدرات،

 .لم يسبق له أن دخل المؤسسة السجنية أو اإلصالحية
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ت تجارة واستهالكا، وجرائم ارتفاع عمر اإلنسان لتحل محلها أنواع أخرى مثل التعاطي للمخدرا

 السرقة، وخيانة األمانة، والنصب، واالعتداء على الشرف. 

تفسير مدى لسنة(،  60وفي األخير يبقى من المهم إجراء دراسات تتعلق بجرائم الشيوخ )ما بعد 

(، أو لبيضاارتباط السن المتقدم بالجريمة خاصة إذا ما تم ربطها بجرائم األغنياء )الياقات 

يس لات، وهو لقارائم المتعلقة بالتعامالت المالية والجرائم المنظمة وكذا الجرائم العابرة لالجر

ذا هباألمر الهين، ألن المجرم هنا يجب أن يكون له مسار إجرامي طويل وخبرة مهمة في 

 المجال، وله نفوذ وقدرة على خلق شبكة واسعة من العالقات داخل و خارج البالد.
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 تقويم مهارات التفكير الناقد المتضمنة بمنهج التاريخ لدى تالميذ

 .الصف الثاني اإلعدادي بجمهورية مصر العربية

 د. محمد جمال صالح محمد

 قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية، جامعة أسوان، مصر

 

دي ي اإلعدالثاناالصف  هـــدفت الدراســـة إلـــى تقويم مهارات التفكير الناقد لدى تالميذملخص: 

لك ت(؛ بهدف التعرف على مدى تمكن هؤالء التالميذ من 2019-2018خالل العام الدراسي )

لم ، وعالمهارات، ولتزويد الباحثين في مجال المناهج وطرق التدريس الدراسات االجتماعية

ة لى مجموعر عتباالنفس التعليمي بمعايير ُمناسبة؛ لقياس مهارات التفكير الناقد، وقد طبق االخ

ليم التعومن تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بمجموعة من المدارس التابعة لمدريرية التربية 

ورة النهائية ( تلميذً وتلميذة، وتم التوصل للص185بمحافظة أسوان، حيث بلغ  حجم عينة البحث )

 -تراضاتبؤ باالف( مهارات، هي: )التن5( سؤااًل ُموزعة على )25لالختبار، التي تكونت من )

لقيم ا، وكانت صدقهاالستنتاج(، وتم حساب ثبات االختبار، و -االستنباط -تقييم الُمناقشات -التفسير

عامل يم مُ ُمرتفعة ومقبولة وفقًا الختالف أساليب حسابه المستخدمة في البحث؛ حيث تراوحت ق

دات (، وحققت ُمفر0.91(، وبلغت قيمة ُمعامل الصدق الذاتي )0.93 – 0.72الثبات بين )

ال إحصائيًا (، أي أنه يُوجد فرق د%0.99 - %0.95االختبار صدقًا تمييزًيا عند ُمستويى ثقة )

ارات ( بين متوسطات درجات مجموعتي التالميذ ُمرتفعي وُمنخفضي في مه0.01عند ُمستوى )

تائج ت نتوصلالتفكير الناقد، وهذا يدل على صدق عوامل االختبار في قياس ما وضع لقياسه، و

ؤ التنبتالميذ منخفض في مهارات: )الالدراسة إلي أن ُمستوى مهارات التفكير الناقد لدى 

ورة بضر االستنتاج(، وأوصي الباحث -االستنباط -تقييم الُمناقشات -التفسير -باالفتراضات

علمي ب مُ التركيز على قياس قدرة الُمتعلمين على التمكن من مهارات التفكير الناقد، وتدري

 هم.ميذالمراحلة اإلبتدائية على كيفية بناء أدوات لقياس مهارات التفكير الناقد لدى تال

 .تقويم، منهج التاريخ، الدراسات االجتماعية الكلمـات المفتاحيـة:

Evaluation of critical thinking skills included in the history 

curriculum for second year preparatory students in the Arab 

Republic of Egypt 

Dr. Mohammed Gamal Saleh Mohammed 

Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, 

Aswan University, Egypt 
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Abstract :The study aimed at evaluating the critical thinking skills of 

second year middle school students during the academic year (2018-

2019). With the aim of identifying the extent to which these students have 

mastered these skills، and to provide researchers in the field of curricula, 

teaching methods, social studies, and educational psychology with 

appropriate standards; To measure critical thinking skills, the test was 

applied to a group of second year middle school students in a group of 

schools affiliated with the Directorate of Education in Aswan 

Governorate. On (5) skills, they are: (predicting assumptions - 

interpretation - evaluating discussions - deduction - conclusion). The test 

reliability and validity were calculated, and the values were high and 

acceptable according to the different methods of calculation used in the 

research; Where the values of the reliability coefficient ranged between 

(0.72 - 0.93), and the value of the coefficient of self-honesty was (0.91), 

and the test items achieved discriminatory sincerity at two confidence 

levels (0.95% - 0.99%), meaning that there is a statistically significant 

difference at the level (0.01) between the mean The scores of the two 

groups of students are high and low in critical thinking skills, and this 

indicates the validity of the test factors in measuring what was set to be 

measured. - Conclusion), and the researcher recommended the need to 

focus on measuring the learners’ ability to master critical thinking skills, 

and training primary school teachers on how to build tools to measure 

their students’ critical thinking skills. 

Keywords: Evaluation, history curriculum, social studies. 

 

 مقدمة:

المدرسة  ألنظًرا ، ونيُعد تعليم التفكير وتنميته أحد الركائز الُمهمة في المنظومة التربوية الحديثة

لتفكير ارات احدى الُمؤسسات الُمجتمعية المسئولة عن تربية الُمتعلمين، وتنمية قدراتهم ومها

ي مادة فاصة لديهم، ويُمكن تحقيق ذلك من خالل الحصص اليومية للمواد الدراسية الُمختلفة، وخ

حتواها يث أن مُ ؛ حا لهاالدراسات االجتماعية، التي تُعد تعليم الُمتعلمين كيف يُفكرون هدًفا رئيسً 

 ات تفكيرمهارووأنشطتها الُمتعددة وسيلة من الوسائل التي تُساعد على اكتساب مفاهيم وتعميمات 

 وأساليب بحث تُساعد  على فَهم أكثر للمادة التاريخية .
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د لدى الناق بشكٍل فعال في تنمية مهارات التفكير التفكير -كمادة دراسية  -ويُساهم التاريخ 

 فوإنما تستهد تعلمين؛ ألنها ال تتوقف قيمتها عند حد تقديم معلومات تاريخية ُمجردة فحسب،المُ 

، لألحكام صدارتزويد الُمتعلمين بالمهارات العقلية العُليا من نقد وتحليل وتفسير واستنتاج وإ

 .(279، ص 2008(، )علي جودة،83، ص 2001ويتمثل ذلك في التفكير الناقدة )رضا جمعة،

باًل يبدو متقرنة فإن امتالك الُمتعلم لمهارات التفكير الناقد يُؤهله للتقصي والبحث بعقلية مكما 

لى ا علآلراء المختلفة، موضوعيًا متجردًا عن ذاته، غير متسرع في إصدار األحكام، مركزً 

تاريخية اللُحجج ة واالقضايا الرئيسة أواًل ثم القضايا الفرعية، معتمدًا في ذلك على الشواهد واألدل

(Cove,1995, p40.) 

قيم اليد والالتقتُساعد الدراسات االجتماعية الفرد على أن يكون ُمستنيًرا، وأن يكتسب العادات و

ا  كالت المشبالسائدة في الُمجتمع الذي يعيش فيه، ويعرف ضوابطه، وترفع وعيه وتجعله ُملمًّ

لى عاعد ه لُمساعدة مجتمعه، وتُساالجتماعية والسياسية واالقتصادية التي تحيط به، وتوجه

عزيز ن وتاستيعاب أفكار وطرق التفاهم والتعاون الدولي، وبالتالي المساعدة في فهم اآلخري

لى تبني ا عالتضامن معهم، كما تُمكنه من اكتساب األفكار والبيانات والمعلومات وتجعله قادرً 

 ه الخاصةنظر ، وتُمّكنه تقديد وجهةوجهات نظر ُمختلفة تُزيد من خبرته في المجاالت الُمتنوعة

 لآلخرين بشكٍل واضح ومفهوم وبالطريقة التي يرغب بها.

ة لـى ضرورقة عونظـراً ألهميـة مهارات التفكير الناقد فقـد أكـدت عديـد مـن الدراسـات السـاب

لك ن تعة ماالهتمام بتنميــها لدي الُمتعلمين في المراحل الدراسية الُمختلفة، وأوصت مجمو

ت داد أدوام إعتالدراسات بتنمية مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي، كما 

 ت: دراسةســالقياس تلك المهارات إال أنه لم تقم دراسة بتقنين تلك األدوات، ومــن هذه الدرا

 س وحدة( التي أظهرت نتائجها فعالية استخدام الوثائق التاريخية في تدري2001رضا جمعة )

 ودراسة محمد دية،الخلفاء الراشدُون علي تنمية مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ المرحلة اإلعدا

ر ت التفكي( التي أكَّدت على فاعلية توظيف األحداث الجارية في تنمية مهارا2002الخوالدة )

 الناقد لدى تالميذ الصف العاشر االساسي في مادة التاريخ.

م ( فعالية استخدام مدخل الحك2004سة نجفة الجزار؛ وعباس راغب )وكان من نتائج درا

وية، لثاناواألمثال في تدريس التاريخ على تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالب المرحلة 

ي س التبادل( التي أظهرت نتائجها فعالية استخدام استراتيجية التدري2007ودراسة طاهر محمد )

 ادية.إلعدلتحصيل ومهارات التفكير الناقد لدى تالميذ المرحلة التدريس التاريخ في تنمية ا

ة ابرة في تنمي( لتُؤكد أثر استخدام األسئلة المتشعبة والس2010وجاءت نتائج دراسة قاسم مهدي )

ث لحدياالتفكير الناقد لدى طالبات الصف الثالث الُمتوسط  في مادة تاريخ الوطن العربي 

صاء ( أثر استخدام استراتيجية االستق2011اسة حسين وحشة )والمعاصر، وأظهرت نتائج در

تالميذ ة لدى الماعيوالُمنظم الُمتقدم في تنمية مهارات التفكير الناقد والتحصيل في الدراسات االجت

 باألردن.

( فاعلية استخدام الدراما التاريخية المدرسية في 2011بينما أظهرت نتائج دراسة عائشة حسين )

خ علي تنمية بعض مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، ووأشارت تدريس التاري
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( إلى أثر استراتيجيتي دورة التعلُّم الخماسية والُمنظمات 2012نتائج دراسة فالح الفتالوي )

الُمتقدمة في تحصيل مادة التاريخ العربي اإلسالمي وتنمية التفكير الناقد لدى طالب الصف الثاني 

 ُمتوسط  بالعراق.ال

وأثره في  ( تصميم برنامج قائم على الوسائط المتعددة2012وأظهرت نتائج دراسة هناء محمود )

كما خ، وتنمية بعض مهارات التفكير الناقد لدى طالب الصف األول الثانوي في ُمقرر التاري

وار ي الح( فاعلية استخدام طريقت2013أظهرت نتائج دراسة جودت سعادة، وصالح الظفيري )

ي عشر لحادواالكتشاف في تدريس التاريخ في تنمية التفكير الناقد والتحصيل لدى طلبة الصف ا

 بالكويت

قد  من تفكير النا( فعالية استراتيجيات التعلُّم النشط في تنمية ال2013وأكدت دراسة وفاء منصور )

 اسة أحمدج درا كان من نتائخالل مادة الدراسات االجتماعية لدى تالميذ المرحلة االعدادية، كم

ي بيئة ف( فاعلية استخدام دورة التعلُّم في تدريس الدراسات االجتماعية 2014صفي الدين )

لمرحلة اميذ تعاونية في تنمية مهارات التفكير الناقد، وبعض أبعاد التعاطف التاريخي لدى تال

م الوثائقية في استخدام األفال ( فاعلية2014اإلعدادية، وكان من نتائج دراسة سهير عبد الحفيظ )

ئج ظهرت نتا، وأتدريس التاريخ لتنمية بعض مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

ماعية ( تطوير منهج الدراسات االجت2014دراسة طلعت مدكور، ويحيي سليمان، وعلي الجمل )

ذ دى تالميلاقد ض مهارات التفكير النفي ضوء أبعاد الثقافة اإلعالمية لتنمية الوعي الثقافي وبع

 المرحلة اإلعدادية.

عية في تنمية ( أثر استخدام دورة التعلُّم السبا2015بينما أظهرت نتائج دراسة رنا أبو هولي )

جاءت ق، ومهارات التفكير الناقد في مبحث التاريخ لدى طالبات الصف التاسع األساسي بالعرا

قصة في تؤكد فاعلية برنامج تدريبي قائم علي استخدام ال( ل2016نتائج دراسة صالح محمد )

 مال حامدأاسة تنمية مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، ووأكدت نتائج در

اهيم المف ( فاعلية استخدام النظم الخبيرة في تدريس الدراسات االجتماعية علي اكتساب2017)

 يذ الصف السادس االبتدائي.وتنمية التفكير الناقد لدى تالم

ي ف( تقصي أثر استخدام القصص االلكترونية 2018وكان من أهم نتائج دراسة أشرف حسن )

لصف اميذ تدريس الدراسات االجتماعية علي التحصيل المعرفي وتنمية التفكير الناقد لدى تال

ُمشكالت لي حل ال( أثر وحدة قائمة ع2018الثاني اإلعدادي، وجاءت نتائج دراسة أماني رجب )

 لمرحلة.اميذ الُمرتبطة بالتطرف الفكري لتنمية قيم االنتماء الوطني والتفكير الناقد لدى تال

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

ألساسي، يم االحظ الباحث من خالل قيامه باإلشراف على طالب التربية العملية بمراحلتي: التعل

ادة مُمعلمي  ل منر الناقد لديهم، كما أن عدد غير قليوالتعليم  العام، ضعف ُمستوى مهارات التفكي

 اقد وعليالن الدراسات االجتماعية يعتمدُون على الطرق الُمعتادة في قياس تلك مهارات التفكير

ظي ها لم تحال أنتنمية تلك المهارات التي تُعد من األهداف الرئيسة لمادة التاريخ إ أنالرغم من 

ويم وتق ع أدوات ُمقننة لقياسها خاصة في المرحلة اإلعدادية؛باالهتمام الكافي من حيث وض

 ُمستوى التالميذ في تلك المهارات.
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ل عام، تحويم الالتعليمية لُمعلمي الدراسات االجتماعية في مدراس التعل الُممارساتكما الحظ أن 

تدريس  في ندُون تنمية هذه المهارات لدى الُمتعلمين وُممارستها، وأن ُمعلمي التاريخ يركزو

يًبا أسالومادتهم علي حفظ التالميذ للحقائق والمعلومات التاريخية، وأنهم يستخدمون طرقًا 

 الوقائع،وداث واستراتيجيات تدريسية ال تعمل على تنمية القدرة النقدية، والقدرة على فحص األح

 والحكم عليها في ضوء البيانات واألدلة والشواهد والبراهين. 

ة هداف مادكيد أأهمية مهارات التفكير الناقد في حياة الُمتعلمين، من ناحية، وتأوعلى الرغم من 

إال أن  خرى،الدراسات االجتماعية علي ضرورة االهتمام بها وتنميتها لدى التالميذ من ناحية أ

ئق الحقاما زال يُركز على تزويد الُمتعلمين بكم هائل من المعلومات و بتدريسهااالهتمام 

تمام ون االها، دُ كما لو كان هذا هو الهدف الوحيد لتعليم الدراسات االجتماعية وتعلمه والمفاهيم،

 المواقف هيئةتالكافي بتنمية مهارات التفكير، باإلضافة إلى أن معظم ُمعلمي المادة يفشلون في 

رمهم من يح الذي ألمراالتي يُشيع فيها التساؤالت والتشكك فيما يُقدم للُمتعلمين من المادة العلمية، 

، 2007ان، والجدل واالنطالق بالفكر إلي أفاق الخبرات السابقة لديهم )خالد عمر الحوارفرص 

 (.203ص 

ث؛ ها الباحام بقويدعم الشعور بُمشكلة الدراسة ما توصلت إليه نتائج الدراسة االستكشافية؛ التي 

ادي إلعداي الصف الثاني لتدعيم إحساسه بالُمشكلة وذلك من خالل مالحظته لمجموعة من ُمعلم

عملية ية اللبعض حصص الدراسات االجتماعية أثناء ُمتابعة طالب الترب الصفيةأثناء الزيارات 

، ظة أسوانمحافبشعبة الدراسات االجتماعية في فترة التربية العملية بمدارس المرحلة اإلبتدائية 

ير لتفكعدادي في مهارات اوقد تبين من الُمالحظة أن ضعف ُمستوى تالميذ الصف الثاني اإل

ن أجل ها مالناقد، ويرجع ذلك إلى غياب الوعي بأهمية تلك المهارات في حياة التلميذ وضرورت

 جتماعيةت االتمكينه من التواصل والتفاعل االجتماعي داخل الُمجتمع، وعدم تمكين منهج الدراسا

كير رات التفي مهاوالتي يمكن أن تنمللُمعلم من تنمية تلك المهارات بسبب قلة األنشطة الواردة به 

اس مهارات ( من المعلمين ال تُوجد لديهم مقاييس ُمقننة لقي%97الناقد كما تبين أن حوالي )

 التفكير الناقد لدى تالميذهم.

رات مها في تقويم ُمستوى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي في تحددت ُمشكلة الدراسة الحالية

ني لصف الثايذ امقاييس مقننة لقياس مهارات التفكير الناقد لدى تالم التفكير الناقد، وعدم وجود

 اإلعدادي.

دادي، اإلع الناقد لدى تالميذ الصف الثاني التفكيرلذا سعى البحث الحالي إلي تقويم مهارات 

وذلك  د؛ لديهملناقوسعيًا لتحقيق ذلك الهدف ينبغي بناء وتقنين أداة علمية لقياس مهارات التفكير ا

ن خالل لة ممان صالحيتها وموثوقيتها للتطبيق في البيئة المصرية؛ لذا يُمكن حل تلك المشكلض

 اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ما األسس النظرية )الفكرية( لمهارات التفكير الناقد؟ .1

 ما مهارات التفكير الناقد الالزمة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي؟  .2

ي اإلعداد ثانيلتفكير الناقد الالزمة لتالميذ المرحلة الصف الكيف يُمكن بناء اختبار مهارات ا

 للتطبيق في البيئة األسوانية )محافظة أسوان بجمهورية مصر العربية(؟
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 ما الخصائص السيكومترية الختبار مهارات التفكير الناقد في البيئة األسوانية؟ .3

 عدادي؟ما ُمستوى مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ الصف الثاني اإل .4

ميهذ اسهها لتال، وقيمهارات التفكير الناقدما التوصيات والُمقترحات التي يُمكن من خاللها تنمية  .5

 الصف الثاني اإلعدادي؟

 أهداف الدراسة.

 هدفت الدراسة الحالية إلي تحقيق التالي:

 تحديد األسس النظرية )الفكرية( لمهارات التفكير الناقد. .1

بيئهة يهق فهي الناقد الالزمة لتالميهذ الصهف الثهاني اإلعهدادي للتطببناء اختبار مهارات التفكير ال .2

 األسوانية.

 تحديد الخصائص السيكومترية الختبار مهارات التفكير الناقد في البيئة األسوانية. .3

 مهارات التفكير الناقد الالزمة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي. .4

 اني اإلعدادي.ُمستوى مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ الصف الث .5

د يهر الناقهتقديم مجموعة من التوصيات والُمقترحات التي يُمكن من خاللها تنمية مههارات التفك .6

 لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي.

 مصطلحا الدراسة.

 ميذ الصفتال : تُعرف إجرائًيا بأنها: "مجموعة من المهارات التي تُمكنمهارات التفكير الناقد

يس وحدة تدر المعلومات أو الظواهر واألحداث التاريخية الُمكتسبة من الثاني اإلعدادي من ربط

؛ بحيث تُمكنهم من التفاعل مع بعضهم البعض، وإجراء الُمقارنات "ملسو هيلع هللا ىلص"()حياة محمد 

دار م اصثواالستدالالت، والدفاع عن أفكارهم، وتدعيمها باألدلة والشواهد الموضوعية، ومن 

لميذ ليها التعحصل معايير أو قيم معينة، وتُقاس بالدرجة التي ي حكم بقبولها من عدمه اعتمادًا علي

 في اختبار التفكير الناقد أُعد لهذا الغرض".

ي صف الثاني التالميذ الصف الثاني اإلعدادي: تُعرف إجرائًيا بأنهم: "التالميذ الذين يدرسون ف

 ًما".( عا14-13اإلعدادي جمهورية مصر العربية، وتتراوح أعمارهم ما بين )

 األسس النظرية )الفكرية( لمهارات التفكير الناقد:

دى لفكير مهارات التفكير الناقد تحسين مهارات الت وتعلُّمويُعد الهدف األساسي من تعليم 

البحث واؤل المتُعلمين، والتي تُمكنهم من النجاح في مختلف جوانب حياتهم، وتُشجيع روح التس

آفاق  وسيعتق دُون التحري أو االستكشاف، ويُؤدي ذلك إلى واالستفهام، وعدم التسليم بالحقائ

إثراء  على المتُعلمين المعرفية، ويدفعهم نحو االنطالق إلى مجـاالت علمـية أوسع؛ مما يعمل

 بُنيتهم المعرفية، وزيادة التعلُّم النوعي لديهم.

قويم وجهة نظر أو حل ويُركز التفكير الناقد على جمع األدلة المؤيدة أو المعرضة، ويهدف إلى ت

ُمشكلة ما في ضوء معايير ُمحددة، كما يتعلق التفكير الناقد بالمنطق واألمانة والعقل، ويستلزم 

إصدار حكم من جانب الفرد الذي يمارسه، ويحتاج إلى مهاراة في استخدام قواعد المنطق 

تها ومصداقية واالستالل، كما يسعى إلى فحص األدلة، والتأكد من مطابقة المعلومات وصح

مصادرها؛ فهو يُركز علي التفكير التجميعي أو الُمتقارب ُمقابل التفكير التشعيبي أو الُمتباعد، كما 
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يُركز علي استخدام العقل الواعي الذي يُحافظ على ما هو ُمعقول وُمقبول ُمقابل العقل الالوعي، 

 ويُركز كذلك على استخدام الذكاء أكثر من اإلبداع.

رة والميل؛ ( التفكير الناقد بأنه: "القد61، ص 2012العفون، ومنتهي عبد الصاحب )عرف نادية 

 "من الذاتية إلي تقويم الشخص لنفسه بشكٍل موضوعي نظاميلتحسين تفكير الفرد بشكل 

بها  ( بأنه: "عملية تمحيص وتحقق وتقويم يقوم17، ص 2013بينما يعرفه مصطفي الهيالت )

جاهات، ، واتأو يُشاهد أو يلمس )ُمناقشات، وادعاءات، وأدلة، ونزعاتالفرد لما يسمع أو يقرأ 

وتعميمات، وُمعتقدات، ووجهات نظر، ومحسوسات، وتصورات، وأحكام أخرى؛ بهدف 

 الوصول إلى نتائج أو قرارات أو حلول سليمة تتسم بالصدق والموضوعية والثبات".

ها تقييم ( بأنه: "عملية عقلية يتم في39، ص2015، وجنان سرحان )الشمسيويعرفه عبد األمير 

ن حيث ميها األفكار المطروحة؛ ألجل التوصل إلى حلول للُمشكالت التي تواجه الفرد؛ للحكم عل

 قيمتها وفائدتها وقابلتها للتطبيق".

ر ( بأنه:" نوع من التفكير المسئول، الذي ييس238، ص 2017كما عرفه حيدر الزهيري )

واقف للم ، ويعتمد على معايير ومحكات خاصة، وكذلك التقويم الذاتيعمليات الوصول إلى قرار

حري ون تالمتنوعة، ويهدف إلي تشجيع التساؤل والبحث واالستفهام، وعدم التسليم بحقائق دُ 

 صحتها".

كرة ما ( بأنه: "عملية تفكيرية ُمركبة، يتم إخضاع ف298، ص 2017ويعرفه شمسان المناعي )

فضها راألدلة والشواهد بموضوعية، ومن ثم إصدار حكم بقبولها أو لتتحقق، بناء على جمع 

 اء رأي".إبد اعتمادًا علي معايير أو قيم ُمعينة، أي أنه تفكير تأملي يهدف إلى إصدار حكم أو

فيهها  ( بأنه:" عملية تفكيرية ُمركبة منطقية معقولهة يهتم396، ص 2018كما عرفه محسن عطيه )

تجهرد تقصي مع الحجج واألدلة، والشهواهد، واسهتخدامها بموضهوعية وإخضاع األفكار للتحقق وال

 للحكم علي مدي صحة األفكار وقبولها أو رفضها".

تهدف إلى  ويعرفه الباحث بأنه: "عملية عقلية تعتمد على استخدام قواعد االستدالل المنطقي،

ا يُؤدي مم للموضوع؛ إصدار األحكام السليمة، مع األخذ بعين االعتبار وجهات النظر الُمختلفة

رنة ة، وُمقاقدمإلى دعم الفكرة أو رفضها، واتخاذ القرارات الُمناسبة في ضوء األدلة والحجج المُ 

لتقدير ، واالقضية بمعيار واحد، والوصول إلى حكم سليم في ضوء الفحص، والتقييم، والُمقارنة

 الصحيح".

القة علها وتفق عليها أغلب الباحثين، وقد قام الباحث بتصنيف مهارات التفكير الناقد التي ا

ب ُمباشرة بالدراسات االجتماعية علي وجه العموم، والتاريخ على وجه الخصوص، وتناس

 اإلعداد، وهي: الثانيُمستويات تالميذ الصف 

ليها من عحكم مهارة التنبؤ باالفتراضات: ويُقصد بها القدرة علي تفحص األحداث والوقائع وال-أ

 ت واألدلة الُمتوفرة.خالل البيانا

ضوء  ة فيمهارة التفسير: ويُقصد بها القدرة على إعطاء تبريرات أو استخالص نتيجة ُمعين-ب

 بة عليها.الُمترت تائجالوقائع واألحداث التاريخية الُمشاهدة التي يقبلها العقل االنساني، وتحديد الن
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ي الحكم فضعف ييز بين مواطن القوة والمهارة تقييم الُمناقشات: ويُقصد بها القدرة على التم-ج

 على قضية أو واقعة في ضوء األدلة الُمتاحة.

حيث يتم طاه بالقدرة على استخالص العالقات بين الوقائع الُمع بهامهارة االستنباط: ويُقصد -د

 الحكم على مدى ارتباطها ببعضها البعض.

يجة ما أ نتن درجات احتمال صحة أو خطمهارة االستنتاج: ويُقصد بها القدرة علي التمييز بي-ه

 تبعًا لدرجة ارتباطها بوقع ُمعينة ُمعطاه.

 ( إلي تميز التفكير الناقد بعديد من الخصائص156-157، ص 2018ويُشير محسن عطية )

ي اتخاذ التأني فهل والفعلية واإلجرائية التي تتضمنها عملياته الذهنية األدائية، وهي كالتالي: التم

النية أو عق إعطاء األحكام وإخضاعها إلى معايير منطقية فيوتبني األفكار، والتعقل القرارات 

 ع اآلراءجمي يُمكن قبولها سواًء أكانت تلك األحكام إيجابية أم سلبية، واالنفتاح الذهني على

 واألفكار، وعدم التحيز أو االنغالق على أفكار ُمحددة َوقََرت في ذهن الفرد.

يحتج  كن أنالتفكير الناقد جمع الشواهد واألدلة التي يُم مهاراتم خصائص ويرى الباحث أن أه

ستشهاد ن صحة االكد مبها التخاذ القرار سلبًا أو إيجابًا، وتقويم الشواهد واألدلة التي ُجمعت؛ للتأ

ة ج، ومعرفتنتابها في اتخاذ القرارات، وبناء المعايير الالزمة إلصدار األحكام والتعليل واالس

 فتراضات والبدائل الممكنة، والتقويم، وإصدار األحكام.اال

هارات ية موينبغي تهيئة الظروف الُمناسبة التي تجعل هذه االجراءات تسير باتجاه تشجيع تنم

خ، لتاريافي الوقت الُمخصص لتدريس ُمحتوى مادة  النظرالتفكير الناقد، ويتطلب ذلك إعادة 

مكن يُ لتي اي اختيار الطرق واالستراتيجيات التدريسية وعلى الُمعلمين أن يصبحوا أكثر دقة ف

ن لتي يُمكات ااستخدامها لذلك الغرض، وتُعد استراتيجية األبعاد السداسية من أفضل االستراتيجي

 الميذ.لدى الت ناقدأن تُستخدم من قبل ُمعلمي التاريخ؛ حيث تُتيح مراحلها تنمية مهارات التفكير ال

 ر من دولكثي ر الناقد في هذا العصر هدفًا عاًما من أهداف التربية فيولقد أضحى تعليم التفكي

لتفكير الناقد (، ويُؤدي االهتمام بتنمية مهارات ا297، ص 2017العالم المتقدمة )شمسان مناعي، 

الوهر،  محمودوالمعرفي الذي يتعلُّمونه )هند الحموري،  للُمحتويلدى المتُعلمين إلى فهم أعمق 

 ( إلي أن تعليم مهارات التفكير26، ص 2017، ويُشير شمسان المناعي )(112، ص 1998

، ص 2003ي )الناقد يرفع من ُمستوى التحصيل الدراسي للتالميذ، بينما يرى عماد الدين الوسيم

معلومات د ال( أن أهمية تنمية مهارات التفكير الناقد تتضح من خالل ُمساعدة الفرد على نق223

لصحيحة، امات المعرفي والتقدم العلمي الهائل، ومن ثم التوصل إلي المعلو الناتجة عن االنفجار

 وتوظيفها؛ لتحقيق أهدافه وأهداف الُمجتمع.

 ميزاته،مُ ( أن أهمية تنمية مهارات التفكير الناقد تنبع من 142، ص 2005ويرى صالح معمار )

لفرصة لُمعلم اام اليا، ويُتيح أموهي: يُزيد من استعداد الُمتعلم على ُممارسة مهارات التفكير الع

م عبيد، (، و)ولي22، ص 1995لُممارسة دور أكثر فاعلية من دور الخبير، ويتفق )مجدي حبيب،

لعملية في ا ( في أن التفكير الناقد من أنماط التفكير الذي يتميز بأهمية خاصة23-21، ص 2004

ويُا، اًرا تربد خيتطوير التربوي فلم يُعالتعليمية، إذ يشكل هدفًا تربويًا تُركز عيه أغلب خطط ال

 وإنما أصبح ضرورة تربوية ال غنى عنها.
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ل في ( أهمية التفكير الناقد تتمث82-81، ص 2012وتري نادية عفون؛ ومنهي عبد الصاحب )

توي لُمحتحويل عملية اكتساب المعرفة من عملية خاملة إلى عملية نشاط عقلي، اتقان أفضل ل

 ق له علي اعتبار أن التعليم في األساس عملية تفكير.المعرفي، وفهم أعم

ياة دات الح( أن التفكير الناقد يمثل مفتاًحا للتعامل مع تعقي167، ص 2018ويرى محسن عطية )

، ص 2007وسالحه الذي به يتخلص من التبعية الفكرية العمياء لآلخرين، وأورد مجدي حبيب )

حة وة الصالالقد تُعلمين على التفكير الناقد، منها وجودتُساعد الم التي( مجموعة من العوامل 605

لى عتمد التي تدرب الُمتعلم على خطوات الوصول إلي الحقيقة، وفهم األسباب بحوار هادئ يع

ت فعاالاألدلة، وعلى احترام الرأي والرأي اآلخر دُون تحيز، وفي منأى عن العواطف واالن

 الحادة.

نمية ت( انه حتى يُمكن 128، ص 2004، مع نايفة قطامي )(93، ص 2016وتتفق رندا السبتي )

ند عالنفعال ب واالتفكير الناقد البد من ُمراعاة عدد من العوامل الُمتصلة، وهي: البعد عن التعص

 النظر إلى األمور من وجهة نظر خاصة، والبعد عن أخذ وجهات النظر المتطرفة.

لى امل يُمكن أن تُساعد الُمتعلمين ع( أن هناك عو177-161، ص 2018ويرى محسن عطية )

قية، لمية منطعأسس  النقد القائم على منهجالتفكير الناقد، وتمكنهم من بناء معاييره، منها: اعتماد 

 المعرفة اندهاإلي آراء شائعة تناقلها الناس، ووقرت في األذهان من دُون أن تُس االنقيادوعدم 

 العلمية والعقلية.

فكير ت التمجموعة من العوامل التي يجب ُمراعاتها من أجل تنمية مهاراويرى الباحث أن هناك 

 الناقد في المدارس، وكالتالي:

 د.كير الناقتسخير الجدل والنقاش الصفي كالدفاع عن وجهات النظر؛ لتعليم التالميذ مهارات التف-

الخههاء ايههة روح االهتمههام بقتقههان التلميههذ للمههادة العلميههة بغههض النظههر عههن ُمناقشههة زمالئههه وتنم-

 والتعاون فيما بينهم.

، رحابهة صهدربالسماح للُمتعلمين بتحدي األفكار المطروحة بحرية، وتقبل النقد الُموجه ألفكارهم -

 والدفاع عن وجهات نظرهم بالحجج، مما يُكسبهم الثقة بأنفسهم.

نهاس، اقلهها الئعة تناعتماد منهج النقد القائم على أسس علميهة منطقيهة، وعهدم االنقيهاد إلهي آراء شها-

 ووقرت في األذهان من دُون أن تُساندها المعرفة العلمية والعقلية.

واهد شهتدريب المتُعلمين علهى طهرح آرائههم بحريهة، ومهنحهم الفرصهة للهدفاع عنهها بمها لديهه مهن -

 وأدلة تتصل بالموضوع، ويُمكن االستناد إليها في قبول األفكار أو رفضها.

لخطهوة ان أن العصهمة ،، وإن ابهن أدم خطهاء، وأن الشهك فهي المعلومهات جعل المتُعلمين يهدركو-

 األولى التي توصل الفرد إلى ما هو صواب.

ألساس ماا اوبذلك يكهون قهد تمهت اإلجابهة علهي السهؤال األول مهن أسهئلة الدراسهة الحاليهة، وههو: "

 ؟".النظرية )الفكرية( لمهارات التفكير الناقد

 ير الناقد:إعداد اختبار مهارات التفك

 إعداد قائمة مهارات التفكير الناقد: -أواًل 
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ة يههة للمرحلههقههام الباحههث بقعههداد قائمههة مهههارات التفكيههر الناقههد الُمتضههمنة بمههنهج الدراسههات االجتما

 اإلبتدائية، وقد اتبع الباحث في إعدادها التالي:

ب ة فهي كتهااقهد الُمتضهمنتحديد الهدف مهن القائمهة: تههدف القائمهة إلهى تحديهد مههارات التفكيهر الن -

ا عنهد تفادة منههالدراسات االجتماعية للمرحلة اإلبتدائية، وكذلك الُمناسبة لتالميذ ههذا الصهف، لالسه

 إعداد اختبار مهارات التفكير الناقد.

لهههيم تحديهههد مصهههادر اشهههتقاق القائمهههة: أكهههد الُمتخصصهههون أهميهههة مههههارات التفكيهههر الناقهههد فهههي تع -

تنميهة  د أههدافهالمها؛ نظًرا ألنها أهم أهداف التربية الُمعاصهرة؛ إذ إن أحهالدراسات االجتماعية وتع

شخصههية  الجانههب المهههارى لههدي المتُعلمههين، وال سههيما المهههارات العقليههة األساسههية التههي تُكسههبهم

حليههل ُمتوازنههة قههادرة علههى حههل الُمشههكالت التههي تعترضهههم، واتخههاذ القههرار فههي مواقههف معقههدة، وت

ت ئمهة مههارامدي صدقها، وقد تم االعتماد على المصادر التالية عند اشهتقاق قا المعلومات؛ لتحديد

ارات التفكيههر الناقههد: االطههالع علههى األدبيههات العربيههة واألجنبيههة سههواءالتي عالجههت موضههوع مههه

ميههذ التفكيههر الناقههد، وُمراجعههة االطههار النظههري الخههاص بالبحههث الحههالي.، وطبيعههة وخصههائص تال

عههة اإلعهدادي، وخصهائص تالميهذ المرحلهة الصهف الثهاني اإلعهدادي، وطبي المرحلهة الصهف الثهاني

 بتدائيههة،مههادة الدراسههات االجتماعيههة، وأهههداف تعلههيم الدراسههات االجتماعيههة وتعلمههها بالمرحلههة اإل

 ودليل ُمعلم الدراسات االجتماعية للمرحلة اإلبتدائية. 

، ()ديد الداللهة اللفظيهة لمههارات التفكيهر الناقهدتحديد الداللة اللفظية لمهارات التفكير الناقد: تم تح -

 وذلك بالرجوع للكتب والمراجع الُمتخصصة، والدراسات السابقة، منها:

 الدراسة العربية:  

مد (، وأح2011(، وأحمد الشوادفي يوسف )2005(، وأحالم أديب دأود )2000إبراهيم سرحان )

ر (، وأسمهان عنبه2002ل ابراهيم علي )(، واسماعي2014(، وأحمد نعمة رسن )1995حمادنة )

، وتوفيههق 2017، وبنههدر بههن عبههد ل المطلههق )2018، وأشههرف حسههن علههي )2012السههاعدي )

، 2012، وجمهال سهليمان )2011( ، وجعفر محمهود رفهاعي )2007مـرعي، ومحمد بكـر نوفل )

بهههدي ، وخالهههد مهههرزة العا2004، وخالهههد عبهههد ل حمهههوري )2014وحسهههنين عهههدنان مرتضهههي )

ي (، ورانيها أحمهد فقيهه2005(، وراشد أحمهد الدوسهري )2015(، ورابح حميدة بكيرات )2014)

( ، وزكريهها أبههو 2015( ، ورنهها عبههد الكههريم أبههو هههولي )2001(، ورضهها هنههدي جمعههة )2006)

 (.2000( ، وزيد بن علي الحوسني )2009الضبعات )

 الدراسات األجنبية:

Alazzi, K. F. (2008), Baildon, M. C., & Sim, J. B. Y. (2009), Børhaug, K. 

(2014)m Hashemi, S. A. (2011), Karabulut, Ü. S. (2012)m Ogle, D., 

Klemp, R. M., & McBride, B. (2007), Shepherd, N. G ( .1998)  

لتفكيهر المههارات  التوصل إلى القائمهة المبدئيهة لمههارات التفكيهر الناقهد: تهم إعهداد القائمهة المبدئيهة-

 الناقد بما تم تحديده في الخطوات السابقة.

                                            
(( ملحق رقم )قائمة بتعريفات 1 )عدادي.الُمناسبة لتالميذ الصف الثاني اإل مهارات التفكير الناقد 
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ضهبط القائمههة المبدئيههة لمهههارات التفكيههر الناقههد: بعهد أن تههم التوصههل إلههى الصههورة األوليههة لقائمههة  -

مهارات التفكير الناقد تم عرضها علهى مجموعهة مهن السهادة الُمحكمهين فهي مجهال المنهاهج وطهرق 

؛ وذلهك للتعهرف علهى ()ي التهاريخ بالمرحلهة اإلبتدائيهة تدريس التاريخ وعدد من ُمعلمهي وُمهوجه

أرائهههم وتوجيهههاتهم حههول القائمههة مههن حيههث: مههدى سههالمتها مههن الناحيههة العلميههة واللغويههة، ومههدى 

االرتباط بقضايا مناهج الدراسات االجتتماعية بالمرحلة اإلبتدائية، ومدى أهمية تنميتها لدى تالميذ 

دي، وحههذف أو إضهافة أو تُعههديل مها يرونههه مهن مواقههف قيميهة، وقههد المرحلهة الصهف الثههاني اإلعهدا

أكدوا علي إعادة صياغة التعريفهات اإلجرائيهة لمههارات التفكيهر الناقهد؛ لتناسهب مجموعهة البحهث، 

 وقد قام الباحث بقجراء التُعديالت التي أشار إليها السادة الُمحكمون.

م تههلُمحكمههين الناقههد: فههي ضههوء تُعههديالت السههادة ا التوصههل إلههي القائمههة النهائيههة لمهههارات التفكيههر -

عهدادي، لثهاني اإلاالتوصل للقائمة النهائية لمهارات التفكير الناقد الُمناسهبة لتالميهذ المرحلهة الصهف 

 تقيههيم -التفسههير -)التنبههؤ باالفتراضههات والتههي احتههوت علههى خمههس عشههر مهههارة، وهههي كالتههالي:

 االستنتاج(. -االستنباط -الُمناقشات

هاارات مماا بذلك يكون قد تمت اإلجابهة علهي السهؤال الثهاني مهن أسهئلة الدراسهة الحاليهة، وههو: "و

 ".التفكير الناقد الالزمة لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي

 إعداد اختبار مهارات التفكير الناقد:  -ثانيًا

ر ت التفكيهنمهو مههارا تم إعداد اختبار مهارات التفكيهر الناقهد؛ وذلهك السهتخدامه كهأداة لقيهاس مهدى

 الناقد لدى تالميذ المرحلة الصف الثاني اإلعدادي تبعًا للخطوات التالية:

رات : ههدف االختبههار إلهي قيهاس مههدى نمهو مهههاتحدياد الهادف ماات اختباار مهاارات التفكياار الناقاد

 التفكير الناقد لدى تالميذ المرحلة الصف الثاني اإلعدادي.

بحههوث : تههم االطههالع علههى عههدد مههن الكتابههات والالتفكياار الناقاادتحديااد أبعاااد اختبااار مهااارات  -

ضهها فهي أثنهاء عر والدراسات السابقة؛ لتحديد أبعاد اختبار مهارات التفكير الناقد، والتي تم تناولها

ي فهادة منهها اإلطار النظري للبحث، وما تتضمنها من مقاييس لمهارات التفكير الناقد، وذلك لإلستف

ة إعهداد بطهة بكيفيهحالي، واإلطالع علي األدبيات التربوية العربية واألجنبية الُمرتإعداد االختبار ال

بههراء مقههاييس مهههارات التفكيههر الناقههد، واإلطههار النظههري للبحههث الحههالي، وُمراجعههة أراء بعههض خ

المنههاهج وطههرق التههدريس، وعلههم الههنفس التعليمههي، حيههث تههم التوصههل إلههي خمههس مهههارات، وهههي 

 االستنتاج(. -االستنباط -تقييم الُمناقشات -التفسير -االفتراضاتكالتالي: )التنبؤ ب

ن م عليهها مهمهارة التنبؤ باالفتراضات: يُقصد بها: "القدرة علي تفحص األحداث والوقائع والحكه -

 خالل البيانات واألدلة الُمتوفرة".

ي ضهوء ُمعينهة فهمهارة التفسير: يُقصد بها: "القدرة علهي إعطهاء تبريهرات أو اسهتخالص نتيجهة  -

 ".الوقائع أو األحداث التاريخية التي يقبلها العقل، وتحديد النتائج الُمترتبة عليها

                                            
() ( قائمة بأسماء السادة الُمحكمين اختبار مهارات التفكير الناقد.3ملحق رقم ) 
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م ف فهي الحكهمهارة تقييم الُمناقشات: يُقصد بهها: "القهدرة علهي التمييهز بهين مهواطن القهوة والضهع -

 علي قضية أو واقعة في ضوء األدلة الُمتاحة".

م ة بحيهث يهت"القهدرة علهي اسهتخالص العالقهات بهين الوقهائع الُمعطها مهارة االستنباط: يُقصد بهها: -

 الحكم علي مدي ارتباطها ببعضها البعض".

تيجهة مها نمهارة االستنتاج: يُقصد بها: "القدرة علهي التمييهز بهين درجهات احتمهال صهحة أو خطهأ  -

 تبعًا لدرجة ارتباطها بوقع ُمعينة ُمعطاه".

يهث تتكههون د اختبههار مههارات التفكيههر الناقهد فههي البحهث الحههالي بح: تههم إعهداتحدياد نااوال ابختباار -

لههة الصههف ُمفهردات االختبههار مههن ثهالث ُمسههتويات للنمههو مههارات التفكيههر الناقههد لهدى تالميههذ المرح

 للتالميههذ الثههاني اإلعههدادي، ويرجههع إختيههار هههذه الطريقههة؛ لسهههولة تطبيقههها، وألنههها أكثههر ُمالئمههة

 تغرق وقتًا طوياًل في اإلستجابة لها.مجموعة البحث، وحتي ال تس

ت التفكيهر : تهم صهياغة أسهئلة االختبهار فهي ضهوء القائمهة النهائيهة لمههاراصياغة أسئلة ابختبار -

حههدة الناقههد، وقههد ُروعههي أن تكههون أسههئلة االختبههار واضههحة وسهههلة الصههياغة، وُمتضههمنة فكههرة وا

حيهث شهملت  االختبهار علهي المههارات العشهر،بسيطة، وُمتوافقة مع بيئة التالميذ، وتم توزيع بنود 

 ( سؤااًل. 25كل بعد علي عشرة أسئلة، وقد تضمن االختبار في صورته األولية )

: بعهد تحديهد عرض اختبار مهارات التفكير الناقاد ياي صاورتأل األولياة علاي الساادح الُمحكمايت -

اة، تهم عهرض االختبهار علهي مهارات التفكير الناقد لالختبار واألسهئلة التهي تنهدرج تحهت كهل مههار

 :إلبداء الرأي في التالي( )مجموعة من الُمحكمين

 مدى قدرة أسئلة االختبار علي أن تقيس ما وضعت لقياسه. .1

 مدى وضوح أسئلة االختبار من الناحية اللغوية واللفظية. .2

 موقف كل سؤال من حيث كونها إيجابية أم سلبية. .3

 .لمهارات التفكير الناقد التي تندرج تحتها مدى إنتماء كل سؤال من أسئلة االختبار .4

 .مدى ُمناسبة كل سؤال لُمستوى تالميذ المرحلة الصف الثاني اإلعدادي مجموعة البحث .5

ائها ئلة وإنتموقد أشار ُمعظم الُمحكمين إلي سالمة األسئلة من الناحية اللغوية، وكذلك وضوح األس

كمهين ادة الُمحغرض الُمعد من أجله، إال أن بعض السهللبعد الذي تندرج تحتها، وُمالئمة االختبار لل

م إجهراء تهأشار إلي إجراء تُعديل لصياغة بعض األسهئلة تعههديًا جوهريًها وخصوًصها البهدائل، وقهد 

وائيًا؛ وزيعًها عشهتالتُعديالت التي أشار إليها السادة الُمحكمون، وبعد ذلك تم توزيع أسهئلة االختبهار 

 ستطالعية وضبط االختبار إحصائيًا.تمهيدًا إلجراء التجربة اإل

: تهم تطبيهق االختبهار فهي صهورته النهائيهة التجربة اإلستطالعية بختبار مهارات التفكيار الناقاد -

على مجموعة استطالعية تتكون من من تالميهذ الصهف الثهاني اإلعهدادي بمجموعهة مهن المهدارس 

( تلميهذ 185بلغهت حجهم عينهة الدراسهة )التابعة لمدريرية التربية والتعلهيم بمحافظهة أسهوان، حيهث 

وتلميذة، وبعد االنتههاء مهن التطبيهق تهم تصهحيح االجابهات، وقهد اسهتعان الباحهث بُمفتهاح التصهحيح 

حسهاب: ُمعهامالت الذي أعد من قبل، وتم رصد الدرجات تمهيدًا للضبط اإلحصهائي، وذلهك بههدف 

                                            
(( ملحق )قائمة بأسماء السادة المحكمين اختبار مهارات التفكير الناقد.3 ) 
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اإلنفعالية ألسئلة االختبار، وحساب ثبات االختبار، حساب ُمعامالت صدق االختبار، وحساب شدة 

  برنههههامجبقسههههتخدام زمههههن تطبيههههق االختبههههار، وقههههد أجريههههت العمليههههات الحسههههابية، واإلحصههههائية 

(SPSS”25” for Windows) .للُمعالجات اإلحصائية 

: تههم تصههحيح اإلجابههات ورصههد الههدرجات، الضاابا ابحصاااخي بختبااار مهااارات التفكياار الناقااد -

( درجهههة ثهههم تهههم تصهههحيح االجابهههات، ورصهههد 25يهههة العُظمهههي لالختبهههار )وتحهههددت الدرجهههة النهائ

 اآلتية:( )الدرجات، وبعد رصد الدراجات تمت عملية الضبط اإلحصائي

 : حساب ُمعامالت ثبات اختبار مهارات التفكير الناقد -

ت فهي يُعد الثبات جزء من الصهدق فهي البحهث العلمهي، وذلهك ألن الصهدق يتضهمن الثبهات ، والثبها

 عادتهه علهىإفهومه العام هو أن يعطي االختبار الذي يقوم به الباحث النتائج ذاتهها فهي حهال تمهت م

قهد نفس المجموعة وفي نفس الظروف فهي وقهت الحهق، ويهرتبط الصهدق بالثبهات ارتباطها وثيقها، و

 اتبع في حساب ُمعامالت ثبات اختبار مهارات التفكير الناقد التالي:

ه دقهة : ويُقصهد بهCronbac ( كرونباا   aار باساتخدا  ُمعادلاة ألفاا )حساب ُمعامل ثبات ابختب

لوك االختبهار فههي القيهاس وعههدم تناقضههه مهع نفسههه، واتسهاقه فيمهها يزودنهها بهه مههن معلومهات عههن سهه

قيقههي؛ لههذا تههم ( كرونبها  الحههد األدنههى للثبهات الحaالفهرد، تههم حسههاب الثبهات باسههتخدام ُمعادلههة ألفهها )

 الختبهههار مههههارات التفكيهههر التهههأملى، وذلهههك مهههن خهههالل درجهههات العينهههةحسهههاب ُمعهههامالت الثبهههات 

أنهه: (، ويُعرف ثبات االختبهار فهي البحهث الحهالي ب48-47، ص 1985االستطالعية )أحمد غنيم، 

ول التههالي ( كرونبهها "، والجههدa"قههيم ُمؤشههرات ُمعههامالت الثبههات الُمقههدرة باسههتخدام ُمعامههل ألفهها )

ما هو ُموضح ( بطريقة كرونبا  الختبار مهارات التفكير الناقد كa) يوضح قيم ُمعامالت ثبات ألفا

 ( التالي:1في جدول )

 د( بطريقة كرونبا  الختبار مهارات التفكير الناقa( ُمعامالت ثبات ألفا )1) جدول

 Cronbach's alpha عدد الُمفردات القيمة

 0.79 5 التنبؤ باالفتراضات

 0.72 5 التفسير

 0.79 5 اتتقييم الُمناقش

 0.93 5 االستنباط

 0.81 5 االستنتاج

 0.82 25 االختبار ككل

(؛ 0.82ت )( أن قيم ُمعامالت ثبات "ألفا كرونبا " ألبعاد االختبار ككل بلغه1يتضح من الجدول )

مها جعهل مما يُعني أن االختبار يتمتع بُمستوى ُمناسب من الثبهات تناسهب غهرض البحهث العلمهي؛ م

 ا الستخدامه كأداة قياس.الباحث ُمطمئنً 

                                            
( ( أُجريت العمليات الحسابية واإلحصائية باستخدام برنامجي ) Microsoft – Excel V 25. SPSS  )

  ة.للُمعالجات اإلحصائي



 حمدال صالح محمد جمالناقد المتضمنة بمنهج التاريخ لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي  د.م تقويم مهارات التفكير

 374      2022سبتمبر ، 25العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

دة أثبهات أي  : يُمكن التنبؤ بُمعاملحساب ُمعامل ثبات ابختبار باستخدا  طريقة التجزخة النصفية

 مهل الثبهاتقياس إذا عُرف ُمعامل ثبات نصفه؛ لذا تم استخدام ُمعادلة سبيرمان بهراون لحسهاب معا

حهث ُمطمئنًها ثبهان ُمناسهب؛ ممها جعهل البا(، ويُعد ُمعامهل 0.77بطريقة التجزئة النصفية، وقد بلغ )

 الستخدامه كأداة قياس.

 حساب ُمعامالت صدق اختبار مهارات التفكير الناقد: 

ذا كانههت إيُقصههد بصههدق االختبههار: "أن يقههيس االختبههار مهها ُوضههع لقياسههه"، ويُعههد االختبههار صههادقًا 

أي أن  ن مهن أي مصهدر خطهأ؛الدرجة المأخوذة منه تمثل السمة التي يقيسها، وخالصة قدر اإلمكها

و المجد الدرجة خالصة ونقية من أي شوائب تُعطي فرصة لعوامل أخرة بخالف السمة الُمقاسة )أب

(، ويُعههرف صههدق االختبههار فههي البحههث الحههالي بأنههه: 120، ص2012الشههوربجي، وعههزت حسههن،

بعههاده أودرجههة  "قههيم ُمؤشههرات ُمعههامالت الصههدق للدرجههة الكليههة الختبههار مهههارات التفكيههر الناقههد،

المحسهههوبة باسهههتخدام الصهههدق الظهههاهري، والصهههدق المنطقهههي، والصهههدق الهههذاتي، وصهههدق البنهههاء 

 الداخلي، وصدق االتساق الداخلي(، تم قياس صدق االختبار بالطرق اآلتية:

حساب الصدق الظاهري )الُمحتوى أو المضهمون أو الُمحكمهين(: مهن أكثهر طهرق الصهدق شهيوًعا 

ه باالعتمهاد علهى آراء الُمحكمهين، ويُمثهل المظههر العهام لالختبهار، وذلهك مهن الذي يُمكهن اسهتخراج

حيهههث نوعيهههة الُمفهههردات وكيفيهههة صهههياغتها، ومهههدى وضهههوحها وتعليماتهههه، ودرجهههة مفهوميتهههها، 

(، تههم عههرض االختبههار علههى مجموعههة مههن الُمحكمههين Eble,1972, P 556وموضههوعيتها )

ومجموعة مهن ُمهوجهي التهاريخ وُمعلميهها إلبهداء  الُمتخصصين في مناهج وطرق تدريس التاريخ،

؛ حيههث  قههرروا أن كههل ُمفههردة مههن ُمفههردات االختبههار تقههيس مهها وضههعت ()آرائهههم بشههأن االختبههار

 لقياسه.

أن  : إن أول معاني الصهدق أن تقهيس أداة القيهاس مها وضهع لقياسهه بمعنهىحساب الصدق المنطقي

 أجههل قياسههه دُون أن يقههيس جوانههب آخههرى إلههى يقههيس االختبههار الجانههب السههلوكي الههذي وضههع مههن

صهاً (، ويُقصد به فحص ُمحتوى االختبار فح270، ص 2009جانبها أو بديل عنها )سامي محمد، 

ارة أو ة أو المههمنطقيًا دقيقًا بغرض تحديد ما إذا كهان يُغطهي بالفعهل عينهة ُمماثلهة للسهلوك أو القهدر

م تهه(، ولقههد 410، ص 1994يوبولههدب فههان دالههين،ُمحتههوى الُمقههرر الدراسههي الههذي ينههوي قياسههه )د

 التأكد من قياس االختبار لمهارات التفكير الناقد الُمحددة سلفًا.

ذلهك و: إن صهدق االختبهار مهن أههم معهايير جهودة أداة القيهاس؛ حساب الصدق الذاتي )اإلحصاخي(

ار ميهة القهرنوعيهة وأهالرتباطه بالهدف الُمتوقع من أداة القياس لتحقيقه، فضاًل عهن مهدى اتصهاله ب

 (، ويُقصههد بههه صههدق الههدرجات272، ص 2004الههذي سههيتم اتخههاذه تبعًهها لههذلك )موسههى النبهههان، 

نههوع مههن التجريبيهة لالختبههار بالنسههبة للههدرجات الحقيقيهة التههي خلصههت مههن أخطهاء القيههاس، وهههذا ال

 ساب صدق(، وقد تم ح646، ص 1998الصدق يُمثل الحد األعلى لصدق االختبار )كمال زيتون،

 نهه يُسهاوىاالختبار عن طريق الصدق الذاتي الذي يُساوى الجهذر التربيعهي لُمعامهل الثبهات فوجهد إ

 (؛ مما يُشير إلى أن االختبار صادق بصورة مرضية، أي أنه يقيس ما وضع لقياسه.0.91)

                                            
(( ملحق رقم )قائمة بأسماء السادة الُمحكمين 3 )ختبار مهارات التفكير الناقد.ال 
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ة ُمقارنهال : تُقدر قوة تميز ُمفردات االختبار عهن طريهقحساب الصدق التمييزي لُمفردات ابختبار

بهار ككهل، بين من ينجحون أو يفشلون في اإلجابة عن أي بنهد مهن بنهود االختبهار بالنجهاح فهي االخت

د البهههي ولغههرض اسههتخراج القههوة التميزيههة لالختبههار؛ لتقريههر التميههز بههين األقويههاء والضههعاف )فههؤا

ي كيلهه (، وقههد تههم حسههاب ُمعههامالت تمييههز بنههود االختبههار باسههتخدام تقسههيم406، ص 2008السههيد،

(Kelly( )1973, 172 kelly:الذي يعتمد على الخطوات التالية ), 

 إيجاد الدرجة الكلية لكل فرد.

 ترتيب درجات الطالبات في االختبار ترتيبًا تنازليًا.

 % من درجات أفراد العينة التي تقع في الجزء العلوي )أعلى الدرجات(.27فصل الـ 

 تي تقع في الجزء العلوي )أقل الدرجات(.% من درجات أفراد العينة ال27فصل الـ 

 .(0.30) اعتبار الحد المقبول تربويًا لُمعامل تمييز الفقرة أكبر من

% مهههن األفهههراد الحاصهههلين علهههى أعلهههى درجهههات، 27ويفضهههل حسهههاب االربهههاعي األعلهههى لنسهههبة 

 بة% مهن األفههراد الحاصههلين علهى أدنههى درجههات؛ حيهث أن هههذه النسهه27واالربهاعي األدنههي لنسههبة 

ت( )(، وتم استخدام اختبار 286، ص 1999تُعطى أنسب حجم وأعلى تمايز ُممكن )أحمد عواد، 

رجهههات لعينتههين ُمسهههتقلتين لمعرفههة داللهههة الفههروق بهههين المجمههوعتين العليههها والههدنيا فهههي مجمههوع د

 االختبار، وجاء النتائج كما بالجدول التالي:

عليا وعة الت األفراد الواقعين ضمن المجم( قيمة )ت( لداللة الفرق بين متوسطات درجا2) جدول

 والمجموعة الدنيا على اختبار مهارات التفكير الناقد

 المجموعة
 المتوسط

 الحسابي

االنحهههههههههراف 

 المعياري

قيمهههة )ت( 

 المحسوبة
 ُمستوى الداللة

 5.35 17.12 العليا
 (0.01دالة عند ُمستوى ) 11.66

 4.54 16.35 الدنيا

داللههة  لقيمههة التائيههة المحسههوبة أكبههر مههن القيمههة الجدوليههة عنههد ُمسههتوى( أن ا2يتضههح مههن جههدول )

مالت (؛ ممهها يههدل علههى أن االختبههار يُميههز بههين األقويههاء والضههعاف، وقههد جههاءت جميههع ُمعهها0.01)

محصهورة  (، وهو الحد الُمقبول تربويًا، وياُلحهظ كهذلك أن جميعهها جهاءت0.30التمييز أكبر من )

بُمسهتوى  ها ُمعامالت مقبولة تربويًا، يتضهح ممها سهبق تَمتهع االختبهار(، وجميع0.71، 0.59بين )

 تمييز مقبول تربويًا؛ مما جعل الباحث ُمطمئنًا الستخدامه كأداة قياس.

 حساب صدق ابتساق الداخلي )التكويني(: 

الرتبهاط اتم حساب ُمعامالت صدق االتساق الداخلي لالختبار )االرتباط(، وذلك بحساب ُمعامالت 

يهها، ُمنتمهي إلبين درجة كل سؤال في كل قيمة من مهارات التفكير الناقد، والدرجهة الكليهة للقيمهة ال

 ( التجانس الداخلي ألسئلة كل قيمة كالتالي:3ويُوضح جدول )

 ( 3) جدول

 ُمعامالت االرتباط بين درجة كل سؤال في كل قيمة من قيم االنتماء

 ي إليهاالوطني والدرجة الكلية للقيمة الُمنتم
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رقم 

 السؤال

التنبؤ 

 باالفتراضات

رقم 

 السؤال
 التفسير

رقم 

 السؤال

تقييم 

 الُمناقشات

رقم 

 السؤال
 االستنباط

رقم 

 السؤال
 االستنتاج

1 0.81 1 0.86 1 0.72 1 0.88 1 0.86 

2 0.86 2 0.77 2 0.73 2 0.90 2 0.71 

3 0.79 3 0.77 3 0.81 3 0.81 3 0.82 

4 0.74 4 0.83 4 0.75 4 0.74 4 0.86 

5 0.86 5 0.77 5 0.81 5 0.73 5 0.86 

؛ ممها (0.05( أن جميهع ُمعهامالت االرتبهاط دالهة إحصهائيًا عنهد ُمسهتوى )3يتضح من جدول رقم )

يهه، تنتمهي إل يُحقق صدق البناء لالختبار بطريقة إرتباط درجة الفقرة بدرجة المجهال )القيمهة( الهذي

 (4ل رقهم )بين كل قيمة، والدرجة الكلية لالختبار، ويُوضح جدو كما تم حساب ُمعامالت االرتباط

 هذة الُمعامالت كالتالي:

 ( ُمعامالت االرتباط بين كل قيمة من مهارات التفكير4) جدول

 الناقد، والدرجة الكلية لالختبار 

 الدرجة الكلية القيمة

 0.73 التنبؤ باالفتراضات

 0.88 التفسير

 0.77 تقييم الُمناقشات

 0.83 االستنباط

 0.78 االستنتاج

(، كمها 0.05( أن جميع ُمعامالت االرتباط دالهة إحصهائيًا عنهد ُمسهتوى  )4يتضح من جدول رقم )

، وكانهت تم حساب ُمعامالت االرتباط درجة كل بُعهد مهن أبعهاد االختبهار بهدرجات األبعهاد األخهرى

 (.0.05قيم ُمعامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند ُمستوى )

د رصهد : تهم تحديهد الهزمن الهالزم لالختبهار بعهحساب زمت تطبيا  اختباار مهاارات التفكيار الناقاد

الههزمن الههذي اسههتغرقته أول طالههب وآخههر طالههب مههن أفههراد المجموعههة فههي اإلجابههة عههن مواقههف 

ريبًهها، ( دقيقههة تق80االختبههار، وفههى نهايههة التجربههة تههم حسههاب متوسههط زمههن االختبههار، وقههد بلههغ  )

ليمهههات ( دقهههائق؛ لتوضهههيح تع5ة إلهههى الهههزمن الهههالزم إللقهههاء التعليمهههات اذ يُمكهههن إضهههافة )باإلضههاف

 ( دقيقة تقريبًا.85االختبار، وبذلك يُصبح الزمن الكلي لالختبار )

وتكهون  طريقة تصحيح االختبار وتقدير الدرجات : تم توزيع درجات االختبار وتصحيحه كالتالي:

 رجات لكل األسئلة التي أجاب عنها.الدرجة الكلية للتلميذ مجموع الد

كهي تُعهين تم وضع تعليمات االختبار في الصهفحة األولهي مهن كراسهة األسهئلة ل : تعليمات ابختبار

 التالميذ علي كيفية اإلستجابة ألسئلة االختبار.
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 : بعد إجراء التُعديالت في ضوء آراءالتوصل إلى الصورح النهاخية بختبار مهارات التفكير الناقد

، وحساب صدق االختبار، وثباته، أصهبح اختبهار مههارات التفكيهر الناقهد ُمكونًها ()السادة الُمحكمين

، وبذلك أصبح االختبار صالًحا للتطبيهق علهي مجموعهة البحهث ()( ُمفردة في صورته النهائية25)

 ( التالي:5النهائية، كما هو ُموضح في الجدول )

 ( 5جدول ) 

 ارات التفكير الناقدجدول مواصفات اختبار مه

كيف يُمكت بناء اختبار مهارات التفكير الناقد وبذلك يكون قد تمت اإلجابة علي السؤالين الثالث: "

؟"، والرابههع: "مهها الالزمااة لاادى تالميااذ الصااف الثاااني اإلعاادادي للتطبياا  يااي البيئااة األسااوانية

؟"، مههن أسههئلة الخصاااخص الساايكومترية بختبااار مهااارات التفكياار الناقااد يااي البيئااة األسااوانية

 الدراسة الحالية.

ذ الصهف ي نصه: "مها ُمسهتوى مههارات التفكيهر الناقهد لهدى تالميهالخامس الذ ولالجابة عن السؤال

يهر رات التفكالثاني اإلعدادي؟"، تم  تصحيح اختبار مهارات التفكير الناقد؛ حيث تكون اختبار مهها

وك ( سهؤاًل، ُوزعهت علهى خمهس عشهر مههارة، حيهث يضهع التلميهذ إشهارة أمهام السهل25الناقد من )

ة وقههف، ويههتم تصههحيح االختبهار بقعطههاء درجههة واحههدة لالجابههالهذي سههوف يتبعههه عنههد التعهرض للم

صهل ( وأدنى عالمة )صفر( يح25الصحيحة، وصفر لالجابة الخاطئة، وتكون أعلى عالمة كلية )

 عليها التلميذ، وتتوزع الدرجات وفق التالي:

 ( بدرجة منخفضة.2.33-1من ) -

 ( بدرجة متوسطة.3.67 -2.34من ) -

 رتفعة.( فأعلى بدرجة م3.68) -

(6) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 الختبار مهارات التفكير الناقد

                                            
(( ملق رقم )قائمة بأسماء السادة الُمحكمين اختبار مهارات التفكير الناقد.3 ) 

(( ملحق رقم )2 )الصورة النهائية(. اختبار مهارات التفكير الناقد( 

 الوزن النسبي عدد األسئلة المهارات م

 %20 5 التنبؤ باالفتراضات 1

 %20 5 التفسير 2

 %20 5 تقييم الُمناقشات 3

 %20 5 االستنباط 4

 %20 5 االستنتاج 5

 %100 25 اختبار مهارات التفكير الناقد ككل
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 المهارة
 ترتيب

 المفردة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوي

 منخفضة 1.32 2.84 2 التنبؤ باالفتراضات

 منخفضة 2.63 2.16 1 التفسير

 منخفضة 3.15 1.32 5 تقييم الُمناقشات

 منخفضة 2.07 1.55 4 نباطاالست

 منخفضة 3.01 2.02 3 االستنتاج

عنههد  مهههارات التفكيههر الناقههد لههدى تالميههذ الصههف الثههاني اإلعههدادي يتضههح مههن الجههدول أن ُمسههتوى

رجع تاج(، وياالستن -االستنباط -تقييم الُمناقشات -التفسير -منخفض مهارات: )التنبؤ باالفتراضات

 ذلك إلي التالي:

يتقبلهها  نهاس، والتهيإلي اآلراء التواترية، ويُقصد بها تلك اآلراء الشهائع اسهتخدامها بهين الاالنقياد  -

 لتهي تُعطهياالفرد دُون الرجوع إلى مصادر الحقيقة، أو التأكهد مهن صهحتها، ويكتفهي الفهرد باألدلهة 

 له.

جهة ذلهك نتي دثوجهات النظهر الُمتطرفهة واالنقيهاد للمعهاني العاطفيهة والُمهؤثرات االنفعاليهة، ويحه -

 ارتباط موضوع التفكير بعالقات ذات صلة انفعالية، وعاطفية بالفرد.

يهه أيههة التعصهب، بمعنهى ميههل الفهرد إلههى التقيهد، والتمسههك بصهحة آراء ُمعينههة قبهل أن تُعههرض عل -

ر بيانههات أو وقههائع، ويتمثههل التعصههب فههي التفكيههر الناقههد فههي الحكههم علههي موضههوع مههن وجهههة نظهه

 معروفة سابقًا.

س مشهروحة قلة البرامج الُمعدة خصيًصا لتعليم التفكيهر الناقهد بمهاراتهه الخاصهة علهى شهكل درو -

 بدقة وُموضحة بأمثلة وتمارين؛ لتكسب ُممارستها المهارة التي يتدرب عليها.

ل قهي، وينتقهإلى النتائج؛ حيث يبدأ الفرد بقضايا تكون صحيحة ثهم يتركهها دُون تسلسهل منط القفز -

 إلى نتائج غير مؤكدة.

كيهر ارات التفغياب التأهيل العلمهي والتربهوي للمعلهم؛ وبالتهالي عهدم قدرتهه علهى تعلهيم وتعلُّهم مهه -

 الناقد ستكون موضع شك.

ميهذ فههي ريس تعتمهد علهى التلقهين دُون مشهاركة التالاعتمهاد الُمعلهم علهى طهرق واسهتراتيجيات تههد -

 عملية التعلُّم.

ر الناقهد، ات التفكيهقلة توفر دليل الستخدام برامج التفكير الناقد يُرشد الُمعلم إلى كيفية شرح مهار -

 ناقد.لتفكير الوكذلك إرشادات تُوضح دور كل من الُمعلم الُمتعلم في عملية تعليم وتعلُّم مهارات ا

قهد فكيهر الناة توافر اختبارات ومقاييس تتمتع بهدالالت سهيكومترية ُموثوقهة؛ لقيهاس مههارات التقل -

لي فهقن ة؛ وبالتاللمجتمعات الُمتباينة؛ إذ أن ُمعظمها مستورد وغير ُمناسب لكثير من البيئات العربي

 عملية تقنينها تحتاج إلى مهارة وجهد وتكاليف مادية.
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 عهن تهوفير سية بتعلهيم التفكيهر الناقهد، ويتضهح ذلهك مهن خهالل إحجامههاعدم اهتمام اإلدارة المدر -

ؤدي د؛ ممها يُهالتسهيالت والمصادر واألدوات التي تسهل وتيسر تعليم وتعلُّم مههارات التفكيهر الناقه

 جتمع.إلى عدم توافر البيئة المدرسية الواعية التي يُمكن أن تعكس التنوع الثقافي في المُ 

بغي تنفيهذها ل التي ينى الُمعلم الُمتعلم؛ مما يدفعهما للملل، وعدم االلتزام باألعماغياب الدافعية لد -

 لتعليم التفكير الناقد.

 عدم االهتمام بتنمية االستقالل الفكري أو التفكير المستقل لديهم. -

ينهم كقط في تمفعدم االهتمام بتنمية حب االستطالع لديهم؛ ألنه من شأنه أن يفيد المتُعلمين ليس  -

ديهم مهن لهمن الحصول على اإلجابات الشافية لما لديهم من أسئلة بل يفيدهم أيًضها فهي تصهحيح مها 

 ن التفاعهلمهنقص في المعلومات، وبالتالي يُفيدهم في إثراء معلوماتهم بمعلومهات جديهدة، تمكنهنهم 

 مع الُمتغيرات العلمية والثقافية والتقنية من حولهم. 

دربهم شهأنه أن يه الشجاعة الفكرية واألمانة العلمية لهدى المتُعلمهين، ألنهه مهنعدم االهتمام بتنمية  -

 ة.على كيفية تكوين األدلة والشواهد العلمية حول مختلف القضايا بموضوعية وحيادية تام

ت الُمالبسهاوعدم االهتمام بتنمية القيم األخالقية واالجتماعية التهي تتجلهي فهي ظهروف اآلخهرين،  -

 في بعض المواقف وتجعلهم يتمسكون بما لديهم من أراء. التي تحيط بهم

اقهد مهن تفكيهر النعدم االهتمام بتنمية النزاهة الفكرية لدى المتُعلمين، بمعني أن تطبيق مههارات ال -

هها ي مهن خاللشأنه أن يدرب التالميذ علي كيفية تطبيق المعهايير األخالقيهة التهي يؤمنهون بهها، والته

هههات نظههرهم حههول القضههايا الفكريههة المطروحههة للحههوار فههي المواقههف يُعبههرون عههن آرائهههم ووج

 التربوية في المدرسة وخارجها.

لمهي لتقهدم الععدم االهتمام بُمساعدة الفرد على نقهد المعلومهات الناتجهة عهن االنفجهار المعرفهي وا -

 جتمع.مُ الهائل، ومن ثم التوصل إلي المعلومات الصحيحة، وتوظيفها؛ لتحقيق أهدافه وأهداف ال

 التأثيرات الثقافية الضارة، والمنتشرة في الُمجتمعات. -

يولوجيهة، عدم االهتمهام باكسهاب أفهراد الُمجتمهع القهدرة علهى مواجههة الظهواهر والمسهتحدثات الب -

 ة بشأنها.ات السليموتقويمها تقويًما سليًما؛ لتحديد ما يُفيد الُمجتمع، وما ال يُفيد، واتخاذ القرار

 طي.شخصية تتسم بالموضوعية، ومواطنة فاعلة، وُمشاركة في الُمجتمع الديمقراعدم بناء  -

ية د الموضهوععدم استقاللية التالميذ في تفكيرهم وتحهررهم مهن التبعيهة الفكريهة والتقليهد واعتمها -

 في اتخاذ القرارات، ومراقبة التالميذ آللية تفكيرهم.

مكهن عارات إلهي أههداف إجرائيهة سهلوكية، ويُ القصور في تحويل األهداف التربوية من مجهرد شه -

 قياس تأثيرها، وتحقيقها داخل الفصل.

المعهارف  اغفال إعداد المناهج الدراسية على أساس مشاركة التالميذ مشاركة فعالة فهي اكتسهاب -

 والمهارات، وتأصيل التفكير السليم لديهم.

ي د علههى مشههاركة التالميههذ فههعههدم القضههاء علههى لفظيههة التعلههيم، واسههتخدام طههرق تههدريس تعتمهه -

 التوصل إلى حلول للُمشكالت التي تعترض طريقهم.

التفكيهر  عدم تسخير الجدل والنقاش الصفي كالدفاع عن وجههات النظهر؛ لتعلهيم التالميهذ مههارات -

 الناقد.
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خهاء ة روح االعدم االهتمام بقتقان التلميذ للمادة العلميهة بغهض النظهر عهن ُمناقشهة زمالئهه وتنميه -

 والتعاون فيما بينهم.

هههم غيههاب وجههود القههدوة الصههالحة التههي تههدرب الُمههتعلم علههى خطههوات الوصههول إلههي الحقيقههة، وف -

وفههي  األسهباب بحههوار هههادئ يعتمههد علهى األدلههة، وعلههى احتههرام الهرأي والههرأي اآلخههر دُون تحيههز،

 منأى عن العواطف واالنفعاالت الحادة.

بهة ارهم برحاار المطروحهة بحريهة، وتقبهل النقهد الُموجهه ألفكهعدم السماح للُمتعلمين بتحدي األفك -

 صدر، والدفاع عن وجهات نظرهم بالحجج، مما يُكسبهم الثقة بأنفسهم.

وصهول عدم تربية المتُعلمين علي أن اإلنسهان خطهاء، وعلهي أن الشهك والتسهاؤل أول خطهوات ال -

 إلي الصواب، يلي ذلك البحث الجاد والتجريب العلمي.

لهة والحجهج السماح للتالميذ بتحهدي األفكهار المطروحهة، وإمكانيهة طهرح بهدائل تُسهاندها األدعدم  -

 المنطقية التي يقبلها العقل.

حمد م(، وسعود بن 2003(، وسعاد العبدالت )2000وتتفق تلك النتائج مع دراسة: سحر محمود )

( ، وطاهر 2016)(، وصالح محمد 2000(، وسونيا هانم )2009(، وسليمة بنت محمد )2016)

(، وعلههي خريشههة 2017(، وعبههد الواحههد سههعيد )2004(، وعبههد العزيههر محمههد )2007محمههود )

(، 2003(، ومههاهر زيههادات )2010، وقاسههم اسههماعيل الجنههابي )2012(، وفههالح حسههن )2001)

(، ومنصهههور بهههرجس 2004(، ومهههريم سهههالم )2014(، ومحمهههد خهههزيم )2002ومحمهههد الخولهههدة )

 (.2013(، ووفاء محمد )2012) (، ووفاء عشري2008)

 التوصيات والُمقترحات:

 التوصيات:

 في ضوء نتائج الدراسة يُوصي الباحث بالتالي:

 يي مجال المناهج الدراسية: -أ

تيجيات إعههادة صههياغة وتنظههيم وحههدات مههنهج التههاريخ بالمرحلههة اإلعداديههة وفقًهها ألحههدث االسههترا -

 ا يزيههد مههنجابيًهها ومشههارًكا فههي مسههئولية تعلمههه؛ ممههوالنمههاذج التدريسههية؛ بحيههث يُصههبح الُمههتعلم اي

 تحصيله الدراسي، وينمي مهارات التفكير الناقد لديه.

، ر اإلمكهانتضمين محتوى مناهج التاريخ بالمرحلة اإلعدادية بالمفاهيم التاريخيهة المحسوسهة قهد -

 لسابقة.الصفوف اوأن تكون تللك المفاهيم مبنية على المفاهيم الُمتضمنة بالمناهج الدراسية ب

تكامهل تتهابع ومُ تضمين محتوى مناهج التاريخ بالمرحلة اإلعدادية بمهارات التفكير الناقد بشكٍل مُ  -

 وُمستمر، يحسب ُمستويات وُمتطلبات كل صف دراسي. 

 ميههذ أثنههاءتزويههد منههاهج التههاريخ بالمرحلههة اإلعداديههة باألنشههطة المتنوعههة التههي تتطلههب مههن التال -

 اركة الجماعية؛ مما يدفهم إلى االنخراط بهمة ونشاط في تنفيذها.تنفيذها المش

عداديهههة توجيهههه اهتمهههام القهههائمين علهههى إعهههداد أدلهههة ُمعلمهههي الدراسهههات االجتماعيهههة بالمرحلهههة اإل -

 بضرورة تزويدها بطرق واستراتيجيات التدريس الحديثة.

 يي مجال طرق واستراتيجيات التدريس: -ب
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 والهذي يعتمهد األسهلوب المعتهاد فهي تهدريس التهاريخ بالمرحلهة اإلعداديهة،عدم االعتماد كُليًا على  -

الفهروق  علي سرد الُمعلم، والحفهظ واالسهتظهار بهدُون ُمراعهاة لخصهائص التالميهذ، ودُون مراعهاة

 الفردية بينهم.

لتنميههة  اسهتخدام طههرق واسهتراتيجيات التههدريس الحديثههة فهي تههدريس التههاريخ بالمرحلهة اإلعداديههة -

 تحقيقها.لات التفكير الناقد لديهم بوصفهما من األهداف الرئيسة التي تسعى مادة التاريخ مهار

ى تُوجد لهد استخدام طرق واستراتيجيات التدريس الحديثة في تدريس التاريخ بالمرحلة اإلعدادية -

ديهد لهى تحالُمتعلمين مهارات البحث والُمقارنة لُمحاولهة اكتشهاف الصهحيح مهن الخطهأ، وتهوجيههم إ

 الُمتناقضات والفروق بين األحداث التاريخية.

تُههوفر  اسههتخدام طههرق واسههتراتيجيات التههدريس الحديثههة فههي تههدريس التههاريخ بالمرحلههة اإلعداديههة -

لخهوف؛ هديهد أو امناًخا صفيًا مشجعًا علهى الحهوار والُمناقشهة، ال يشهعر فيهها الُمهتعلم بهالحرج أو الت

 التفكير الناقد.مما يُوفر لهم فرص تنمية مهارات 

 يي مجال إعداد وتدريب الُمعلميت: -ج

داومة ناقد والماالهتمام بتدريب التالميذ بالصف الثاني اإلعدادي على استخدام مهارات التفكير ال -

 عليها لتتحول إلى عادات عقلية .

ي ية فهلسداسهاتدريب طالب شبعة التاريخ بكليات التربية على كيفية استخدام اسهتراتيجية األبعهاد  -

هم فهي تخطيط وتدريس منهج التاريخ، من خالل ُمقرر طهرق التهدريس، والتربيهة العمليهة؛ ممها يسه

 تطوير ُمستوى أداء تالميذهم.

كسههابهم عقههد بههرامج تدريبيههة لُمعلمههي التههاريخ فههي أثنههاء الخدمههة بالمرحلههة اإلعداديههة؛ بهههدف ا -

ح فهههي ت والنمههاذج التدريسهههية بنجههاالمهههارات والكفايههات الالزمهههة السههتخدام أحهههدث االسههتراتيجيا

ي تحقيق التدريس، وتطوير قدرتهم على تصميم التدريس بهذا األسلوب؛ مما يجعلهم أكثر قدرة عل

 أهداف تدريس مادتهم.

تهههدريب ُمعلمهههي التهههاريخ علهههى تهههوفير مههههام حقيقيهههة للطهههالب تتماشهههى مهههع قهههدراتهم وميهههولهم  -

 تعلمين في أثناء عملية التعلم.واهتماماتهم؛ مما يساهم في زيادة فاعلية المُ 

ث تخدام أحدإعادة تأهيل موجهي الدراسات االجتماعية بالمرحلة اإلعدادية وتدريبهم علي كيفية اس

 االستراتيجيات والنماذج التدريسية في تدريس مادتهم.

 يي مجال التقويم: -د

 التركيز على قياس قدرة الُمتعلمين على التمكن من المفاهيم التاريخية. -

بخاصههة التركيههز علههى قيههاس قههدرة الُمتعلمههين علههى الههتمكن مههن المهههارات بأنواعههه الُمختلفههة، و -

 مهارات التفكير الناقد.

حفهظ  تطوير األسئلة في كتب الدراسات االجتماعية، بحيث ال ينصهب االهتمهام علهى قيهاس مهدى -

م علم القيههال يلههزم الُمههتالتالميههذ للمعلومههات والحقههائق والمفههاهيم التاريخيههة واسههتظهارها فحسههب، بهه

بههين  بالتعليههل والتسههاؤل والبحههث عههن أسههباب األحههداث التاريخيههة والتنبههؤ باالفتراضههات والههربط

 رض الفهروضاألسباب والنتائج المترتبة علي تللك الحداث، وتدريبه على الُمقارنة، والموازنهة وفه

 والتحليل والتصنيف، مما يُساعد على تنمية مهارات التفكير الناقد.
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ت فههي عمليهها ُمراجعههة أسههاليب التقههويم الحاليههة؛ بحيههث تحتههل مهههارات التفكيههر الناقههد جانبًهها مهًمهها -

 التقويم.

لمهاريههة التركيههز علههى شههمولية عمليههة التقههويم بحيههث تشههمل جميههع الهههداف التعليميههة المعرفيههة وا -

 والوجدانية.

 البحوث الُمقترحات:

 البحوث التالية:في ضوء نتائج الدراسة يقترح الباحث إجراء 

 تقويم مهارات التفكير الناقد لدى الُمتعلمين في صفوف ومراحل دراسية أخرى.-

ادي؛ اني اإلعهدإعداد برامج إثرائية لتنمية مهارات التفكير الناقد لهدى تالميهذ المرحلهة الصهف الثه -

 لرفع مستوى مهارات التفكير الناقد أكثر.

 الناقد لدى طالب التعليم العام، والجامعي.بناء وتقنين اختبار لمهارات التفكير  -

 .تقنين اختبار مهارات التفكير الناقد الحالي في بيئات ُمختلفة عن البيئة المصرية -

 ة.الُمختلف بناء وتقنين بطاقة مالحظة لمهارات التفكير الناقد لدى طالب في المراحل التعلمية -

 ة. الُمختلف دى الُمتعلمين في المراحل التعلميةبناء وتقنين اختبار لمهارات التفكير الناقد ل -

يم احههل التعلههبنههاء بههرامج تدريبيههة لتنميههة مهههارات التفكيههر الناقههد لههدى المعلمههين والتالميههذ فههي مر -

 الُمختلفة.

"مهها  وبهذلك يكههون قههد تمههت اإلجابههة علهي السههؤال الرابههع مههن أسههئلة البحهث الحههالي، والههذي نصههه :

ذ لدى تالمي يمكت مت خاللها مت خاللها تنمية مهارات التفكير الناقدالتوصيات والُمقترحات التي 
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ليهة (، مسهتوى مههارات التفكيهر الناقهد لهدى طلبهة ك2007توفيق مـرعي، ومحمهد بكهـر نوفهل ).18

( 4(، العهدد )13العلوم التربوية الجامعية )األونروا(، مجلة المنارة للبحهوث والدراسهات، المجلهد )

289-341 . 
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دن فهي (، دور كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوية بهاألر2011جعفر محمود رفاعي ).19

دراسهات  تنمية مهارات التفكير الناقد واإلبداعي من خهالل تحليهل محتواهها ووجههة نظهر معلميهها،

 .87-53(، اكتوبر، 4(، العدد )5في التربية وعلم النفس، المجلد )

رات ة ممارسهة مدرسهي مهادة التهاريخ فهي المرحلهة الثانويهة لمهها(، درج2012جمال سليمان ).20

 .154-91(، 2(، العدد )82التفكير الناقد، مجلة جامعة دمشق، المجلد )

اريخ (، أثر الخرائط الذهنيهة والمفاهيميهة فهي تحصهيل مهادة الته2014حسنين عدنان مرتضي ).21

)ابههن  سههالة دكتههوراه، كليههة التربيههةوتنميههة التفكيههر الناقههد لههدي طههالب الصههف األول المتوسههط، ر

 الرشد(، جامعة بغداد، العراق.

نميهة (، أثهر اسهتعمال اسهتراتيجية االستقصهاء والمهنظم المتقهدم فهي ت2011حسين نمر وحشهة ).22

اه، كليهة مهارات التفكيهر الناقهد والتحصهيل فهي الدراسهات االجتماعيهة لهدي الطلبهة"، رسهالة دكتهور

 جامعة عمان العربية، األردن. العلوم التربوية والنفسية،

ات (، أثههر مههنهج  فههي الدراسههات االجتماعيههة علههي تنميههة مهههار2004خالههد عبههد ل حمههوري ).23

، ة الزرقههاءالتفكيههر الناقههد واالتجاهههات لههدي طلبههة مدرسههة الملههك عبههد ل الثههاني للتميههز فههي محافظهه

 األردن.رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعة عمان العربية، 

ليهين" (، أثر اسهتخدام نمهوذج التحهري الجمهاعي لـــهـ "ث2007الطيف محمد عمران ) خالد عبد.24

(Thelen فههي تههدريس الدراسههات االجتماعيههة علههي التحصههيل المعرفههي وتنميههة بعههض مهههارات )

، يههة التربيههة(، كل22التفكيههر الناقههد لههدي تالميههذ الصههف األول اإلعههدادي، المجلههة التربويههة، العههدد )

 .274-195جامعة سوهاج، يناير، 

اقهد لهدى (، فاعليهة اسهتعمال أنمهوذج هيرمهان فهي تنميهة التفكيهر الن2014خالد مهرزة العابهدي ).25

، كليهة طالب الصف الرابع األدبي فهي مهادة تهاريخ الحضهارة العربيهة اإلسهالمية، رسهالة ماجسهتير

 التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة بابل، العراق.

إلسهكندرية، (، المواد االجتماعية في مناهج التعليم بين النظرية ، ا1996علي إبراهيم )خيري .26

 دار المعرفة الجامعية.

بيهل ن(، منهاهج البحهث فهي التربيهة وعلهم الهنفس، ترجمهة: محمهد 1994ديوبولدب فهان دالهين. ).27

 صرية.، القاهرة، مكتبة األنجلو الم 5نوفل، سليمان الخضري الشيح، طلعت منصور، ط

الناقهد  (، مدي تطبيق مدرسي المواد االجتماعية لمههارات التفكيهر2015رابح حميدة بكيرات ).28

ي ربهاح في تهدريس التهاريخ، رسهالة ماجسهتير، كليهة العلهوم االنسهانية واالجتماعيهة، جامعهة قاصهد

 بورقلة.

 تقصهاء فهي(، أثر استخدام كل من طريقة العصف الهذهني واالس2005راشد أحمد الدوسري ).29

 طهر، رسهالةقتنمية التفكيهر الناقهد فهي الدراسهات االجتماعيهة لهدي طلبهة المرحلهة الثانويهة فهي دولهة 

 ماجستير، كلية الدراسات التربوية العليا، جامعة  عمان العربية، األردن.

لناقههد " وأثههره فههي تعلههيم التفكيههر اRisk(، فاعليههة برنههامج ريسههك "2006رانيهها أحمههد فقيهههي ).30

يبههة، طات قسههم العلههوم االجتماعيههة بجامعههة طيبههة، رسههالة ماجسههتير، كليههة التربيههة، جامعههة لطالبهه

 المملكة العربية السعودية.
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(، تحليهههل المحتهههوى فهههي العلهههوم اإلنسهههانية "مفهومهههه، أسسهههه، 2004رشهههدي أحمهههد طعيمهههة ).31

 استخداماته"، القاهرة: دار الفكر العربي.

ء خدام الوثههائق التاريخيههة فههي تههدريس وحههدة الخلفهها(، فعاليههة اسههت2001رضهها هنههدي جمعههة ).32

اهج وطهرق الراشدون علي تنمية التفكيهر الناقهد لهدي تالميهذ المرحلهة االعداديهة، دراسهات فهي المنه

 .103-82(، نوفمبر، 75التدريس، العدد )

ارات (، أثههر اسههتخدام دورة الههتعلم السههباعية فههي تنميههة مههه2015رنهها عبههد الكههريم أبههو هههولي )33

ليههة ككيههر الناقههد فههي مبحههث التههاريخ لههدي طالبههات الصههف التاسههع األساسههي، رسههالة ماجسههتير، التف

 التربية، جامعة األزهر، غزة. 

ار صههفاء (، البههرامج التعليميههة وعالقتههها بههالتفكير الناقههد، عمههان، د2016رنههاد علههي السههبتي ).34

 للنشر والتوزيع.

ف العاشههر األساسههي فههي ضههوء مبههادئ (، تطههوير منهههاج التههاريخ للصهه2004ريمهها خصههاونة ).35

 يههر الناقههدالتعلهيم األساسههي واختبههار فاعليههة وحههدة تعليميههة مطهورة فههي تحصههيل الطلبههة وتنميههة التفك

 لديهم، رسالة دكتوراه ، جامعة اليرموك، إربد، األردن.

(، فاعليهههة اسههتخدام القصهههة فهههي تهههدريس التهههاريخ بالمرحلهههة 2000زايههد بهههن علهههي الحوسهههني ).36

 ن.لطنة عُماسة لتنمية التفكير الناقد والتحصيل، رسالة ماجستير، جامعة السلطان قابوس، اإلعدادي

نوية فهي (، مستوي مهارات التفكير الناقد لدي طالب المرحلة الثا2009زكريا أبو الضبعات ).37

(، 23دد )مهادة اللغهة العربيههة فهي األردن، مجلههة كليهة التربيهة بأسههوان، جامعهة جنههوب الهوادي، العهه

 .89-59ديسمبر 

عداديهة (، فاعلية استخدام القصة في تدريس التاريخ المرحلهة اإل2000زيد بن علي الحوسني ).38

 ن.لتنمية التفكير الناقد والتحصيل، رسالة ماجستير، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عُما

دي د ومهه(، معرفههة معلمههي االجتماعيههات لمهههارات التفكيههر الناقهه2008سههامية عبههاس السههنافي ).39

الكويههت، مجلههة دراسههات العلههوم -ممارسههتهم لههها مههن وجهههة نظههرهم فههي منطقههة حههولي التعليميههة

 .696-684(، 35التربوية، المجلد )

(، أثهههر اسههتخدام اسهههتراتيجية التسههاؤل الهههذاتي فههي تهههدريس 2000سههحر محمههود عبهههد العههال ).40

، مجلههة صههف األول اإلعههداديالدراسهات االجتماعيههة علههي التحصهيل والتفكيههر الناقههد لههدي تالميهذ ال

 . 100-77(، مارس، 20الجمعية التربوية  للدراسات االجتماعية، العدد )

ههارات م(، أثر برنامج تدريبي مبني على الهتعلم بالمشهكالت فهي تنميهة 2003سعاد العبدالت ).41

ت لدراسهاة لالتفكير الناقد لدى طلبة الصف العاشر األساسي، رسالة دكتوراه ، جامعة عمان العربي

 العليا، عمان. 

 ، القاهرة: دار الفكر العربي.3(، القياس النفسي، ط1998الرحمن. ) سعد عبد.42

ت (، مسههتوي مهههارات التفكيههر الناقههد لههدي معلمههي الدراسهها2016سههعود بههن محمههد النبهههاني ).43

اث بحههاالجتماعيههة بمرحلههة التعلههيم األساسههي فههي سههلطنة عمههان، مجلههة جامعههة القههدس المفتوحههة األ

 .413-403(، 14(، العدد )4والدراسات التربوية والنفسية، المجلد )
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(، أثههر اسهههتخدام األحههداث الجاريههة فهههي التههدريس علهههي 2009سههليمة بنههت محمهههد السههعدي ) .44

 هم، رسهالةالتحصيل طلبة الصف العاشر فهي مهادة الدراسهات االجتماعيهة وتنميهة التفكيهر الناقهد لهدي

 عليا، جامعة مؤتة، األردن.ماجستير، عمادة الدراسات ال

(، مسههتوى مهههارات التفكيههر الناقههد وعالقتههه بمركههز الضههبط وبعههض 1999سههناء العطههاري ).45

قهدس، المتغيهرات األخهرى لهدى عينهة مهن طلبهة الجامعهات الفلسهطينية، رسهالة ماجسهتير، جامعهة ال

 فلسطين. -القدس

يههذ التاريخيههة فههي تحصههيل تالم(، فاعليههة اسههتخدام مههدخل الطرائههف 2000سههونيا هههانم قرمههز ).46

عيههة عشههر للجم الحلقهة الثانيههة مههن التعلههيم األساسهي وتنميههة تفكيههرهم الناقههد، المهؤتمر العلمههي الثههاني

(، 1لهد )يوليهو، المج 26-25المصرية للمنهاهج وطهرق التهدريس )منهاهج التعلهيم وتنميهة التفكيهر(، 

197-215. 

ائق (، أثر استخدام الوث2009دق شديفات )صاح هيالت، ومحمد حوارنه، وليد عيادات، وصا.47

المجلههة  التاريخيهة فهي تنميهة مههارات التفكيههر الناقهد لهدي طلبهة الصهف العاشههر فهي مبحهث التهاريخ،

 .275-263(، 3(، العدد )5األردنية في العلوم التربوية، المجلد )

جهاتهه قاتهه وتو(، القياس التربوي والنفسي "أساسياته وتطبي2000صالح الدين محمود عالم ).48

 المعاصرة، القاهرة دار الفكر العربي.

ات (، األسههاليب اإلحصههائية االسههتداللية فههي تحليههل بيانهه2005صههالح الههدين محمههود عههالم. ).49

 .كر العربيالبحوث النفسية والتربوية واالجتماعية البارمترية والالبارمترية، القاهرة دار الف

ة نهامج تههدريبي قههائم علههي اسهتخدام القصههة فههي تنميهه(، فاعليههة بر2016صهالح محمههد محمههود ).50

، المنوفيهة مهارات التفكير الناقهد لهدي تالميهذ الصهف األول االعهدادي، مجلهة كليهة التربيهة، جامعهة

 .488-455(، يناير، 105(، العدد )27المجلد )

 (، أثههر اسههتخدام برنههامج وفههق اسههتراتيجية ووزدز فههي تنميههة2011طالههب محمههود الياسههين ).51

 .تفكير الناقد لطلبة الجغرافية، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عدن، األردنال

لتهاريخ (، فعاليهة اسهتخدام اسهتراتيجية التهدريس التبهادلي لتهدريس ا2007طاهر محمود محمد ).52

ول لعلمهي األافي تنمية التحصيل ومهارات التفكير الناقد لهدي تالميهذ المرحلهة االعداديهة، المهؤتمر 

 .57-51باب الباحثين، كلية التربية، جامعة أسيوط، أبريل، لش

(، تطههوير مههنهج 2014طلعههت صههالح مههدكور، ويحيههي عطههه سههليمان، وعلههي أحمههد الجمههل ).53

هههارات الدراسههات االجتماعيههة فههي ضههوء أبعههاد الثقافههة اإلعالميههة لتنميههة الههوعي الثقههافي وبعههض م

العهدد  جتماعيهة،مجلهة الجمعيهة التربويهة للدراسهات اال التفكير الناقد لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية،

 .196-174(، يونيه، 60)

 لحديث،.ا(، التعليم والتعلم في علم التاريخ، القاهرة، دار الكتاب 2010عاطف محمد بدوى ).54

لهدى طلبهة  (، أثر اسهتخدام الخهرائط المفاهيميهة فهي تنميهة التفكيهر الناقهد2001عامر الدردور ).55

 دس األساسي، رسالة ماجستير ، جامعة اليرمـوك إربد، األردن. الصف السا
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لتاريخيهة ا(، فاعلية برنامج مقترح لتنمية بعض المفاهيم 2004عبد العزير محمد عبد العزيز ).56

ة ومههههارات التفكيهههر الناقهههد لهههدى طهههالب الصهههف االول مهههن المرحلهههة المتوسهههطة بالمملكهههة العربيههه

 التربية، جامعة األزهر.السعودية، رسالة دكتوراه، كلية 

فهي  PDEODE( : "أثر استخدام اسهتراتيجية األبعهاد السداسهية 2017عبد ل عايد الجريدة ).57

فههي  تنميههة مهههارات التفكيههر الناقههد والتحصههيل فههي الرياضههيات لههدي طلبههة الصههف الثههامن األساسههي

 ، األردن.محافظة المفرق، رسالة ماجستير، كلية العلوم التربوية، جامعة آل البيت

بيهة بفهرع (، مستوي مهارات التفكير الناقد لدي طلبة كليهة التر2017عبد الواحد سعيد محمد ).58

 .131-113(،15(، العد )8جامعة تعز بالتربة، المجلة الدولية لتطوير التفوق، المجلد )

(، أثهر اسهتعمال اسهتراتيجية مهونرو وسهالتر 2001عدي طاهر محمود، ومني زهير حسهين ).59

ة الفهتح، ي تنميهة مههارات التفكيهر الناقهد لهدي طهالب الصهف الرابهع الهدبي فهي مهادة التهاريخ، مجلهف

 .317-314(، 47العدد )

امعههة (، مسههتوى مهههارات التفكيههر الناقههد لههدى طلبههة كليههة التربيههة فههي الج1998عههزو عفانههـة ).60

 . 82-39(، 1(، العدد)1)اإلسالمية بغزة، مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية، المجلد 

 الجامعي. (، التفكير الناقد "دراسة في علم النفس، القاهرة: دار الكتاب1995عزيزة السيد ).61

يس (، أثههر اسههتخدام اسههلوبين للههتعلم الههذاتي فههي تههدر2006عههالء الههدين أحمههد عبههد الراضههي ).62

ليهة اجسهتير، كمعداديهة، رسهالة التاريخ علي التحصيل وتنمية التفكير الناقد لدي تالميذ المرحلهة اإل

 التربية بأسوان، جامعة جنوب الوادي.

رات (، مستوى مساهمة معلمهي التهاريخ بالمرحلهة الثانويهة فهي تنميهة مهها2001علي خريشة ).63

 (،10سهنة )التفكيـر الناقد واإلبداعي لدى طلبتهم، مجلهة مركهز البحهوث التربويهة، جامعهة قطهر، ال

 . 45-13(، 19العدد )

 (، اللغههة والتفكيههر الناقههد أسههس نظريههة واسههتراتيجيات تدريسههية،20007علههي سههامي علههي ).64

 عّمان: دار المسيرة.

 (، علهم الهنفس االجتمهاعي )منظهور تكهاملي تطبيقهي(، القهاهرة:2011عواطف حسين صهالح ).65

 مطبعة آية.

كيهر صهيل والتف(، أثر اسهتخدام طريقهة العصهف الهذهني فهي تنميهة التح2008عودة أبو سنينة ).66

لنجهاح الة جامعهة الناقد في مادة الجغرافية لدى طلبة كلية العلوم التربويـة األونروا في األردن، مج

 . 1480-1448(، 5(، اإلصدار)22لألبحاث )العلـوم اإلنسانيـة(، المجلد)

 (، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، الجزء الثاني.1993عيد المنعم الدردير ).67

لفكههر (، أسههاليب القيههاس والتشههخيص فههي التربيههة الخاصههة، القههاهرة: دار ا1999الروسههان. )فههارق 

 العربي.

 (، طرائق تدريس الدراسات االجتماعية، عمان دار المسيرة.2006فخري رشيد خضر ).68

ات (، أثههر اسههتراتيجيتي دورة الههتعلم الخماسههية والمنظمهه2012فههالح حسههن كههاظم الفههتالوي ).69

ي لصهف الثهاناحصيل مادة التاريخ العربي اإلسالمي وتنمية التفكير الناقد لدى طالب المتقدمة في ت

 المتوسط، رسالة دكتوراه، كلية التربية )ابن الرشد(، جامعة بغداد، العراق.
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(، علهههم الهههنفس التربهههوي، القهههاهرة: مكتبهههة االنجلهههو 1996فهههؤاد أبهههو حطهههب، وأمهههال صهههادق ).70

 المصرية.

ر الفكهر (، علهم الهنفس االحصهائي وقيهاس العقهل البشهري، القهاهرة: دا2008فؤاد البهي السيد ).71

 العربي.

التفكيههر  (، أثههر اسهتعمال األسهئلة المتشهعبة والسههابرة فهي تنميهة2010قاسهم اسهماعيل الجنهابي ).72

صههر، الناقههد لههدى طالبههات الصههف الثالههث المتوسههط فههي مههادة تههاريخ الههوطن العربههي الحههديث والمعا

 كلية التربية )ابن الرشد(، جامعة بغداد، العراق. رسالة ماجستير،

لهدي طالبهات  (، فعالية استراتيجية باير في تنمية التفكير الناقد2014قيصر إسماعيل الزبيدي ).73

يهالي، دة، جامعهة المرحلة اإلعدادية في مادة التاريخ، رسالة ماجستير، كلية التربية للعلهوم اإلنسهاني

 العراق.

(، أثههههر اسههههتخدام اسههههتراتيجية التههههدريس فههههوق المعرفيههههة والنمههههوذج 2003مههههاهر زيههههادات ).74

افيههة، االستقصهائي فهي التحصهيل وتنميهة التفكيهر الناقهد لههدى طلبهة الصهف التاسهع فهي مبحهث الجغر

 رسالة ماجستير، جامعة اليرموك. 

ة: اهر(، استراتيجيات تدريس الدراسات االجتماعيهة، القه2009محمد إسماعيل عبد المقصود ).75

 دار المعرفة الجامعية.

قهد لهدي (، أثر توظيهف األحهداث الجاريهة فهي تنميهة مههارات التفكيهر النا2002محمد الخولدة ).76

طلبههة الصهههف العاشهههر االساسهههي فههي مبحهههث التهههاريخ"، رسهههالة ماجسههتير، كليهههة التربيهههة، جامعهههة 

 اليرموك.

ة: دار لجهزء الثهاني، القهاهر(، دراسات في الصهحة النفسهية، ا1998محمد السيد عبد الرحمن ).77

 قباء للطباعة والنشر والتوزيع.

نجلهههو (، التفكيهههر الناقهههد وقضهههايا المجتمهههع، القهههاهرة: مكتبهههة اال2006محمهههد أنهههور إبهههراهيم ).78

 المصرية.

يهات (، أثهر اسهتخدام اسهتراتيجية التخيهل فهي تهدريس مهادة االجتماع2014محمد خهزيم عميهر ).79

ة العربيهة التفكير الناقد لدي طالب الصف األول الثانوي فهي المملكهعلي التحصيل وتنمية مهارات 

-531مبر، (، ديسه2(، الجهزء )616السعودية، مجلة التربية، كلية التربية، جامعة الزههر، العهدد )

 ، العراق.564

(، دراسههة فاعليههة اسههتخدام الملههف االنجههازي فههي التحصههيل 2004محمههود جمعههة بنههي فههارس ).80

الثهاني  المشهكالت والتفكيهر الناقهد فهي مهادة الدراسهات االجتماعيهة لهدي طهالب وتنمية مهارات حل

 .315-277(، 113(، العدد )29المتوسط"، المجلة التربوية، المجلد )

ثر (، أ2009مدين الحوري، وعمر هنداوي، وأحمد ادعيس، وصبحي شرقاوي، ولينا القاسم ).81

ى لناقهـد لهدمكفرالنهد فهي تنميهة مههارات التفكيهر ا استخدام استراتيجية مونرو وسالتر واستراتيجية

ة، طلبههة الصههف الثههامن األساسههي فههي األردن وتحصههيلهم فههي مبحههث التههاريخ، مجلههـة علههوم إنسههاني

 (. 41(، العدد )6السنـة )
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 فهيpdeode (، فاعليهة برنهامج مقتهرح قهائم علهي اسهتراتيجية 2015مهريم بنهت محمهد عايهد ).82

، جامعههة ناقههد لههدي طالبههات المرحلههة المتوسههطة، مجلههة العلههوم التربويههةتنميههة مهههارات االسههتماع ال

 .234-131(، يوليو، 3اإلمام محمد بن سعود، السعودية، العدد )

ي اكتسهاب (، أثر برنامج تدريبي قائم على مهارات التفكير الناقد فه2004مريم سالم الربضي ).83

رسههتهم األردن تلهك المهههارات ودرجهة ممامعلمهي الدراسهات االجتماعيههة فهي المرحلههة الثانويهة فههي 

 لها، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردن.

حكوميهة (، اشتقاق معايير األداء لطلبة البكالوريوس فهي الجامعهات ال1997مسعف الحلفاوي ).84

ان، يههة، عّمههجليسههر( للتفكيههر الناقههد، رسههالة ماجسههتير، الجامعههة األردن –علههى مقيههاس )واطسههون 

 األردن. 

ساب (، استراتيجية مقترحة في تدريس المفاهيم وأثرها في اكت2008منصور برجس العرود ).85

لتهاريخ، االمفاهيم التاريخيهة وتنميهة التفكيهر الناقهد لهدي طهالب الصهف الثهامن األساسهي فهي مبحهث 

 رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة اليرموك، األردن.

البههات ط(، أثههر اسههتراتيجية مكفرالنههد فههي تنميههة التفكيههر الناقههد لههدي 2013جههل )منههي خليفههة عب.86

، ة، العهراقالصف الثاني المتوسط مادة التهاريخ العربهي االسهالمي، مجلهة العلهوم التربويهة والنفسهي

 .543-516(، 100العدد )

اقد وأثهره علهي الن (، تقويم فعالية برنامج للتفكير2003نادية أبو الدنيا، ومني سعيد أبوناشيء ).87

(، 4العهدد ) (،9التفكير العقالني لدي طالبات الجامعة، مجلة دراسات تربوية واجتماعية، المجلهد )

219-243. 

م النشهط (، أثر اسهتخدام اسهتراتيجية الجيسهجو كقحهدى اسهتراتيجيات الهتعل2005هناء إبراهيم ).88

 إلعداديهة،ناقهد لهدي تالميهذ المرحلهة افي تدريس التاريخ علهي التحصهيل وتنميهة مههارات التفكيهر ال

 رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أسيوط.

ي تنميهة فه(، تصميم برنامج قائم على الوسائط المتعددة وأثره 2012هناء عبد العزيز محمود ).89

اجسهتير بعض مهارات التفكير الناقد لدى طالب الصف األول الثانوي في مقرر التهاريخ، رسهالة م

 دراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة.معهد ال

س (، تطهوير منهاهج التهاريخ فهي ضهوء قضهايا المواطنهة وقيها2012وفاء عشري عبهد الفتهاح ).90

اه، الة دكتهورفعاليته في تنمية االنتمهاء ومههارات التفكيهر الناقهد لهدي طهالب المرحلهة الثانويهة، رسه

 .معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة

اقهد بمهادة (، فعاليهة اسهتراتيجية الهتعلم النشهط فهي تنميهة التفكيهر الن2013وفاء محمهد منصهور ).91

معههة جا الدراسههات االجتماعيههة لههدي تالميههذ المرحلههة االعداديههة، رسههالة ماجسههتير، كليههة التربيههة،

 االسكندرية.
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 اختبار مهارات التفكير الناقد لتالميذ

 الصف الثاني اإلعدادي

 عزيزي التلميذ: 

س ( مفههردة فهي صههورة مواقهف، ومهن نههوع االختيهار مههن متعهدد لقيهها25ختبههار مهن )يتكهون ههذا اإل

 -قشهههاتتقيهههيم الُمنا -التفسهههير -خمههس مههههارات مهههن مههههارات التفكيهههر الناقههد )التنبهههؤ باالفتراضهههات

 االستنتاج(.  -االستنباط

 واإلجابة يي ورقة منفصلة. والمطلوب منك ما يلي :  

 لكل اختبار نعليمات منفصلة. -

ناسهبة مهن قراءة مقدمة الموقف المشكل بدقة وعناية، ثهم اختيهار اإلجابهة التهي تراهها صهحيحة وم -

 بين االختيارات الثالثة. 
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م الهدال ( علهى الهرقحدد االختيار الصحيح ثم انتقل إلى ورقة اإلجابهة المنفصهلة وضهع عالمهة ) -

 على اختيارك.

 عليه في ورقة اإلجابة المنفصلة(. تأكد أن رقم المفردة )هو نفس الرقم الذي تؤشر  -

 ال تترك مفردة دون أن تختار له إجابة.  -

 ال تكتب أي حرف أو تضع أية عالمة في أي مكان من هذه الكراسة.  -

 .ونشكركم سلفاً لتعاونكم إلثراء هذا البحث

 الباحث

  المهارح األولي: التنبؤ بابيتراضاتالمهارح األولي: التنبؤ بابيتراضات

 تعليمات:

فس من التن ن يحتاج إلي دليل أو برهان، فعندما نقر أنشيء نُسلم به دُون أ ابيتراض: -1

نُسلم  شياءصفات الكائنات الحية، وأن الكائن الحي البد له من غذاء، فهذه بالضرورة أ

 بها دُون أن تحتاج إلي دليل أو برهان.

وعليك  كل تمرين فيما يلي يتكون من عبارات يتبع كل عبارة عدة افتراضات ُمقترحة، -2

ة أم لعباراما اذا كان كل افتراض ُمقترح يُمكن األخذ به حسب ما جاء في أن تُقر علي 

 ال.

من  قد تجد في بعض األحيان أكثر من افتراض وارد، وفي أحيان اخري قد تجد أكثر -3

 افتراض غير وارد.

 )المة إذا كنت تعتقد أن االفتراض الُمقترح وارد في ضوء ما جاء في العبارة ضع ع -4

 )ة لعباروإذا كنت تعتقد أن االفتراض الُمقترح غير وارد في ا ،"وارد" تحت كلمة

 وفيما يلي مثال يوضح ذلك: "غير وارد"، تحت كلمة () ضع عالمة 

 مثــــــــال:

 أبو بكر "رضي ل عنه" أول من أسلم من الرجال من العرب.

 ايتراض وارد:

 وارد الفقرات م
غير 

 وارد

  ()  إلي اإلسالم.     كل الرجال العرب كانوا سباقين -أ

 ()   بعض الرجال العرب عاشوا قرونًا طويلة في الشرك. -ب

 ( )  دخل جميع رجال العرب في اإلسالم.   -ج

 ابختبار:

 إلي يثرب."  ملسو هيلع هللا ىلص"هاجر الرسول  -1
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 ايتراض وارد:      

 غير وارد وارد الفقرات  

   ."ملسو هيلع هللا ىلص"سعت قريش لمنعه  -أ

   م.اتفقوا علي الهجرة معه -ب

   تجمع الُمسلمين في يثرب لتنظيم صفوفهم -ج

 بة.الكع لم يتجأل العرب إلي زيارح كنيسأل ابرهة الحبشي باليمت، بالرغم مت محاولتأل هد  -2

 ايتراض وارد:      

 غير وارد وارد الفقرات  

   دفاع العرب عن الكعبة. -أ

   تعظيم العرب للكعبة. -ب

   ة.أتجاه بعض العرب إلي الحبش -ج

 حالعرب مت أواخل الشعوب التي عريت الشعر والخطابة بالرغم مت اشتهرهم بالتجار -3

 ايتراض وارد:      

 غير وارد وارد الفقرات  

   العرب من أوائل الشعوب التي عرفت الكتابة. -أ

   تنافس العرب دخل األسواق في الشعر والخطابة. -ب

   ُمعظم العرب يعملون بالتجارة. -ج

 عدت قريش جيًشا لقتال الُمسلميت والقضاء عليهم.أ -4

 ايتراض وارد:      

 غير وارد وارد الفقرات  

   سعي المسلمين لتالشي خوض حروب مع قريش. -أ

   عقد صلًحا معهم. "ملسو هيلع هللا ىلص"قرر الرسول  -ب

   الخروج لقتالهم. "ملسو هيلع هللا ىلص"قرر الرسول  -ج

 وا أماكنهم لجمع الغناخم.وترك" ملسو هيلع هللا ىلص"أثناء غزوح أحد خالف الرماح أوامر الرسول  -5

 ايتراض وارد:      

 غير وارد وارد الفقرات  

   تحول نصر الُمسلمين إلي هزيمة. -أ

   استطاع الرماة جمع الغنائم من المشركين. -ب

   تحولت هزيمة الُمسلمين إلي نصر. -ج

  المهارح الثانية: التفسيرالمهارح الثانية: التفسير

 تعليمات:

 ادث والوقائع .: يُقصد به الدقة في فحص الحوالتفسير -1

 كل تمرين فيما يلي يتكون من عبارات قصيرة تتبعها عدة نتائج ُمقترحة. -2
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 افترض لتحقيق الهدف من هذا االختبار أن كل شيء وار في العبارة صادق. -3

ة فهي وعليك أت تحكم علي ما اذا كان كل تفسير ُمقترحة يترتب علي المعلومهات الهوارد  -4

 أم ال.العبارة منطقيًا، وبغير شك كبير 

 قد تكون جميع أو بعض التفسيرات الُمقترحة أما صحيحة او خاطئة. -5

لعبههارة اإذا كنهت تعتقهد ان التفسهير الُمقترحههة يترتهب علهي كميهة المعلومههات الُمتهوفرة فهي  -6

وإذا كنههت  "صااحيح"،امامههها تحهت كلمههة  () بدرجهة معقولههة مههن اليقهين ضههع عالمههة 

ضهع عالمهة ي العبارة بدرجة معقولهة مهن اليقهين فتعتقد أن النتيجة الُمقترحة ال تترتب عل

 "، وفيما يلي مثال يُوضح ذلك:صحيح غيرأمام تحت كلمة "

 مثــــــــال:

حصههل محمههد علههي درجههة النهايههة العظمههي فههي مههادة الدراسههات االجتماعيههة فههي امتحههان الفصههل 

 الدراسي األول، ولقد كان أحمد تلميذًا بمدرسة المحمودية اإلعدادية.

 ات ُمقترحة:    تفسير

 صحيح الفقرات  
غير 

 صحيح

 ()   محمد طالب محبوب من كل زمالئه.    -أ

  ()  ُمحتمل أن يكون محمد ُمتفوقًا في كل المواد الدراسية. -ب

 -ج
جميههع تالميههذ المدرسههة حصههلوا علههي الدرجههة النهائيههة فههي 

 المادة.  
  () 

 ابختبار:

 دح آباخهم وأجدادهم أيقنت قُريش أن اإلسال  يهد  عقي -1

 تفسيرات ُمقترحة:    

 غير صحيح صحيح الفقرات  

   حاربت قُريش اإلسالم. -أ

   حافظت قُريش صالحها ومكانتها بين القبائل. -ب

   سعت قُريش إلستغالل اإلسالم. -ج

 العيش يي البادية يُكسب يصاحة اللسان وقوح البيان ورجاحة العقل. -2

 تفسيرات ُمقترحة:    

 غير صحيح صحيح الفقرات  

   دفع أشراف مكة أبنائهم لمرضعات من البادية. -أ

   إلي ُمرضعة من المدينة." ملسو هيلع هللا ىلص"دُفع بالنبي  -ب

   أقام أبناء أشراف مكة عشر سنوات بالبادية. -ج

 وأصحابأل وأحب البالد إليهم." ملسو هيلع هللا ىلص"كانت مكة موطت الرسول  -3

 تفسيرات ُمقترحة:    

ر غي صحيح الفقرات  
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 صحيح

   احتواء مكة علي الكثير من المعادن. -أ

 -ب
وأصهحابه مهن مكهة علهي آمهل العهودة إلهي " ملسو هيلع هللا ىلص"خروج الرسول 

 إليها.
  

   شهرة مكة الكبيرة في شبة الجزيرة العربية. -ج

 كانت المدينة مركز للمسلميت وعاصمة لهم -4

 تفسيرات ُمقترحة:    

 صحيح الفقرات  
 غير

 صحيح

   .التحالف مع يهود المدينة؛ للقضاء علي لمسلمين قُريش حاولت -أ

   سعي المسلمين تأمين عاصمتهم -ب

 -ج
سهههعي المسهههلمين لعقهههد تحلفهههات مهههع المهههدن المجهههاورة لتهههأمين 

 عاصمتهم.
  

 أيقنت قُريش قوح الُمسلميت بعد الهزيمة يي بدر. -5

 تفسيرات ُمقترحة:    

 صحيح الفقرات  
غير 

 صحيح

   سلمين.تحالفت مع المُ  -أ

   سعت للقضاء علي الُمسلمين. -ب

   جهزت جيًشا كبيًرا للقضاء عليهم. -ج

  المهارح الثالثة: تقويم الُمناقشاتالمهارح الثالثة: تقويم الُمناقشات

 تعليمات: 

كهم علهي يبدأ كل تمرين في هذا االختبار بسؤال، يليه عدة إجابات ُمقترحة، وعليهك أن تح -1

 كل إجابة هل هي قوية أم ضعيفة.

 الحظ أن: -2

 ة: ابجابة المهمة، والتي تتصل ُمباشرح بالسؤال.اإلجابة القوي

التاي ب اإلجابة الضعيفة: اإلجابة التي تكون ذات أهمياة قليلاة ييماا يتعلا  بالساؤال، و

 تتصل ُمباشرح بالسؤال.

 قد تكون أكثر من إجابة قوية، أو أكثر من اجابة ضعيفة. -3

 احكم علي االجابة دون أن تُدخل رايك الشخصي. -4

ذا كنت وإ "قوية"،أمام كلمة  () د إن االجابة الُمقترحة قوية ضع عالمة إذا كنت تعتق -5

لهي وفيمها ي "ضاعيفة"،أمهام كلمهة  () تعتقد أن اإلجابة الُمقترحهة ضهعيفة ضهع عالمهة 

 مثال يوضح ذلك:
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 مثــــــــال:

 يجب القضاء علي تجارة المخدرات لخطورتها علي اإلنسان.

 إجابات ُمقترحة:       

 ضعيفة قوية اتالفقر  

 ()   ألنها تؤدي إلي زيادة الدخل.    -أ

 ()   ألن هناك أنواع متعددة من المخدرات. -ب

  ()  ألن المخدرات لها تأثيرات خطيرة علي صحة اإلنسان.   -ج

 

       هل حاول أبرهة الحبشي هد  الكعبة؟ -1

 اجابات ُمقترحة:    

 ضعيفة  قوية الفقرات  

   العرب إلي كنيسته التي بناها باليمن.نعم؛ ليتجهه  -أ

نعهم؛ ليصههرف العههرب عهن التجههارة بالشههام؛ ليتههاجروا  -ب

 بأرض اليمن.

  

   ال؛ ألنها مكانًا للتجارة وكسب الرزق. -ج

 الطاخف يتلمس النصرح مت قبيلة ثقيف؟  "ملسو هيلع هللا ىلص" هل قصد النبي -2

 اجابات ُمقترحة:    

 ضعيفة  قوية الفقرات  

   إزاء قريش للمسلمين. نعم؛ الشتداد -أ

   نعم؛ ألن أهلها في عداوة مع قريش. -ب

   ال؛ ألنه قصد تبوك يتلمس النصرة. -ج

 هل كانت مكة مكانًا ممتاًزا  للتجارح وكسب الرزق الويير؟ -3

 اجابات ُمقترحة:    

 ضعيفة  قوية الفقرات  

   نعم؛ ألنها تجمع كل قبائل العرب. -أ

   لكعبة.نعم؛ ألنها بها ا -ب

   ال؛ لطبيعتها الجبلية. -ج

 لمساعدح أهل بيتأل. "ملسو هيلع هللا ىلص"هل سعي الرسول  -4

 اجابات ُمقترحة:    

 ضعيفة قوية الفقرات  

   نعم؛ ألنه خرج لرعي األغنام. -أ

   ال؛ ألنه عمل بالتجارة. -ب

   ال؛ ألنهم ال يحتاجون للمساعدة. -ج
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 ؟ "ملسو هيلع هللا ىلص"هل نقضت قريش عهدها مع  -5

 حة:    اجابات ُمقتر

 ضعيفة قوية الفقرات  

   نعم؛ ألن قُريش جهزت جيًشا للقضاء علي الُمسلمين. -أ

   .نعم؛ ألن قُريش اعتراض قافلة تجارية لقريش قادمة من الشام -ب

   ريش.ال؛ ألن الُمسلمين السترداد أموال التي استولت عليها قُ  -ج

  المهارح الرابعة: ابستنباطالمهارح الرابعة: ابستنباط

 تعليمات:

ج ة نتائتمرين في هذا االختبار من عبارتين ذات شقين )مقدمتين( يليها عديتكون كل  -1

 ُمقترحة.

 .رأيك سلم بأن العبارتان صحيحتان تماًما حتي لو كانت احداهما أو كانتا معًا ضد -2

ع يها ضأقرأ النتائج التي تلي كل عبارة، وإذا كنت تعتقد انها تترتب بالضرورة عل -3

ا ضع ، وإذا كنت تعتقد انها تترتب بالضرورة عليه""صحيحتحت كلمة    () عالمة 

 وفيما يلي مثال يوضح ذلك:"خاطئ"، تحت كلمة  () عالمة 

 مثــــــــال:

 كل شجاع من يُدافع عن وطنه، خالد يُافع عن وطنه.

 استنباطات ُمقترحة: 

 خاطئ صحيح الفقرات  

 ()   كل الناس تحب الدفاع عن أوطانهم. -أ

 ()   .خالد جبان -ب

  ()  خالد شجاع.  -ج

 ابختبار:

   بدعوح المقربيت منأل. "ملسو هيلع هللا ىلص" بدأ الرسول -1

 استنباطات ُمقترحة:    

 خاطئ صحيح الفقرات  

   عداء قُريش لإلسالم. -أ

   إلقناعهم بالذهاب معه إلي غار حراء. -ب

   دعوة.بالجهر بال "ملسو هيلع هللا ىلص"ألن ل سبحانه وتعالي لم يأمر الرسول  -ج

 قُريش بتعذيب المسلميت بشتى أنواال الفساد قامت -2

 استنباطات ُمقترحة:    

 خاطئ  صحيح الفقرات  
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   المسلمين بالهجرة غلي الحبشة." ملسو هيلع هللا ىلص"أمر النبي  -أ

   لتحريرهم من العبودية" ملسو هيلع هللا ىلص"سعى النبي  -ب

   لعقد صلح مع قريش."  ملسو هيلع هللا ىلص"سعى النبي  -ج

 عرب بعد الهزيمة يي بدر أرادت قُريش الحفاظ علي هيبتها يي جزيرح ال -3

 استنباطات ُمقترحة:    

 خاطئ  صحيح الفقرات  

   تحالفت مع يهود المدينة ضد الُمسلمين. -أ

   سعت قُريش للقضاء علي الُمسلمين نهائيًا. -ب

   .جهزت قُريش جيًشا كبيًرا للقضاء علي المسلمين -ج

 ت.شروط صلح الحديبية مجحفة وقاسية علي المسلميكانت  -4

 استنباطات ُمقترحة:    

 خاطئ  صحيح الفقرات  

   الشروط خوفًا من قريش وزعمائها. "ملسو هيلع هللا ىلص"قبل النبي  -أ

   الشروط ليبرهن علس سماحة اإلسالم. "ملسو هيلع هللا ىلص"رفض  -ب

الشروط أمال في سماح قريش للمسلمين بدخول مكه  "ملسو هيلع هللا ىلص"قبل  -ج

 مستقبال.

  

 ترك المسلمون كل شيء خلفهم يي مكة. -5

 ُمقترحة:     استنباطات

 خاطئ  صحيح الفقرات  

   تضحية المسلمين في سبيل انتشار الغسالم. -أ

   كة.مليأخذ المسلمون أموال األنصار؛ ليعوضوا ما فقدوه في  -ب

   بين الُمهاجرين واألنصار." ملسو هيلع هللا ىلص"مؤخاة النبي  -ج

  المهارح الخامسة: ابستنتاجالمهارح الخامسة: ابستنتاج

 تعليمات:

 ن طريقمن معلومات ُمقدمة أو حقائق واردة أو ع نتيجة يستخلصها الفردابستنتاج:  -1

ار ه أضرلفمثاًل قد يستنتج الفرد أن الذباب  الُمالحظة أو الفروض التي ثبت صحتها،

 صحية علي اإلنسان، وأن النباتات تعتمد علي األكسجين في عملية التنفس.

 يحة،ا صحيبدأ كل تمرين هذا االختبار بفقرة تشمل علي بعض الوقائع عليك أن تعده -2

 وبعد كل فقرة ستجد عددًا من االستنتاجات.

م كل اختبر كل استنتاج علي حدة، وقدر درجته من الصحة أو الخطأ، وستجد أمام رق -3

ات بيان -خاطئ-استنتاج خمسة مربعات يوجد أعاله الكلمات الثالث التالية: صحيح

 ناقصة.
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ترتب يأي  –ستنتاج صحيح أقرأ النتائج التي تلي كل عبارة، وإذا كنت تعتقد أن اال -4

عتقد ت، وإذا كنت "صحيح"تحت كلمة  () ضع عالمة  -منطقيًا علي الحقائق المعطاة 

ض مه أي لم يفسر الحقائق المعطاة علي نحو صحيح، أو يتناق –أن االستنتاج خاطئ 

صة وإذا كانت المعلومات ناق" خاطئ "، تحت كلمة  () ضع عالمة  -هذه الحقائق

 وفيما يلي مثال يوضح ذلك:"بيانات ناقصة " تحت كلمة  () ضع عالمة 

 مثــــــــال:

ل جة أن نالنتيأقامت المدرسة مسابقة بين مجموعة من التالميذ الختيار الطالب المثالي، وكانت ا

 ات.شريف غالبية األصوات، بينما حصل التالميذ اآلخرون علي عدد أقل نسبيًا من األصو

 استنتاجات ُمقترحة: 

بيانات  خاطئ صحيح الفقرات  

 ناقصة

شريف يحب جميع أفراد أسرته ويبادلونه هذا  -أ

 الحب.

   

شريف أحسن التالميذ من الناحية العلمية  -ب

 واالجتماعية.

   

التالميذ اآلخرون متفوقون علميًا، وغير  -ج

 متفوقون اجتماعًيا.

   

 ابختبار:

 .عرف أهل مكة ومت حولها التوحيد واإليمان -1

 استنتاجات ُمقترحة:    

بيانات  خاطئ صحيح الفقرات  

 ناقصة

ة النتشر اإلسالم في أجزاء قليلة من شبة الجزير -أ

 العربية.

   

    لمعرفة أهل مكة بعبادة األوثان. -ب

كانت شبة الجزيرة العربية مهدًا لكثير من  -ج

 األنبياء.

   

 ت.يث  يي نصرح النجاشي للمسلمي" ملسو هيلع هللا ىلص"كان النبي  -2

 استنتاجات ُمقترحة:    

 بيانات ناقصة خاطئ صحيح الفقرات  

    أصحابه بالهجرة إلي الحبشة." ملسو هيلع هللا ىلص"أمر النبي  -أ

    .لم تسمح قُريش للمسلمين بالهجرة إلي الحبشة -ب

    هاجر الُمسلمين جميعًا إلي الحبشة. -ج
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 ".كتابًا يُعرف بصحيفة المدينة "دستور المدينة  "ملسو هيلع هللا ىلص"النبي كتب  -3

 استنتاجات ُمقترحة:    

بيانات  خاطئ صحيح الفقرات  

 ناقصة

    تحديد الحقوق والواجبات القبائل العربية. -أ

    المؤخاة بين الُمهاجرين واألنصار. -ب

وضع نظام يُحدد حقوق وواجبات كل من يقيم  -ج

 بالمدينة

   

 م إلي اإلسال .الرسل إلي الملوك ورؤساء العالم يدعونه "ملسو هيلع هللا ىلص" إرسال الرسول -4

 استنتاجات ُمقترحة:    

 بيانات ناقصة خاطئ صحيح الفقرات  

    .بداية العالقات مع الملوك ورؤساء العالم  -أ

    انتصار المسلمون علي قريش. -ب

    بدات مرحلة نشر الدعوة عالميًا -ج

 يهمشعر المسلمون بقوتهم أثناء غزوح حنيت؛ اب أنأل كاد العدو ان ينتصر عل -5

 استنتاجات ُمقترحة:    

 بيانات ناقصة خاطئ صحيح الفقرات  

    النصرة بكثرة العدد والعدة. -أ

    انتصار المسلمون علي عدوهم. -ب

    قوة شوكة المسلمين. -ج
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هارة الطبيّة من خالل وثائق غير منشورة: الم 19طّب األسنان في البالد التونسيّة خالل القرن 

 وتمرير المصالح األوروبية

 أ.محمد البشير رازقي

 تونس -المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 

تسّرب بديث حتشابك هذا المقال مع اشكاليّة مركزيّة أساسيّة: ما عالقة طّب األسنان ال :ملخص

 ؟19المصالح األوروبية في البالد التونسية خالل القرن 

ي لوطناتبيّن من خالل هذا العمل المعتمد أساسا على وثائق غير منشورة محفوظة باألرشيف 

وروبا أارنة مع المقالتونسي فقدان البالد التونسية خالل الفترة قيد الدرس على أطّباء أسنان مهرة ب

ت وبتنازال تفعةلتونسية على استجالب أطبّاء أسنان أوروبيين بتكلفة ماديّة مرمما أجبر السلطة ا

خ تمدّد في ترسي اهمةكبيرة. استغّل أطبّاء األسنان األجانب هذه المكانة لمنفعة أنفسهم ماديّا والمس

 ريع.لمشااالنفوذ األجنبي بالبالد التونسيّة عبر السماح لهم بتملّك األرض والمباني وبعث 

 صالح ، الم19: طّب األسنان، األوروبيين، البالد التونسيّة، القرن لمات المفتاحيةالك
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Abstract: This article intertwined with a central problem: What is the 

relationship of modern dentistry with the intrusion of European interests 

into Tunisia during the 19th century? 

Through this work, which is mainly based on unpublished documents 

kept in the Tunisian National Archives, it became clear that the Tunisian 

country lost skilled dentists during the period under study compared to 

Europe, which forced the Tunisian authority to bring in European dentists 

at a high financial cost and with great concessions. Foreign dentists took 

advantage of this position to benefit themselves financially and contribute 
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to the consolidation of the expansion of foreign influence in the Tunisian 

country by allowing them to own land and buildings and launch projects. 

Keywords: dentistry, Europeans, Tunisian countries, 19th century, 

interests 

 الوثائق ورهانات محتوياتها

 ث الطبّيلترااتُعتبر ممارسة التطبيب قديمة في البالد التونسيّة، وقد تداخل في هذه الممارسة 

شفيك، ( واالغريقي واإلسالمي، وفيما بعد األوروبي )بران129، ص2014الحاّجي،  (المحّلي

ة بين انيّ ل الفترة العثم(، وقد راوحت ممارسة التطبيب في البالد التونسيّة خال387، ص1988

قد مثّل و(. 165، ص2000الوقاية والعالج، وبين الطرق التقليديّة ومحاولة التحديث )قاسم، 

، 2022الميدان الصّحي هاجسا أساسيّا للسلطة سواء من ناحية التوقّي والحماية )رازقي، 

د لّمت بالبال(. خاّصة مع كثرة األمراض التي أ217، ص2019(، أو العالج )رازقي، 160ص

 . 19التونسيّة خالل النصف الثاني من القرن 

رة الل الفتية خلم يحظى طّب األسنان بالعناية الكافية من طرف الباحثين في تاريخ البالد التونس

ة ل الفتري خالالحديثة سواء بسبب نقص الوثائق أو بسبب احتكار أوروبا لتطّور هذه النشاط الطبّ 

رشيفية ئق أوثائق األرشيف الوطني التونسي، وذلك باالستناد على وثا قيد الدرس. اعتمدنا على

 لتونسيّةاولة غير منشورة، لمحاولة فهم بداية اعتماد بالط الباي وقصر باردو عموما وأعوان الد

 على طّب األسنان الحديث عبر استجالب أطبّاء أوروبيين والتعاقد معهم.

ن مهنة عّمة ق أرشيفيّة، احتوت كلّها على معلومات مهاعتمدنا في هذا المقال على ثمانية وثائ

ّصة ، وعالقة طبيب األسنان األوروبي، خا19طّب األسنان خالل النصف الثاني من القرن 

 .، أساسا بشبكات العالقات والقّوة والمصالح حينهاLuigi Oddoنموذج طبيب األسنان 

ألطبّاء ن ااء أوروبيين وذلك لعدم تمكّ نالحظ أّوال أن الباي ووزراءه تعاقدوا أساسا مع أطبّ 

لفترة االل خالتونسيين جيّدا من هذه المهنة الصعبة والحّساسة. اعتمد أهل البالد التونسيّة 

ة ذه المهنكر هالمدروسة على األطبّاء المحليين والتقليديين لمداواة أسنانهم وأضراسهم حيث احت

ألسنان (. اعتمد أطبّاء ا373، ص2019زقي، أساسا حالّق الحّي، واألطّباء "الشعبيين" )را

تذهيبها ان واألوروبيين على تقنيات حديثة ومتطّورة وكانت مهّمتهم األساسيّة هي تنظيف األسن

 )تغليفها بالذهب( وشدّ الثقوب وإزالة كّل سّن تالف.

هم لتمرير استغّل أطبّاء األسنان األوروبيين حاجة السلطة التونسيّة لهم وخلّو البالد من أمثال

مطامعهم الشخصيّة أو المساهمة في تسّرب النفوذ األوروبي إلى اإليالة التونسية عبر عدد من 

الوسائل أهّمها طلبهم من السلطة السماح لهم بتملّك األراضي والعقّار وتأسيس المشاريع 

 والمصانع والتوّسط لهم لتجاوز العوائق اإلداريّة في سبيل ذلك.
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 بمجموعة أساسيّة من االستنتاجات:نخرج من هذا العمل 

ن تونسيّين من فقدانها ألطبّاء أسنا 19عانت البالد التونسية خالل النصف الثاني من القرن -

 متمّكنين من مهنتهم.

 لمعاجلة ساساأتسبّب ذلك في اضطرار السلطة التونسيّة إلى االستعانة بأطّباء أسنان أوروبيين -

 النّاس.الباي وأعوان الدولة ال عاّمة 

 سيترّسخ ألمراساهم أطبّاء األسنان األوروبيين في إدخال مهرات وتقنيات عالجيّة حديثة، وهذا -

 .1881خالل الفترة االستعمارية بداية من سنة 

تنفيذ هم لاستغّل أطبّاء األسنان األوروبيين طبيعة مكانتهم وحاجة السلطة لعالمهم ومهارت-

لح دولهم في قرن صعب وعسير عرف أوّج التغلغل مصالحهم الشخصيّة ومن وراءهم مصا

 االقتصادي للدولة األوروبية في أماكن مختلفة من العالم.

ت الرهانا ا منولهذا نقول أخيرا أّن طّب األسنان الحديث ومن وراءه مهنة الطّب عموما لم تخلو-

لمحليّة اعات للمجتمالسياسيّة واالقتصادية واالستعمارية، رغم عدم خلّوها من المصلحة الصحيّة 

 (.20، ص1998)أرنولد، 

 الوثائق

 1الوثيقة عدد 

بارك إن شاء هللا م. الحمد هللا. هذا االتّفاق 1289"اتّفاق مع لويجي أدّو طبيب األسنان في محّرم 

ألرفع اّظم تعالى وقع بين جناب الصدر الهّمام جناب الوزير بإذن من المرفّع شأنه جناب المع

لشروط اعلى  دام عّزه وعاله صاحب المملكة التونسية وبين السنيور لويجي أدّوموالنا وسيّدنا 

 اآلتية:

سية لتونالشرط األّول: جناب الوزير األكبر يجعل في خدمة المعّظم األرفع صاحب المملكة ا

هده يع جالسنيور لويجي أودّو بصفة طبيب األسنان والمذكور رضي بذلك، والتزم بأن يبذل جم

لقطعات يع اعته لحفظ وتنظيف أسنان جناب الحضرة العليّة وأهلها وأن يتّخذ لهم جموزمانه وصن

اير ت وسالتي من عاليق صنعته التي يظهر لزومها وهي األسنان المصنوعة والرباطاتوالروشكا

 ما يلزم لتركيب األسنان.

بطبيب  فسهب نالشرط الثاني: تكون الرخصة للسنيور أودو من يوم تصحيح هذا االتّفاق بأن يلقّ 

 األسنان لدى المعّظم األرفع صاحب المملكة التونسيّة.

 الشرط الثالث: مدّة هذا االتّفاق أربع سنين من تاريخ انعقاده.
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ة خدمته قابلمالشرط الرابع: يكون للسنيور أودو مرتّبا قدره إثني عشر ألف فرنك في كل سنة في 

 لمذكور ُمشاهرة.ومقتضياته وسفره وغير ذلك ويُدفع له المرتّب ا

لتقدّم لى االشرط الخامس: يلتزم السنيور أودو المذكور بأن يكون مّطلعا على أحوال صنعته وع

 .لوقتافيها بحيث أنه يستعمل في خدمته الكيفيّات التي تظهر أنها أحسن من كيفيّات هذا 

وما في ن يربعيالشرط السادس: يكون أيضا الحّق للسنيور أودو المذكور بأن يسّرح مدة خمسة وأ

لدولة لرة يكون مذكوكّل سنة وال ينقطع مرتّبه في المدّة المذكورة، وإن زاد في غيابه على المدّة ال

 لعليّة.رة االحّق بأن تُعّطل عليه مرتّبه وال يطلب هذا السراح إالّ بعد مراعات مصلحة الحض

 .م تُجدّدلإن  ة بين الجانبينالفصل السابع: بعد مضّي األربع سنين المشترطة أعاله تنحّل العقد

 بّه أميرلى رُحّرر هذا االتّفاق المشتمل على السبعة شروط أعاله في نسختين أصليتين الفقير إ

وثمانين  تسعة 1289األمراء الوزير األكبر مصطفى وزير األمور الخارجيّة في محّرم الحرام 

 مسيحيّة". 1872مارس االفرنجي  14الموافق 

 2الوثيقة عدد 

لمولى اام الحمد هللا. تعريب مكتوب من لويجي أدّو طبيب الضروس )األسنان( إلى الصدر الهمّ "

ي أدو طبيب . الخاتم أسفل لويج1871الوزير األكبر أدام هللا عّزه وإجالله المؤرخ في يوليه 

الت الز الضروس جناب رأي )ملك( إيطاليه وجناب المعّظم سيّدنا ملك تونس يعلم أن السيادة

ة( طبرب)تمي الصنايعه بالمملكة فألجل ذلك يرغب من فضل السيادة تسليم فابريكة تبوربه تح

 ليصنع فيها فبريكة الكاغض بالشروط اآلتي بيانهم:

 التي هي حالةالشرط األّول: يوقع تسليمهم فبريكة تبوربه )طبربة( للنسيور أدّو المذكور في ال

 لها لفبريكةالكاغض فقط وال زايد. اآلن موجودة باألراضي المالسقة )المالصقة(

ور أدوا لسنياالشرط الثاني: مدّة التسليم تكون على عشرين سنة ابتداها من اليوم الذي يحوزها 

 ورة.لمذكويكتب تقييد في جميع الماكينات والماعون والمهّمات الموجودين اآلن بالفبريكة ا

ة بالمملك يعوههه خارج من العمالة أو يبالشرط الثالث: إن جميع الكاغض الذي السنيور أدّو يوجّ 

 التونسيّة في مدّة العشرين سنة عوام، كما ذكر فيدفع الثالثة في الماية.

تي بهم ن يأالشرط الرابع: إن جميع الماكينات والمهّمات والماعون وغير ذلك من كّل نوع الذي

 اصيا.خدوا أكون للسنيور السنيور أدوا بالفابريكة في المدة المذكورة لصناعة الكاغضخاصيا في

الشرط الخامس: وأدوا المذكور التزم نفسه أن بانقضاء مدّة العشرين سنة يرجع للدولة فبريكة 

تبوربه )طبربة( كما أخذها بحسب التقييد الذي وقع تحريره في الوقت الذي اتّصل بالفبريكة 

 المذكورة.
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ة كذا التونسي دولةالتزم نفسه أن يؤدّي لل الشرط السادس: أدوا المذكور في مقابلة التسليم المذكور

ن كوريوكذا في كل عام رياالت تونسية في مدّة العشرين سنة المذكورين بحسب الشروط المذ

 أعاله عسى أن يحدث شيء مهّم.

 أدوا المذكور يؤمل من فضل السيادة أن تُنعم عليه فيما يرغبه إلخ".

 3الوثيقة عدد 

ام األسعد جناب المولى الوزير األكبر أمير األمراء سيدي مصطفى "الحمد هللا وحده. الصدر الهم

أدام هللا إجالله وأتّم كماله بمنّه آمين، أما بعد تقبيل األيدي الكرام أعرض على جناب السيادة أني 

بادرت بالحضور المرة الثالثة إلى هاته الحاضرة المحميّة باستدعاء من الدكتور فنيالي مدّة زيارة 

لثانية وكنت طامعا من فضل الجناب السامي بتحصيل وظيفة مستديمة بخدمة الجناب األولى وا

والحضرة العلية، وقد حملني على المبادرة إلى الحضور ما تأتّى علّي من الخساير بسبب تعطيل 

مصلحتي في فرنسه مدّة غيابتي األولى والثانية. وكنت أؤمل في تعويضها باستقراري في خدمة 

اآلن من سوء بختي أني صبرت أكثر من ثمانية أشهر من دون تحصيل شيء. الجناب. فأرى 

وأني في هذا الوقت لم أزل كما كنت يوم وصولي فتمّسني الضرورة إلى تقديم عريضتي هاته إلى 

جنابكم الرفيع ملتمسا من فضلكم وكرمكم المشهور أن تنصفوني بإنهاء نازلتي على وجه من 

ن أصبر أكثر مّما صبرت، فإذا كانت سيادتكم تستحسن تخديمي أرجوا الوجوه ألنّه يستحيل علّي أ

من فضلكم العميم إصدار إذن في تعيين مرتّب لي يقوم بضروريّات المعيشة لي ولعيالي، وإن 

شاء هللا ال أبخل في بذل غاية المجهود إلرضاء الجناب والحضرة العليّة في كّل ما يتعلّق بوظيفتي 

مكان. وإذا كان من سوء الحّظ تغيّر صفاء خاطركم علّي وأصبحتم ال على قدر المعرفة واإل

تريدون خدمتي أرجوا إعالمي وتكون عريضتي هاته كتاب الوداع من الجناب. وأطلب من 

فضلكم أن تسمحوا لي بأن أشرح منها لجنابكم بعضا مّما تحّملته من المصاريف رغبة في الدخول 

فت بنواله من لدّن السيادة من سابغ اإلنعام وحسن االلتفات لخدمتكم واعتمادا على ما كنت تشرّ 

والمراعاة. فمن ذلك أني تركت مصالحي وساير معارفي بفرنسة. وعند وصولي إلى هاته 

الحاضرة اشتريت سانية بالمرسى ألكون ُمجاور السيادة مدّة إقامتكم بقرطاجنّة. وصرفت على 

ضا وظيفتي عند جاللة ملك إيطاليا، وكل ذلك أمال السانية نيفا وأربعين ألف ريـال. وتركت أي

بالوظيفة. وإن كان جزاي عن ذلك ما رأيته إلى اآلن أخشى أن أكون كما قيل قد ضيّعت أيّامي. 

وكنت كذلك قد طلبت من رفيع الجناب اكتراء فابريكة طبربه معمل الكاغذ ووعدّتم بكرايها. ولكن 

ت في المعروض الذي قدّمته لدى السيادة في شرح الشروط إلى اآلن لم أحصل عليها مع أني ذكر

أني أدفع الكراء الذي يرسم به إنصافكم وعدلكم المشهود. وكذلك نازلة المدافع التي تحّملت من 

أجلها المصاريف الوافرة لإلحضار واإلفادات الالزمة وغير ذلك مّما تقدّم عرضه تفصيال على 

العناء أجبتموني بعدم اإلمكان لسبب ما طرأ من المشكالت  الجناب واستحسنتموه. فبعد كّل هذا

السياسيّة، والحال أني لم أطلب من الجناب إالّ اإلمضاء على صّك البيع وأن التسليم يكون إن شاء 

هللا في أجل معلوم بعد رياق )هدوء( األحوال من الجهة المعهودة. فاآلن إلثبات رغبتي أن أكون 

ي مستعدّ لإلقامة بهاته الحاضرة إن حصلت من فضل الجناب على أحد في خدمة السيادة أقول أن
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المطاليب المتقدّم ذكرها لكونها هي الواسطة الوحيدة التي يتيّسر لي بها القيام بضروريّات 

المعيشة. وهللا أسأل أن يديم لنا وجودكم محفوفين بأكمل العزم والهنا)ء( ويحفظكم ويزيدكم فخرا 

 ".1871يولية االفرنجي سنة  21أليدي الكريمة أودّو الطبيب األسنان في وعّزا. كتبه مقبّل ا

 4الوثيقة عدد 

شاء هللا تعالى  . الحمد هللا. هذا اتّفاق مبارك إن1855يونيه  20"كنتراته متاع الطبيب كاجه في 

 يورالسن حترمُوقّع بين الصدر الهّمام جناب أمير األمراء الوزير األكبر سيدي مصطفى وبين الم

 لويجي على الشروط اآلتية.

سية لتونالشرط األّول: جناب الوزير األكبر يجعل في خدمة المعّظم األرفع صاحب المملكة ا

هده يع جالسنيور لويجي أودّو بصفة طبيب األسنان والمذكور رضي بذلك، والتزم بأن يبذل جم

لقطعات يع ان يتّخذ لهم جموزمانه وصنعته لحفظ وتنظيف أسنان جناب الحضرة العليّة وأهلها وأ

اير ت وسالتي من عاليق صنعته التي يظهر لزومها وهي األسنان المصنوعة والرباطاتوالروشكا

 ما يلزم لتركيب األسنان.

طبيب بفسه نالشرط الثاني: تكون الرخصة للسنيور أودو من يوم تصحيح هذا االتّفاق بأن يلقّب 

 ة التونسيّة.األسنان لدى المعّظم األرفع صاحب المملك

 الشرط الثالث: مدّة هذا االتّفاق ستّة سنين من تاريخ انعقاده.

ة خدمته قابلمالشرط الرابع: يكون للسنيور أودو مرتّبا قدره إثني عشر ألف فرنك في كل سنة في 

 ومقتضياته وسفره وغير ذلك ويُدفع له المرتّب المذكور ُمشاهرة.

لتقدّم لى امذكور بأن يكون مّطلعا على أحوال صنعته وعالشرط الخامس: يلتزم السنيور أودو ال

 .لوقتافيها بحيث أنه يستعمل في خدمته الكيفيّات التي تظهر أنها أحسن من كيفيّات هذا 

 الشرط السادس: 

دنا ألرفع سياّظم أودو المذكور له بخارج الملكة وأن ابنه األكبر يلزم باإلقامة بتونس لخدمة المع

م األب التزوليس لالبن المذكور أن يُسافر إالّ إذا ترك أباه أو أخاه عوضه دام عّزه وعاله و

 والحضرة شهر المذكور بأن يأتي مّرتين في السنة يمكث في كّل مرة منهما مدّة تكون ال أقّل من

 العليّة ال تطلب منه الحضور بتونس أكثر من ذلك.

 .م تتجدّدلإن  نحّل العقدة بين الجانبينالفصل السابع: بعد مضّي الستّة سنين المشترطة أعاله ت

سّت وتسعون  1296ذي القعدة  23ُحّرر هذا االتّفاق في نسختين أصلّيتين لغرض واحد في 

ثما عشر ماية وتسع وسبعين  1879من نونمبر االفرنجي سنة  8ومائتين وألف الموافق ليوم 

 مسيحيّة".
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يدي اء سلهّمام جناب المولى الوزير األكبر أمير األمر"الحمد هللا. تعريب مكتوب للصدر ا

إنه ف. أما بعد 1871أغشت  6مصطفى من السنيور لويجي أودو طبيب السنّين )األسنان( في 

ضيت بما رأنا بلغني أن جنابكم عزم على أن يجعل لي مرتّبا سنويا وقدره ستة آالف لاير فّضة، ف

ب ة المرتّ قابللتي تلزمني للحضرة العلية ولجنابكم في مأراد جنابكم التفّضل علّي به والخدمة ا

ن، ن السنّيبه مالمذكور عي اآلتية: األول تنظيف السنّين )األسنان( والثاني تذهيب ما يلزم تذهي

حتاجها تلتي وسدّ أثقاب الّسوس وتقليع مت يلزم تقليعه منها، وأّما األمور األخرى الجديدة ا

ي لى إعطائاق عكم فلما كان يلزمني لها صرف المال فإنه يقع االتّفالحضرة العلية ويحتاجها جناب

زم لنصيب مناسب من الثمن في مقابلتها، والمؤمل أن جنابكم يوافق على مطلبي. هذا ما 

 عرضه".

 6الوثيقة عدد 

وزير لمولى الاناب "الحمد هللا وحده. الهّمام المفّخم أمير األمراء وفخر الوزراء الصدر الهّمام ج

م ومزيد لكرااألكبر سيدي مصطفى أدام هللا مجده وأجزل من الحّظ سعده، أما بعد تقبيل األيدي ا

ه قامتإالتحية واإلجالل فإن عبدكم طبيب الضروس عازم على عمل تأويل قطعي في شأن نازلة 

ي كم فبروما ولذلك يرغب من فضل جنابكم وعلّو مقامكم أن تعلموه صريحا ما هو مقصد جناب

ين بالبحري  غرافطلبه من األمور التي هي في نفسها صالحة بالدولة التونسية، فأّولها التل شأن ما

لها  جنّسيتونس وكاليغاري، والثاني نازلة غابة طبرقة. أما أن تعطي له باسمه الخاص أو أن 

بريكة فطاء كمبانية مرّكبة من طليان وتوانسه وفرانسيس وانقليزوصبانيولوبروسيان، ونازلة إع

ة نافعطبرقة وما اشتملت عليه من األراضي فيجعل بها فبريكة كاغط وهي أيضا من األمر ال

وال يظّن  للدولة، وذلك في مقابلة ما يلزم من خدمة الضروس للحضرة العلية ولجنابكم مجانا،

ذلك هو للبه طجنابكم أّن أودو يريد ينتهز فرصة ما تفّضل عليه جنابكم من االعتناء وإنما سبب 

أنه  ن األمورمنده ة الربح له وألوالده بتونس، ولذلك فإنه يقّرر لجنابكم بغاية التصريح وبما عقلّ 

رسى لتي بالمايته إذا كانت الدولة ال تسعفه على أحد المطالب الثالث المذكورة فإنه يبيع حاال سان

روما لنس تو بستّا عشر ألف لاير بعد أن تكلّفت عليه خمسين ألف، وبعد أيّام قليلة يرحل من

يره، غروس بجميع أهله ولجنابكم وللحضرة العليّة أن يأتوا حينئذ بمن يريدون من أطبّاء الض

ديم ولذلك يرغب من فضل جنابكم أن تسرعوا عليه بالجواب ليعرف ما يلزمه عمله وهللا ي

رس ما /1288وجودكم. حّرره معّظم قدركم الدوتور أودّو طبيب الضروس في ذي الحّجة الحرام 

 ك".ن ذل("، "يُجاب بأّن موالنا دام عّزه وعاله لم يتيّسر له إعطاء اإلذن في شيء م1871

 7الوثيقة عدد 

"الحمد هللا. تعريب مكتوب للصدر الهمام جناب المولى الوزير األكبر سيدي من الكوليرلويجي 

ب من فضل . أّما بعد فإنّي أتشّرف بأن أرغ1872فبراير  12أودو طبيب الضروس بتونس في 
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جنابكم أن تتوّسط لي بعنايتكم المألوفة وتنالوا لي من الحضرة العلية تسريحي على خدمة غابة 

طبرقة من خفّاف ودباغ ولوح، ولمنع كّل نزاع فيما يتعلّق بالحدادة فإّن الخدمة تكون من رأس 

ميال من  دكترار من جهة بنزرت إلى المكان المسّمى سي بن المرزاق على بعد نحو إثني عشر

الحدادة، وندفع للدولة شيئا معلوما على كّل قنطار دباغ وخّفاف مّما يخدم في كّل سنة. وكذلك شيئا 

على المائة من ثمن اللّوح، والمرغوب أّن مدّة التسويغ لما ذكر تكون ستّين سنة، وإذا عام ونصف 

الكمبانية المعدّة لذلك فإنّه من تاريخ التسويغ المذكور ولم يقع الشروع في الخدمة ولم يقع تكوين 

يبطل التسويغ المذكور، والخدمة تكون على مقتضى عرف الصنعة. وبعد أن يوافقني جنابكم على 

هذه األصول ويصدر لي التسويغ لما ذكر نتفاعم مع جنابكم على تفصيل الشروط التي ينبني 

يكون في إعانتي في هذا  عليها االتّفاق الذي سينعقد بيني وبين جنابكم، والمؤمل أن جنابكم

 المطلب أيضا كما اعتنت بي ذات مّرة وأصير لكم من أعظم الممنونين، هذا ما لزم عرضه إلخ".

 8الوثيقة عدد 

إنه . نّصه أما بعد ف1872مارس  18"الحمد هللا. تعريب مكتوب من لويجي أودو مؤرخ في 

األرفع  عّظموزير األكبر بإذن المبمقتضى االتّفاق الذي وقع بيني وبين جناب أمير األمراء ال

ف أسنان من االتفاق المذكور نلتزم أيضا في تنظي 5والشرط  1موالنا وسيدنا بمقتضى الشرط 

قع تي والوزير األكبر سيدي مصطفى وأهله ونعطي جميع القطعات الالزمة لذلك على المدة ال

 فيها االتفاق كما مبيّن في الكنتراتو، هذا ما لزم عرضه إلخ".
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 : " رودريك دونكان ماكينزي" 1الجوار

 ترجمة: حمزة بنونة

 .-المغرب-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة شعيب الدكالي"، الجديدة 

 

ي يشكل هذا المقال، جزءا من الدراسة المميزة التي قام بها " رودريك ماكينز :ملخص

Roderick Duncan MCKENZIE  لومبوس حول " الجوار" في مدينة " كو

Columbus"  أوهايو(  عاصمة واليةOhio والتي سعى من خاللها الى الحسم مع ،)

 حليلاالستعماالت الفضفاضة لمفهوم الجوار، ومحاولة تحديده بشكل دقيق، وأيضا فهم، وت

ها ايزة بعضمتم تمثالت األفراد لطبيعة وامتدادات الجوار، والمعايير التي تساهم في جعل األحياء

ا عليه منبها من خالل مجموعة من النماذج التي قدمها الى األسس التي تقيم بناءعن بعض، 

 الجماعات االجتماعية أشكال تضامنها وترابطها.

اصة في ري خإن المقارنة بين الجوار التقليدي لدى الجماعات القروية األولية ، والجوار الحض

"  لىإفي معناه التقليدي يرجع وجود فارق جوهري، فالجوار  إلىمدينة " كولومبوس" أفضى 

ضاء شعور الجماعة المحدودة التي تمكنت من إنتاج عالقات اجتماعية متينة ، موحدة ألع

ات الساكنة "فيعبر عن تمايز  الجماعويات الصغيرة"،؛ أما " الجوار الحضري" في معناه الراهن

لى عفرض ذن فالمدينة تالحضرية بناء على معايير عرقية، واقتصادية، واجتماعية، ومهنية" إ

وار جماعات الجوار بناء روابطها على أساس ثقافي، وإثني، وهي خصائص تجعل جماعات الج

  .اكثر انغالقا وعزلة

  .الجوار، الجماعة المحلية، الحي ،التقارب، المدينة الحضرية :الكلمات المفتاحية

Neighborhood, Roderick D. Mckenzie. 

 Traduit par: Hamza BANNOUNA 

Doctorant à la faculté des lettres et des sciences humaines, université 

Chouaib Doukkali, El-Jadida- Maroc- 

                                            
1 : Roderick Duncan MCKENZIE, III.Le voisinage. Pp,231-240 In Yves 

GRAFMEYER, Isaac JOSEPH : l’école de Chicago : naissance de l’écologie urbaine. 

RES champ urbain. Edition aubier.2009.pp : 231-240 
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Abstract: This article is a part of the illustrious study on "neighborhood" 

that "Roderick Mackenzie" has conducted in the city of "Columbus, the 

capital of Ohio, through which he has attempted to draw conclusions 

about the loose definitions of the notion of neighborhood. In an effort to 

accurately define it, he examines various perspectives on the nature and 

boundaries of the neighborhood as well as the factors that help 

differentiate one neighborhood from another. Through a number of 

examples, Mackenzie outlines the principles on which social groups build 

their forms of interconnection and solidarity. The traditional 

neighborhood represents “rather definite group feelings, which resulted 

from the close personal relations uniting the members of the small, 

isolated communities(*). 

Keywords: The neighborhood, local community, Residential 

neighborhood, proximity, the urban city. 

 مقدمة -01

هر تي سيقدم كتاب : " مدرسة شيكاغو: ميالد اإليكولوجيا الحضرية"، مجموعة من النصوص ال

" ضمن منشورات ايفيس غرافماير، و واسحاق جوزيفعلى ترجمتها ونشرها كل من : " 

aubier   محاور وهي على  10صفحة، موزعة على  378، حيث يتضمن الكتاب  2009سنة

 الشكل التالي:

 مختبر ووسط حضري –المدينة  .1

 االبتعاد نحو األجنبي .2

 المتروبول والذهنية .3

 تحديد الوضعية .4

 المدينة، مقترحات أبحاث حو السلوك اإلنساني في الوسط الحضري .5

 تطور المدينة، مدخل لمشروع بحث .6

 المقاربة اإليكولوجية في الدراسات حول الجماعة اإلنسانية .7

 المدينة كمختبر إجتماعي .8

 يةالمدينة ظاهرة طبيع .9

 الجماعة الحضرية، نموذج ونظام أخالقي. .10

                                            
راه، لك الدكتو، طالب باحث بسبن الحبيب عبد الغفورساعد في نقل معنى الملخص الى اللغة اإلنجليزية: " : (*) 

 المغرب. –تخصص أدب إنجليزي، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة شعيب الدكالي، الجديدة 
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 Yves GRAFMEYER   et "Isaacويحتوي الكتاب على تقديم لمترجمي المقاالت :" 

JOSEPH: على مقاالت مترجمة لكل من ، " 

  )George SIMMEL :")1858 – 1918 جورج زيمل" -

 (Thomas William ISAAC  :")1863 – 1974 " طوماس ويليام إسحاق-

 (PARK robert Ezra  :")1863- 1947 ارك روبرت إزرا" ب-

 (BURGESS Ernest Watson  :")1886 – 1966 " بيرجيس ارنست واتسون-

 (Roderick D. MCKENZIE :")1885 -1940 ن" ماكينزي رودريك دونكا-

 (WIRTH, Louis :"  )1897 – 1952 " ويرت لويس-

 (HALBWACHS, Maurice  :")1877 – 1945 " هالفاكس موريس-

 )... -KUKLICK, Yves :")1945 " كوكليخ ايفيس-

 )JOSEPH, Isaac  :")1943 – 2004 " جوزيف إسحاق-

رودريك  Roderick Duncan MCKENZIE 2 ضمن هذا الكتاب المقال الذي قدمه : 

بعنوان " الجوار"، دراسة للحياة المحلية بمدينة " كولومبوس التابعة ل  ، دونكان ماكينزي

 وهايو" أ

 ",Le voisinage, une étude de la vie locale a Colombus, Ohio"   

راسة وينتمي نص المقال المترجم الى حقل السوسيولوجيا الحضرية، التي بدأت تهتم بد

، الحضرية وجياالمدينة األمريكية، والتي كان لها الفضل في نشأة تيار سوسيولوجي يهتم باإليكول

"  ل منة " شيكاغو األمريكية" التي سهر على إقامة صروحها النظرية كوهو ما اتاحته مدرس

ن روبرت بارك" و " رودريك ماكينزي" و " ارنست برجس" و " لويس ويرث" و عدد بارز م

ي ضرية التالح علماء االجتماع اللذين قدموا اسهامات نظرية وميدانية لتقعيد نظرية اإليكولوجيا

اربة ن مقسخة بذلك مفاهيمها السوسيولوجية الخاصة التي تمكن متدافع عنها مدرسة شيكاغو مر

 سلوك اإلنسان في المجال الحضري.

 "McKenzie Roderick Duncan كندي  رودريك دوكمان ماكينزي": ) سوسيولوجي– 

، يعتبر أحد الطلبة البارزين الذين أشرف على إعداد 1940، وتوفي سنة 1885أمريكي، ولد سنة 

" اشتغل بجامعة " ميشيغان" 1944-1864وسيولوجي، " روبرت ازرا بارك أطروحتهم الس

حيث شغل منصب رئيس شعبة السوسيولوجيا" له العديد من المؤلفات، أبرزها كتب " المدينة" 

، كما 1925" سنة لويس ويرثبشراكة مع كل من " روبرت بارك، و " إرنست بيرجس"، و " 

المقاربة   The ecological approach to the study humainترك مقاال مهما بعنوان "

                                            
 1940وتوفي سنة ، 1885أمريكي، ولد سنة  –كندي  : سوسيولوجي 2
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،  3"روبرت بارك"  1924اإليكولوجية لدراسة اإلنسان" وهو المقال الذي أشرف على نشره سنة 

 Yves Grafmeyer et Isaacوالذي ترجمه الى الفرنسة  يتضمن المقال الذي أصره الباحث

Joseph  " ويتكون المقال من "لحضريةمدرسة شيكاغو: ميالد اإليكولوجيا اضمن كتاب .

 أربعة محاور أساسية وهي كالتالي: 

1. Structure de la ville : )بنية المدينة( 

2. La mobilité    :  )الحركية( 

3. Le voisinage : )الجوار ( 

4. Expérience d’organisation de voisinage   :  ) تجارب تنظيم الجوار( 

منا ذي قلث، الذي يحمل عنوان " الجوار" الإن نصنا المترجم يستهدف بالتحديد المحور الثا

لنص، اياق بترجمته من الفرنسة الى العربية اإلنجليزية الى الفرنسية، محاولين اإللتزام بس

 األمانة ر منوالحفاظ على المعنى والمفاهيم التي يستعملها " رودريك ماكينزي" لتحصيل اكبر قد

ي أحد القضايا التي تهم الباحثين ف في نقل الترجمة، خاصة وان موضوع الجوار يعتبر

 ل تأصياليمث السوسيولوجيا الحضرية، وسوسيولوجيا الرابط االجتماعي، فالمقال الذي بين أيدينا

 ضرية، فيالح نظريا وميدانيا لمقاربة الجوار، واحد المراجع التي ال غنى عنها لدراسة المدينة

راسته دفي  "إسهام : "ماكينزي روبت دونكان ارتباط بمسألة القيم وتمثالت اإلنسان والمجال، ف

 من خالل دورهحول الجوار الى يندرج في إطار اإلشكالية العامة لمدرسة شيكاغو ، والتي غنيها ب

حياء ى األالبحث في مسألة انتظام الجوار في المدينة الحضرية في ظل التغيرات التي تطرأ عل

 والساكنة.

ألولى ت اي قام بها " رودريك ماكينزي" في إطار المحاوالمشكلة الدراسة: تندرج الدراسة الت

ة" في حضريالتي قامت بها مدرسة " شيكاغو" االمريكية إلثبات نجاعة نظرية " اإليكولوجيا ال

ركيبها، ثر تفهم وتحليل الروابط االجتماعية بين األفراد داخل المجال الحضري للمدينة التي ي

فراد في ة لألبما في ذلك تشكل رابط الجوار، وتمثالته بالنسبعلى تركيبة العالقات االجتماعية 

ن معالقة ببعضهم البعض وفي عالقتهم بالمجال الحضري، لذلك حاول " رودريك ماكينزي" 

 خالل دراسته اإلجابة عن التساؤالت التالية:

ار الجوما الفرق بين الجوار في النموذج التقليدي لدى المجموعات الجماعوية األولية، و-

 الحضري في مدينة " كولومبوس"؟

 كيف يتمثل األفراد الجوار، وما حدوده وامتداداتهم لديهم؟-

 كيف يمكن تحليل مختلف أبعاد تنظيم الجوار بمدينة " كولومبوس"؟-

 المنهج المعتمد في الدراسة وادواته:

                                            
3 : https://www.cairn.info/revue-l-annee-sociologique-2008-1-page-203.htm, visité le 

13 / 09/2022. 

https://www.cairn.info/revue-l-annee-sociologique-2008-1-page-203.htm
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في لكيهج افي دراسته لمدينة " كولومبوس" ) أوهايو(، اعتمد " رودريك ماكينزي" على المن

ر ، قام لجوااحيث اعتمد على إجراء مقابالت ميدانية ) في المحور المترجم، ولفهم تمثالت مجال 

بتهم بما طالبا ينتمون الى مدينة " كولومبوس" )أوهايو( وتحليل اجو 50باستجواب ما يقارب 

تصنيف لاء حييسمح بتأويل تمثالتهم حول الجوار، كما قام بالمقارنة بين مجموعة من مناطق األ

 القتصاديمو انساكنتها تمايزاتها. من اجل فهم كيفية انتظام المدينة، واألساس الذي يقوم عليه 

قات والجغرافي ألحياء المدينة، كما اعتمد على الوصف الكارطوغرافي من اجل تحديد نطا

 الجوار لدى االفراد وتمثالت حدود األحياء.

 أهداف ترجمة المقال: -02

درسة " واد مالمساهمة في إغناء نقل المعرفة النظرية، السوسيولوجية لر إلىترجمة تهدف هذه ال

حضرية ا الشيكاغو" للمهتمين من القراء عامة والباحثين في حقل السوسيولوجيا، والسوسيولوجي

ى، فإن ألولبوجه خاص، فإذا كانت السوسيولوجيا تعنى بدارسة الرابط االجتماعي من بداياتها ا

المدينة ار بباالنفتاح على كل تشعبات الرابط االجتماعي بما في ذلك تشكله في الجو ذلك يتحقق

تمثالت  ر فيالحضرية. فما تعرفه المدينة من تحوالت مورفولوجية وعالئقية، يستدعي منا التفكي

 األفراد للجوار، وتحليل األسس والقيم التي ينبني عليها الجوار الحضري.

الحسم  حاولالمترجم، وعلى لسان كاتبه األصلي " رودريك ماكينزي" ي من جهة ثانية فإن المقال

الت لدالمع االستعماالت الفضفاضة لمفهوم " الجوار" وبالتالي إحداث قطيعة إبيستيمة مع ا

اد المستوردة من حقول معرفية مجاورة، وأيضا تلك التي تعطيه معنى سطحيا يقصي األبع

حث حول ليها البوم عشكيله؛ لذلك تمثل الدراسة الميدانية رهانا يقالثقافية، واإلثنية المساهمة في ت

 تي تساهم، الالجوار إلعادة تشكيل المفهوم من جديد بحيث ينسم مع يسمى اليوم المدينة الحضرية

ة اعويفي إنتاج تمثالت مغايرة لألفراد عن الجوار تختلف عن دالالته لدى الجماعات الجم

 القديمة.

 يرودريك د. ماكينز

 المحور الثالث: الجوار

لقد الحظنا كيف تؤثر عمليات اإلنتقاء، والتنظيم بشكل دائم على ساكنة المدينة، بحيث تنتج بشكل 

عام نوعا من المناطق المحلية الفسيفسائية التي تميز األفراد بعضهم عن بعض، بناء على 

مناطق يتم تسميتها في العادة ب خصوصيات ثقافية، وعرقية او لسانية. ففي اللغة المتداولة، هذه ال

الجوار يعد أحد أقدم مؤسساتنا  أن مبدأ" أحياء"، و " نطاقات" و " جوار". فبما  أو" 4" محليات

                                            
، نسبة الى ما هو محلي ينتمي الى الجماعة في مقابل بالمرادف العربي محلية  localité : قمنا بترجمة مصطلح "  4

 الكوني.
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اإلجتماعية فإنه يأتي في مركز اإلهتمام بالنسبة للكتاب الذين يدرسون ويعالجون األسئلة 

 ة المحلية بالوسط الحضري.، وتالحظون بشكل سريع كيف يتجسد الجوار في الحيا5الحضرية

 من الواضح انه ال يوجد أي مفهوم يستعمل بشكل فضفاض او مع مضمون متغير أيضا سوى

 مفهوم " الجوار"، مثلما يعتبر من أكثر المفاهيم الصعبة التحديد، والتعريف.

داللتين عامتين: القرب الفيزيقي في ارتباط بشيء معطى او مشار  إلىيحيل مفهوم "الجوار" 

 familiarité desعالقات عائلية )  إلىاليه؛ وفي داللة ثانية تحويل العالقات بين األفراد 

relation بحيث يصبح األفراد في عالقة بعضهم ببعض أكثر قربا. ففي كل األشكال الموحدة ،)

للدول الزراعية، فاألجنبي ال يحظى باي معيار موضوعي ليميز الجوار القروي عن غيره على 

وهذا يشمل  ن يقول بكيفية دقيقة ما يمثله له الجوار:أن كل فرد يتم اإللتقاء به يستطيع أمن الرغم 

بكل بساطة المجال الترابي الذي يتضمن، محيط منزله، والعائالت التي لديه بها عالقات شخصية 

 ووثيقة. مباشرة

ياء الساكنة، لكن على العكس من ذلك ففي المدينة، فاختالف األهداف جد واضحة تميز مختلف اح

المعطى(. وهذا عوية في الحي الموجود )ال يوجد روابط شخصية تمكن من إقحام التجمعات الجما

بسبب ما تعرفه الحياة الحضرية من خصوصية حيث نعثر على استعمال متعدد لمفهوم الجوار، 

فيزيقيا بسيطا في إن العديد من الكتاب اعتادوا على استعمال المفهوم في سياق يدمجون فيه تقاربا 

 .6و في منطقة طوبوغرافيةأمؤسسة قائمة 

المحيط به ليمكن اعتباره " كاف من حيث التمايز الترابي  7بالجوار نطاقا ثقافيا آخرونويقصد 

 8فيستعملون أيضا الكلمة في معناها التقليدي مقحمين الروابط الوثيقة آخرون؛ أما كيان"

 والعالقات الشخصية.

                                            
et America via  M.P.Follette the new state, 1918, de,: الحظ على سبيل المثال، الكتابات الجديدة "  5

the neibhborhood, 1920, de John Daniel " 
6  :.81:  1) 1903( , sociologiestuckenberg 
يحدد الجوار باعتباره: " محلية مع احاسيسه، وتقاليده، وتاريخه الخاص" ) "المدينة: مقترحات  : " روبرت بارك" 7

 أبحاث حول السلوك اإلنساني في الوسط الحضري"(. 
( وهو سوسيولوجي أمريكي من انصار 1929-1864" )) Charles Horton Cooleyشارل هورتون كوولي :  8

والمجتمع هما وجهان لعملة واحدة لهما نفس الحقيقة((، يعتبر الجوار مثاال ل: "  التيار البراكماتي ويعتبر ان الفرد

 American journal of(، ويعرف في سياق اخر) social organisation, chap.3الجماعة األولية" ) انظر: 

sociologie, 25 :327ئليتهم  لفترة طويلة، (  " الجماعة األولية" باعتبارها " مجموعة من العائالت اللذين تمتد عا

وتوفر وتشمل تعاطفا اعتياديا، بحيث يتمتع تفكير كل فرد بحساسية مع تفكير األخرين، هذا فضال على ان الجماعة 

في مجملها توجد لخدمة جميع االفراد المشكلين لها، من مجال األساسي لالنا االجتماعي ) الذات االجتماعية(، من 

" : " الجوار Kelloggستياء، ومن والء وغير ذلك...". بكيفية أكثر تعميما كتب " تنافس وتقليد، من طموح، ومن ا

يمثل جماعة وسيطة بين العائلة والمدينة، في تنظيماته الجماعوية يحيا الناس بمعارضة التنظيمات ذات الغايات 

ادوارد تايلور (، اما " .chartities and corrections, 1909, p.176الخاصة التي يشتغلون ضمنها." ) 
Edward Tylor 1858-1917 في كتاب» وهو أنثروبولوجي بريطاني " religion in social action, p.166 

"،  فقد صرح بان " الجوار يجب اعتباره كامتداد للمنزل والكنيسة، وان يعرف في ارتباط وثيق بهما معا". في  ,"
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ب، لصواار استقيناه من ماض بعيد وحامل نتيجة لذلك دالالت التي ال تحتمل ن مفهوم الجواإ

ما  عندما نقوم بتطبيقه على جزء صغير من الحياة الحضرية في تجمع معاصر حديث، وبقدر

د ضم عدن المجتمع البشري كان قد تكون من مجموعات تأنعيد الصعود في تاريخ المجتمع نجد 

 نها مرتبطة بشكل واضح تقريبا بأماكن محددة .إقليال من الناس تعلم جيدا 

 folkways" ، أعلن في كتاب William Graham SUMNER 9 ويليام غراهام سامنر" 

p.12 " "ت ن نقدمها حول  ) المجتمع البدائي( " هي اعتباره مجموعاأن الفكرة التي يجب إ

في مجموعات جوار صغيرة غلبية األهالي يعيشون اليوم أن إصغيرة موزعة على مجال ترابي"، 

 lesمتالحمة بواسطة القرابة، والتقاليد المشتركة، والروابط المحلية. " المجموعات االجتماعية 

dayaks de Bornéo ،تعيش في بلدة صغيرة "بحيث يسكن في كل قرية اثنتا عشر عائلة "

بيير اليه  " في سالم" وهو ما أشار    وفي بعض األحيان مئات األشخاص الذين يعيشون معا

" الى جانب ذلك Pierre KROPOTKIN , mutual aid, 1907, p.110 10 كروبوتكين

المتواجدة بأستراليا الوسطى انقسمت الى عدد كبير من "  les Aruntaف " مجموعة 

المجموعات المحلية، بحيث تشغل كل واحدة مجاال ترابيا محددا من الدولة وتتوفر على زعيم لها، 

مجموعة فهم مترابطون بين بعضهم البعض بواسطة قوة " الشعور المحلي"." وفق  أفراد كل أما

 ,Edward WESTERMARCCK, moral ideasادوارد ويسترمارك " كتابة   " 

.: 199 vol.2, 1908, ،)ما" أ Leonard Trelawny HOBHOUSE   ليونارد تريالوني

)...( تعيش في مجموعات  ( sles yahganن )مجموعة  أ " بين في تقرير له 11هوبهاوس

يوجه العشيرة بشكل منظم، لكن وفق   و أربع عائالت، بدون أي تنظيمأصغيرة  مكونة من ثالث 

متجذرة  وراسخة بواسطة الشعور الجماعي الذي في الغالب ما يضمن  حفظه قوة   تقاليد جد

                                                                                                            
ي أمريكي واستاذ العلوم السياسية"(، الجوار ، وهو سياسR. Coldwell Wood : 1923 -200حين حدد " 

باعتباره  الشكل األكثر اكتماال ووضوحا لالمتداد االجتماعي للشخصية، من النقوش والشبكات المعقدة للتفاعالت بين 

األشخاص؛ وهو وحدة اجتماعية نستطيع تسمح لنا القول بشكل صحيح انها تشتغل مثل عقل جمعي صافي وواضح 

الشخصي، تالحمه ثابت في جوهره وردود افعاله مرتبطة بحساسية الجلد" كما يعرف " ازرا دويت تعريفه لملفه 

وهو سوسيولوجي امريكي ، نصب رئيس الجمعية  Ezra Dwight Sanderson 1878 – 1944سندرسون 

 publications of the American sociological society, 14 : 86االمريكية للسوسيولوجيا ، وقد قام في " 

" بإقامة التمييز التالي بين الجماعوية والجوار: " الجماعوية هي الوحدة األكثر صغرا جغرافيا ونظيما لألنشطة 87-
اإلنسانية الرأسمالية؛ )...( اما الجوار فهو اكثر التجمعات الجمعوية للعائالت ذات األساس الترابي؛ إنه ال يتوفر على 

 تنظيم لألنشطة."
، 1840" سوسيولوجي، واقتصادي امريكي ولد سنة William Graham SUMNERسومنر راهام : " وليام غ 9

، اهتم بالبحث، في التاريخ األمريكي، وتاريخ االقتصاد، الى جانب السوسيولوجيا، 1910وتوفي سنة 

 Folkways: A Study of the Sociological Importance ofواألنثروبولوجيا من أبرز مؤلفاته " 

Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals ،    الفولكاويون: دراسة سوسيولوجية حول

 الممارسات، االخالق، العادات ، القيم واألخالق" ...
، جغرافي ومستكشف، وعالم حيوانات، وأنثروبولوجي وجيولوجي pierre Kropotkine بيير كروبوتكين :  10

 " و " التعاونله العديد من المؤلفات أهمها " العالم الحديث والفوضى، 1921، وتوفي سنة 1842روسي، ولد سنة 

 كعامل تطور"...
11 " :Leonard Trelawny Hobhouse وعالم سياسة ، انجليزي   ،ليونارد تريالوني هوبهاوس" عالم اجتماع

 عية"...نمية االجتما" التالحركات العمالية" و ، من أبرز مؤلفاته " الليبرالية" و " 1929وتوفي سنة  1864ولد سنة 
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تناثرة، والتي تعيش تشكل تكتال بسيطا من العائالت الم  les veddah األسلحة. ) ...( جماعة

أحيانا في األدغال، وفي الغالب في كهوف خالل فصل الشتاء، ورغم ذلك فهم قادرون على 

جانب زوجته  إلى، veddahالفيداه صناعة اكواخ بدائية، فهم عبارة عن صيادين، وكل فرد من 

لياكوت ا)جماعة   إلىوعائلته يسهرون على السيطرة على أرض خاصة بهم للصيد." وباإلحالة 

"  إليه" ) أحال  W G SUMNER (، فقد كتب "yakkotes de Sibérieالسيبيرية 

 ن معظمأ(: "  83، ص  social Originsاألصول االجتماعية ، في كتاب thomasطوماس 

ن أو ثالثين فردا." ويمكن أ و عشرين،أو خمسة أكواخ، أ مناطق االستيطان مشكلة من أربعة،

 ثلة مماثلة.مأنهائي  نضاعف بشكل ال

عن أسالفنا  ان العادة التي يمتلكها األناس المكونون للمجموعات، هي بكل تأكيد ميراث بيولوجي

في   shaler12شيلر( كما قال بذلك " Homoما قبل اإلنسانيين ) يقصد هنا السلف المشترك 

لظاهر انه ذ من اإراعه ن العادة القبلية لإلنسان ليست من اختإ(، " 53-52كتاب " الجوار، ص.

بعة، والتي يجب سالفه من مملكة الحيوان، ألنها توجد لدى جميع ذوي القوائم األرأورثها من 

من وجه نظر بيولوجية صوله والسلف السابق، بالنسبة ألجداده المقربين أاعتبارها بمثابة 

رابط  ن األفراد يعيشون وفق العادة في مجموعات متالحمة مثلما هو واضح بوساطةإوفزيائية.  

ي تنتمي الود والتعاطف، ويسهرون على الحفاظ على عالقات عداء مع المجموعات األخرى الت

 ن النزعة القبلية أكثرأ و تختلف عنها، هذا فضال على انه يمكن اعتبارألنوع ال يشاركها هويتها 

 ن تمنحه ويتشكل بواسطة التجربة اإلنسان".أصرامة مقارنة مع ما يمكنه 

وعات البدائية كانت تعيش تقريبا بطريقة ترحالية، فإن مقولة القرابة المشتركة، ن المجمأفبما 

نها كانت تمثل أساس رابط التضامن. لكن مع تطور نمط الحياة األكثر إو الواقعية، تبدو أالمتخيلة 

استقرار ، في األماكن المحددة بدقة، فقد تم التنازل تدريجيا عن رابط القرابة لصالح رابط 

 early history ofفي كتاب   13هنري سامنر مان H.S.MAINEر. لقد كتب "الجوا

institution, 1875, p.72 يقول " أنا اعتمد على ادلة جديرة بالثقة، لالعتقاد انه منذ ،)

القبلية على رقعة محددة من األرض، تصبح هذه األرض القاعدة  14االستقرار النهائي للجماعوية

 هم ما يقوم عليه المجتمع(، بدال من رابط القرابة".أالتي تمثل رابط المجتمع )

                                            
12  :Nathaniel Southgate Shaler وتوفي 1841عالم حفريات امريكي ولد سنة ، ناتانيال سودكات شارل ،

 9041ر" سنة وكتاب " الجا ، مهتم بالنظرية التطور،  من مؤلفاته " الطبيعة واإلنسان في أمريكا"،1906سنة 
 2182" محام وأنثروبولوجي بريطاني ولد سنة er Mainehenry James sumn: هنري جيمس سامنر مان  13

  " Ancient Law" و " دراسة في تاريخ القانون" و " مقال في الحكم الشعبيمن مؤلفاته "  1888وتوفي سنة 
ن تم اعتماد أ، حيث سبق جماعوية" بالمرادف العربي communauté: قمنا في هذا السياق بترجمة " مفهوم  14

د ة، إعدانصوص مختار –الترجمة في كتابي: الفرد والمجتمع: في السوسيولوجيا الكالسيكية  هذا المرادف في
مفهم من طرف ، كما تم اعتماد نفس الترجمة العربية لل199، ص.1، سلسلة المعارفياقين.محمدوترجمة وتقديم:  

 ةإعداد وترجم نصوص مختارة، –نفس المؤلف، في النسخة الثانية:  الفرد والمجتمع: في السوسيولوجيا المعاصرة 

 اكينزي(.مفي سياق الكتابة عن " الفرد والمجتمع ) رودريك  24، ص.1، سلسلة المعارفياقين.محمدوتقديم:  

حفاظ على وية لل: نشير حفاظا على األمانة انه تعين علينا سياق أخر اعتماد الترجمة العربية جماعة عوض جماع*

 معنى النص المترجم.
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 H Sن كونية الجماعة البدوية كشكل من التنظيم االجتماعي سبق وان وثق جيدا من طرف أ

MAINE " و ،GOMME "من خارج المدن الكبرى، فالجماعة البدوية تشكل نمط  وآخرون

 الحياة المهمين لدى جميع شعوب الشرق.

" السويسرية، تقدم le cantonو " أ" البولونية la zadrugaلحالية سواء" والجماعة الروسية ا

 W .Gبتعبير أكثر وضوحا نقتبس قول "  كل اعداد الخصائص الجيدة لنماذجها األصلية الشرقية.

.Sumner   أخرىفي كتاب ) تحدي الوقائع ومقاالت the chalange of facts and 

other essays,p.314غاية نهاية  إلىقدمها مستعمروا المستوطنات في دولتنا  ( " اللوحة التي

القرن التاسع عشر كانت عبارة عن صورة مجتمعات صغيرة منغلقة ومتناثرة على طول 

الضفاف، واالنهار، تشكل بلدات صغيرة ذات تنظيم ال يمكن التشويش عليه وطمسه". لقد شكلت 

 نا الحضرية األكثر شهرة لبريطانيا الجديدة.هذه البلدات من العصور األولى بكل تأكيد نوى شبكت

رغم تقدم الحياة الحضرية ونمائها، فوحدات الجوار الصغيرة تمتد للتجذر داخل التجمعات ذات 

 إلىالساكنة الكبيرة. " مدينة طهرن القديمة ) طهرن عاصمة دولة إيران حاليا )...(كانت مقسمة 

 ,R.M.Mac Iverوعلى خالف دائم." )  خراآل اثنا عشر حيا كل واحد منها معزول تقريبا عن

Community, p.251سبعة  15( ونالحظ نفس النزعة في روما حيث شكلت التالل السبعة

ن المدينة اليونانية لم تكن أ" تبين Coulangesمناطق جوار متمايزة، وفي المدينة القديمة " 

قاللها الديني، والمدني، سوى اتحادا للمجموعات المحلية، بحيث تمتلك كل واحدة منا است

ن توجد أن نوثق أوتتصرف كوحدة تحمل استياء من تدخل الجماعة الموسعة. نستطيع بكل تأكيد 

للنزعة أيضا نزعة مستمرة نحو االستقالل الذاتي المحلي في مدننا الكبرى اليوم، بشكل مشابه 

 communesقمرية . فمدننا تنمو من خالل دمج " الجماعات الالسائدة في المدن السابقة

satellites ن يتم احتواؤها من طرف مركبات أ" ، وفي كثير من األحيان ترفض جماعات أخرى

) مرافق( حضرية جد واسعة، وفي الغالب فهي تحتاج لسنوات طويلة من أجل التخلي عن 

 استقاللها السياسي الذاتي، فقوة الوعي المحلي عبارة عن استقالل إجتماعي راسخ.

ت عن مجموعة محددة نتج أحاسيس إلىالجوار في معناه التقليدي، يحيل من جديد إن مصطلح 

ي نت فعالقات شخصية وثيقة موحدة ألفراد الجماعات الصغرى المنعزلة عن المجتمع التي كا

شكل أصلها ب ل فيشكلها البدائي مركبة. فالروابط األولية مباشرة في جماعة الجوار التقليدية وتمث

 وبة.لخدمة، الطيبا" " النماذج األولية" مثل: الوالء، الثقة، تقديم Cooleyكوولي "  دائم ما يسميه

" ، le mir russe, «la zadruga polonaiseن المجتمعات الصغيرة المتجانسة، بما فيها " إ

أو البلدة القروية المنعزلة تقدم األمثلة األنسب عن الجماعات األولية، بمعنى: الجماعة التي 

بواسطة  فيها جميع األفراد في تصور واحد ومماثل للحياة، بحيث ينخرطون فيها جميعيشترك 

توافق مشبع بالعاطفة.  إن التمثالت الملموسة التي تمس رفاهية المجموعة تتفوق على الرغبات 
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الفردية، بحيث تتراجع الفردانية عل األقل مقارنة بالحياة في المدينة الحضرية. عن تضامن 

: انه االستجابة المقدمة من طرف الطبيعة 16قليدي ذو طبيعة عفوية ال مفكر فيهاالجوار الت

اإلنسانية تجاه مؤثر جماعي. فالعالقات بين األفراد المشكلة للجماعة هي عالقات عادلة. فيما 

( " من 296"  ) مرجع سابق الصفحة  sumnerيتعلق بالحياة البدوية القديمة لدولتنا، كتب "

دالة هي الخاصية المهيمنة في هذا المجتمع، أفراده متساوون من وجهة نظر ن العإالواضح 

و جيلين(، ومن جهة نمط أالتراث، التعاليم، النشأة ) على األقل المستوعبة من طرف جيلي، 

همية السياسية، الخ، ومهما كان المعيار الحياة، والمكانة اإلجتماعية، واألفق الثقافي، واأل

" الخصائص Woodوقد وصف "   ن يجعلهم كذلك."أال يمكن ألي شخص  االجتماعي المعتمد:

يعبر عن نفس الفكرة  -المسؤول الحضري المحلي –الشخصية للذين يعبرون اليوم جيرانا مهنيين 

: " المسؤول المحلي، هو كل American journal of sociology, p19 : 580)في )

ن يكون "من أذ يجب إ التي حصل عليها في حيه، مستبد يمكن ان يوجد في المدينة بفضل السلطة

الحي" ومع " ساكنة الحي" : ويحرص على عدم تخييب انتظاراهم كل مرة خاصة عندما تكون 

مصالحهم الخاصة مهددة. ومن الصعب استبعاد الجوار حتى خالل اعماله الخاصة". فأهمية هذه 

 ".17الجماعات القرويةالعدالة اإلجتماعية بين الجيران تمنع بروز قادة داخل 

ن تضامن الجوار التقليدي يضم الحقيقة المادية وأكثر من ذلك الحقيقة االجتماعية. من حمام إ

المسبح التقليدي، وتالل، وشجرات العائالت، وهندسة معمارية، وموقع البنايات، فكلهم لديه 

اته منذ القدم، والتي تميل ارتباطات وجدانية بالجوار. فالفرد يحدد مدى صلته بهذه األشياء، وقراب

االستعانة بجهود  "18W.I.Thomasتشكل جانبا من " اناه الشاملة". لقد اقترح " الدكتور  أن إلى

تابعة " ل " بروسيا" بمعنى " برسنة بولونيا"، لقد أعلن أنه " إذا  إلىلتحويل " بولونيا"  ألمانيا

مايز من خالل عالقاتها الوجدانية بتواجه مباشر، فإني اعتقد انه يمكن كانت المجموعة األولية تت

بمعنى عملية دمج األرض ضمن جماعة األفراد( ض الفالحين تمثل جزءا ال يتجزأ )القول بان أر

من المجموعة. وان هذا الترابط باألرض هو العامل األهم في فشل مخططات البعثة الكولونيالية 

الرتباط بالمحلية يلعب نفس الدور في يومنا هذا، دور مهم في التمييز يومنا هذا." عن ا إلى

 الحضري.

إن الوالء، والتضحية الشخصية وتقديم الخدمة، يمثلون المنتوج الطبيعي لجماعات الجوار 

في األصل إال مع أفراد ال "  " فاللطافة تعرض القرابة، وال تطبقTuftsالصغيرة. فكما يقول " 

 social" ضمن " rSumne سامنر" ب " Thomas طوماستبس " . " لقد اق19نحن"

                                                                                                            
le  –Esquilin ’l –le Caelius  –le capitole  –le palatin  –Aventin ’lالسبع بروما هي: : التالل  15

Viminal 
 4: التنظيم االجتماعي، الفصل  16
publications of American sociology society, G.Walter Eiske ,: يمكن العودة الى مقال ل:  17

11 :59  
18  :632: 91American journal of sociologie,  
19  :3 , Our democracy, its Origins and its task, chap.. TUFTSCF 
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origins,p.79  في إعطاء الوصف التالي لعالقات الجوار بين " ياكوتيي شمال سيبيريا "les 

yakoutes du nord de la Sibérie القول التالي: " إذا حدث وولدت بقرة أحدا ما قبل "

ف، يجب على صاحب البقرة األولى أن يقوم بقرات األفراد األخرين فوفق التقاليد واألعرا

بمشاركة القشدة والحليب، مع هؤالء المحتاجين من جيرانه في هذه الظرفية." لقد كتب " كوولي 

Cooley ( ضمن "social organisation, p.38 ال وجود لشخص أبدا أعلى من اإلنسان " :)

لحته الصغيرة الخاصة من اجل النداء وال، في القاعدة العامة،  أكثر سعادة إال عندما يضحي بمص

 األرقى للمجموعة."

بكل تأكيد، فعالقات الجوار يتولد عنها احتكاكات، ومظاهر صغيرة من الغيرة بنفس قدر التضحية 

" :" إذا كان التالحم الغريزي أكثر قوة في C. Hayes E.20الشخصية، والتعاون. فكما كتب " 

األشخاص الذين يتمتعون بأهمية، وفراد مجموعة  المجموعات الصغيرة، فاالحتكاكات بين

صغيرة جد متمركزة في المجال، فيجب ان يكون حول المشترك، من اجل جعل اتحاد المجموعة 

 مستداما وقويا، أكثر مما هو مفروض من اجل ضمان تالحم الساكنة المتعددة جدا."

في  لبتيلمدينة، سألت من طمن اجل الحصول على صورة للفكرة التي جمعناها حول الجوار في ا

ابة بشكل " اوالئك الذين يسكنون في " كولومبوس" لإلجOhioالجامعة التابعة لدولة " أوهيو 

بين على  ركم.كتبي على األسئلة التالية: " ارسموا تصميم جانب من مدينتكم تعتبرونه منطقة جوا

ون تبعا تحد سباب التي تجعلكمخريطة موقع منزلكم وحددوا بدقة كم من سنة عشتم فيه. قدموا األ

 لذلك منطقة جواركم." ان المقترحات التالية هي مميزات خمسين إجابة تم تحليلها:

يعيش األناس الذين أعرفهم واللذين لدي  األحياء. في هذه  2.إنها االحياء التي اتواجد بها غالبا.1

. اعتبر هذا 4البقاء قريبين عنده.هذا الجانب من المدينة، ولدينا رغبة ب إلى. نذهب 3بهم عالقات. 

، وكذلك الن ألنني اعرف جيدا اغلب من منازل األشخاص األكثر قربا ليكمنطقة جوار ألنه يتض

التي ألعب فيها، والتي اعرف فيها اغلب العائالت التي  األحياء. غنها 5العائالت بهذا المجال. 

ين يتواجدون على مقربة من منزلي؛ إنهم . بالنسبة لي، كلمة الجوار تتضمن االناس الذ6تسكنها. 

. كل ما يقع داخل محيط المالعب التي تحيط بمنزلنا، 7يشكلون مجال المحيط المباشر معي. 

تعتبر منطقة جوار، لكننا ال نعرف نصف الناس الذين يعيشون. نعيش في هذا الشارع منذ ستة 

ئالت المتواجدة على مسافة زقاق . ألعب مع أطفال اغلب هذه العائالت ) اقصد: العا8سنوات. 

. آخريناألصغر يعرفني على أشخاص  أخيو الحي(؛ أونصف تقريبا والمنتمية لنفس الشارع 

. بالنسبة لي منطقة الجوار تشمل الناس الذين يعيشون معي في 9أعيش هنا منذ تسعة سنوات. 

يقطنون في الواجهة في نفس الزقاق ، ومن يتواجدون خلف الجهة األخرى للطريق، وأولئك الذين 

نا اعتبر تقاطعات الشوارع مثل حدود جوارنا: الشوارع فالشوارع هي جد أ  .10و الحي.أالشارع 

نا عيش هنا أالواسعة حيث أسكن، والتي ال أعرف فيها الناس الذين يسكنون على الجهة المقابلة. 

شكلة من زقاقين(، ألنه هنا مجموعة مأعتبر انه هذا هو نطاق جوارنا ) .11منذ أربعة عشر سنة. 

                                            
 .76: مدخل الى السوسيولوجيا، ص  20
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تقيم العائالت التي نلتقيها في الغالب في " الترامواي" وفي األماكن الخاصة باجتماعات الحي. 

. هذه الشوارع التي تراها عيناي تمثل منطقة جواري، ألنها تشكل برمتها مجال الحياة، والتي 12

. ليس لدي سبب خاص 13مي. يتواجد بها األشخاص الوحيدين اللذين اتواصل معهم بشكل يو

العتماد هذه الحدود لتحديد نطاق الجوار، وإال سأشير الى البناية التي يقيم فيها : العائالت في 

ن نطاق أن أقول أأربعة عشر سنة، يمكنني  الجانب ليسوا من النوع االجتماعي. أسكن هنا منذ

والجنوبي الغربي: الزقاق  زقاقين: الزقاق الجنوبي، وأجواري المباشر يتشكل من بنايتين 

س منطقة جيراني، لكن ليس بطريقة مباشرة، ألنه لي إلىالمتواجد بالشمال الغربي، ينتمي أيضا 

سنة. لقد  15ن عقلية الجانبين مختلفة. أسكن فيه المنطقة من ألدينا عالقات بالناس هنا، كما 

مضيت الخمس أهنا  ، ألنه.Mو  . Sعرفت نطاق الجوار، من خالل المجاالت التي تتواجد بين 

ننا أغالب بالناس الذين يعيشون ونحس بسنوات األخيرة. أعتقد انه نطاق جواري ألننا نلتقي في ال

 نعرفهم بشكل جيد.

فكرة ن الأالمرافقة لها، يتضح بالنسبة لي  بقراءة هذه التصريحات، ومن خالل وجود التصاميم

المرتبط بكون الجوار يعبر عن مجال التي شكلها نصف المواطنون بخصوص جوارهم هي 

ية، لشخصاترابي صغير يتواجد بالمحيط المباشر لمنازلهم، والمحدد تبعا لذلك بمجال رؤيتهم 

 والناس الذين يتواصلون معهم بشكل يومي.

سبان ي الحفخذنا بعين االعتبار الجوار بشكل عام في " كولومبوس " ، يجب أن نأخذ ألكن، إذا 

ل، لمثاد ممتدة ؛ فقرب من مركز المصلحة الخاصة يصبح محددا، على سبيل امجاالت ترابية ج

 " ، West SIDE " و "Glen Echo" و "  Indianolaإنها عرف محلي يقوم على اعتبار " 

اطق ن كل هذه المنأ(، حيث neighborhoodsحياء المدينة ) مناطق جوار أوغيرها كمناطق 

دينة ي المفبها عدة أالف من الساكنة. إذن ما هو الجوار تضم عددا كبيرا من الشوارع، ويقطن 

qu’est-ce que le voisinage en ville ? ،اعتبار  ، إنه من المهم أحيانا وألسباب ادارية

عندما ر، والنطاقات الثقافية الممتدة كوحدات لها معنى يدل على الجوار؛ لكن في ظل تصور اخ

 هم جميعاون لاعي، فالمراكز الصغر للحياة االجتماعية يكنأخذ بعين االعتبار حدة الرأي االجتم

 فرصة إقامة وحدات أكثر نجاعة.

و إجتماعي، ومهني سيتجه أ، إن إقامة تمييز للساكنة الحضرية على أساس، عرقي، أو اقتصادي

 لى منح المناطق المحلية المختلفة على األقل بعدا خارجيا يسمح بإقامة حدود واضحة بينها تقريبا.إ

واستمرارية تاريخية أنمت فعلى مر التاريخ اكتسبت هذه المناطق المختلفة نوعا من التجانس، 

عتبادي إذا استقبلت منحت المنطقة إت. هذا الوعي بالذات يتقوى بشكل وليا للوعي بالذاأإحساسا 

بة ل: " اسما يذكر بحمولته التي تثير االنتباه بشكل خاص: وعلى سبيل المثال هذا هو الحال بالنس

niggertown " و "Flytown " و ،"little italy وغيرها من المناطق، وكقاعدة عامة فهذا "

المنطقة تعرف تحوالت دائمة، ولكن عندما تثير أفعالها المنتقاة تقريبا نفس شريحة الساكنة تقريبا 

المناطق  سنة بعد أخرى ، فإن شكلهم الحالي يحفظ نوعا من االنتظام. إنه من المؤكد ان هذه

ن تحمل سوى أوال تستطيع  حد كبير من خالل بعدها، ومستوى تضامنها االجتماعي إلىتختلف 
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ذات داللة كافية من وجهة نظر االنتخاب  إنهاعدد من خصائص الجوار التقليدي: رغم 

االجتماعي، ومهمة بشكل كاف في تحقيق تنظيم المجموعة الحضرية ، ومن اجل تبرير استخدام 

 جوار.مصطلح ال

جماعية حياة اللى الحي كجزء من الإالجوار في معناه األكثر عمومية، فإنه يشير  اآلن خذناأإذا 

ر مثل يتصوالمنتزعة من كل التجمع، والمختلفة بشكل كاف عن هذا األخير ) يقصد به التجمع( ل

مدنا ا اعتمالتي عرضناها من مدينة " كولومبوس. إذا  األحياءكيان، ولدينا العديد من نماذج 

أنواع  ثالثكمعيار للتصنيف مبدأ انتقاء الساكنة، فغننا نحصل على ثالث مستويات اقتصادية، و

 لطبقةا إلىتعرض تمايزات اقتصادية جد خالصة: األحياء الفقيرة، ومن ينتمون  األحياءمن 

 المتوسطة، واألحياء الراقية.

لساكنة ايها ق، والوطنية، التي تنتقى فإضافة الى ما سبق فيوجد مجموعات تتمايز من خالل العر

ن طرف موس" على أساس وعي مرتبط بالهوية، وجماعة اللغة والتقاليد. يتم تمثيلهم في " كولومب

اليهود  –المختلطة  األحياء" ومن طرف East long streetأحياء السود المهمة المتواجدة ب " 

ف ن طرالشرقي من مركز المدينة، وم يتواجدون مباشرة في الجانب -وأصحاب البشرة السمراء

 " . South high streetالحي األلماني المتجانس المتواجد ب " 

لمثال : بيل اسالصناعات الكبرى، على  إجراءفي المنطقة الثالثة لدينا الحي الصناعي، حيث يقيم 

" المحيط بمصانع الحديد والصلب في " كولومبوس" : وهنا فالعامل South SIDEحي " 

مثلها يلنوع من هذا ا واألحياءمكان العمل.  إلىألساسي لالنتقاء االجتماعي هو سهولة الولوج ا

 خليط من المجموعات العرقية، والوطنية.

حياء داخل حياء وفق مرحلة نموها وتقدمها التاريخي في األن نصنف األأ آخرنستطيع بشكل 

حياء السائرة بالذات )الوعي الذاتي(، واألاألحياء الجنينية، واألحياء التي بلعت درجة من الوعي 

. فمثل جميع المجموعات اإلجتماعية األخرى، األحياء الحضرية توجد  21و االنقسامأنحو التفكك 

دائما في طور التحول. فتقلبات الوالءات والقيم المالية المرتبطة بالحياة الحضرية، تنتج 

منها، ويسهم في نفس الوقت في تغيير  آخر إلىاستمرارية حركيات السكان من قطاع في المدينة 

 .22الجانب االقتصادي، والعرقي لألحياء حيز زمني سريع نسبيا

ن الجوار الحضري يختلف بشكل كبير عن نظيره ) النموذج األولي( القروي، إذ يمثل مجموعة إ

ي تساهم في اجتماعية جد منتقاة . بسبب تأثير العوامل االقتصادية، والعرقية، واالجتماعية، الت

توزع السكان بين مناطق سكنية مختلفة ، يقوم الجوار الحضري بأخذ مظهر خارجي من التجانس 

                                            
 581: أنظر ، روبرت إزرا بارك، مرجع سابق الفصل الثاني، ص. 21
بشكل : هذه اإلشارة صحيحة بشكل خاص عندما نتحد عن أحياء المهاجرين، فالنمو االقتصادي للمهاجرين يسير  22

عن  ن يبتعدونن الذيسريع أكثر منه عند امريكي األحياء الفقيرة؛ وأيضا فالمهاجرون جد متعددون مقارنة باألمريكيي

 " حسب la godman guild settlement house de Colombusاألحياء الفقيرة. فالمنطقة المحيطة ب " 

 يدة خالل العقد األخير.مديرية العمل االجتماعي جددت ساكنتها من المهاجرين مرات عد
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تجانس بدون شك  –و مناطق الجوار القروي المتجانسة أنجده غالبا لدى البلدات الصغيرة الذي ال 

العشيرة  ن األحكام المسبقة العرقية، وروحإمما هو حقيقي،  وسوف نرى.  يبقى ظاهريا أكثر

ترتبط بأصل وطني مشترك، وان صراع الطبقات يشتغل كما لو انه قوة اجتماعية تمنح للجوار 

 التضامن. وأالحضري أشكاال خاصة من الوعي بالذات 

 استنتاج : -03

ة" من ريكيإن دراسة الجوار من خالل نموذج مدينة كولومبوس" التابعة لوالية " أوهايو" االم

ينة ن المدإ جالءبار، وكيفية انتظامه، بوضح المدينة، وحركية ساكنتها، والجو خالل االهتمام ببنية

 جاالالحضرية سواء الغربية أو العربية على الرغم من وجود اختالفات موضوعية ، تمثل م

تي اعية، الالجتمجرأة الدراسات الميدانية حول الروابط ا واقعيا للتنظير السوسيولوجي، ومنفذا ال

 لجواركثر الظواهر التي يمكن مالحظتها داخل كل حي سكني، لكن على خالف اأيمثل الجوار 

حضري ر الفي المجموعات الجماعوية، التي يوحد تضامنها وحدة الشعور، واالنتماء، فإن الجوا

أسس ن تإني، تجانس يبقى ظاهريا فقط  ذلك يصرح في الظاهر بوجود نوع من التجانس السكا

ألحياء ازيع ن توإضع لمبدأ اإلنتقاء السكاني، ذلك ألحياء الحضرية يخالجوار بين األفراد في ا

ي التي هزات بالمدينة يقوم على أساس وجود تمايزات اقتصادية، واجتماعية، وعرقية، هذه التماي

جال ممثل ين الحي إتشكل حدود األحياء والتي بناء عليها يتمثل األفراد مناطق جوارهم؛ ورغم 

ة طويلة ثل لمدقوة الشعور المحلي الذي م إلىن األفراد يفتقدون إين به إال الجوار جميع المقيم

كل اورون بشيتج اللحمة التي توحد المجموعات اإلجتماعية البدائية، فاألفراد في المدينة الحضرية

 فيزيقي ال يعبر عن وجود تمثل جمعي للحياة اإلجتماعية.

لتي لنتائج ااقاط ضارا للمدينة العربية فهل يمكن إسمن خالل النتائج المقدمة في هذا المقال واستح

نة توصلت اليها مدرسة " شيكاغو" من خالل دراسة مدينة " كولومبوس" على نموذج المدي

العربية التي في الغالب ما عرفت نموا حضريا مستوردا، ومفتعال بواسطة التوجهات 

قبلي ن الدينية،  وأشكال التضامالكولونيالية؟ هل ينمحي رابط الجوار المؤسس على القيم ال

خالل  خ منوالعشائري؟ ام ان رابط الجوار رغم التغيرات التي تتعرض لها مدننا الحضرية يترس

 دانيةأشكال الحياة الحضرية التي تبدو في ظاهرها متسمة في الفر إلىقدرته على النفاذ 

 واالنغالق؟
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La fragmentation de la représentation médicale au Maroc : 

Dynamiques pluralistes et étiologies des clivages internes 

Pr. Abdelhamid Benkhattab                                   Dr. Badr Amrani 

Université Mohammed V -Rabat- Maroc. 

Résumé : Au Maroc, le modèle de représentation des intérêts médicaux 

est hybride. Elle se caractérise par l'existence d'une représentation 

institutionnalisée incarnée par l'ordre des médecins (organisme 

monopolistique à vocation corporatiste) et d'une représentation médicale 

fragmentée (pluralité des corporations professionnelles médicales). En 

fait, l'objectif de notre article est d'étudier les causes de l'instabilité du 

corps médical à travers l'approche pluraliste des groupes d'intérêt, tout en 

s'appuyant sur deux étiologies des clivages internes. D'une part, le 

phénomène de spécialisation, en tant que mécanisme générateur des crises 

identitaires entre médecins généralistes et médecins spécialistes, et d'autre 

part, le système des études médicales, en tant que processus, favorisant la 

segmentation entre médecins libéraux et médecins stationnaires. 

Mots clés : La représentation médicale fragmentée, dynamiques 

pluralistes, clivages internes, la logique de spécialisation, système des 

études médicales. 
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The fragmentation of medical representation in Morocco: Pluralistic 

dynamics and etiologies of internal divisions 

Prof. Abdelhamid Benkhattab                                   Dr. Badr Amrani 

University Mohammed V -Rabat- Morocco. 

Abstract : In Morocco, the model for representing medical interests is 

hybrid. It is characterized by the existence of an institutionalized 

representation embodied by the order of physicians (monopolistic 

organization with a corporatist vocation) and a fragmented medical 

representation (plurality of professional medical corporations). In fact, the 

objective of our article is to study the causes of the instability of the 

medical profession through the pluralistic approach of interest groups, 

while relying on two etiologies of internal divisions. On the one hand, the 

phenomenon of specialization, as a mechanism generating identity crises 

between general practitioners and medical specialists, and on the other 

hand, the system of medical studies, as a process, favoring the 

segmentation between liberal doctors and public sector doctors. 

Keywords :Fragmented medical representation, pluralistic dynamics, 

internal divisions, the logic of specialization, system of medical studies.  
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يل بوجود تمث نموذج تمثيل المصالح الطبية هجينا. حيث يتميزيعتبر في المغرب، : ملخص

 مثيل طبية وتمؤسسي جديد تجسده هيئة األطباء، باعتبارها هيئة احتكارية ذات صبغة مهنية نقابي

تنا من مقال لهدفتعددي يرتكز باألساس في تعدد النقابات والجمعيات الطبية المهنية. في الواقع، ا

راسة ي دفبة التعددية هو دراسة أسباب عدم االستقرار في الجسم الطبي من خالل تطبيق المقار

 اهرةظمجموعات المصالح، مع االستناد إلى مسببات االنقسامات الداخلية، من خالل دراسة 

ين، من تخصصالتخصص كآلية لتوليد أزمات الهوية المهنية بين الممارسين العامين واألطباء الم

راليين ليبطباء الجهة، ومن جهة أخرى نظام الدراسات الطبية كعامل أساسي لالنقسامات بين األ

 واألطباء العاملينبالقطاع العام.

، منطق ات الداخليةالتمثيلية الطبية المتجزئة، الديناميات التعددية، االنقسام :يةالكلمات المفتاح

 التخصص، نظام الدراسات الطبية.

01) Introduction  

Le paradigme pluraliste est né sous l’influence de David Truman (David 

Bicknell Truman, 1951) et développé par Robert Dahl (Robert Dhal 

1961). Il est défini comme « Un système de représentation des intérêts 

dans lequel les groupes constituants sont organisés en un nombre variable 

de catégories multiples, volontairement constituées, concurrentielles, 

dépourvues d’organisation hiérarchique. Des catégories qui ne sont pas 

spécialement autorisées, reconnues, subventionnées, crées ou contrôlées 

par l’Etat de quelque manière que ce soit dans le choix des dirigeants ou 

dans l’articulation des intérêts et qui n’exercent pas un monopole de 

représentation dans leurs catégories respectives»(Phillipe Schmitter, 

1974, p 96). En fait,ce système de représentation des intérêts a été 

largement critiqué et a cédé place aux nouveaux courants théoriques 

corporatistes et néo-corporatistes (Emiliano Grossman, Sabine Saurugger, 

2012, p 74). 
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En réalité, la segmentation professionnelle est un phénomène qui touche 

presque toutes les professions sans exception y compris la profession 

médicale. Ce processus est lié, (dans le cas de la profession médicale), à 

deux dynamiques homogènes : la spécialisation croissante de l’art 

médical (Patrice Pinell, 2005, p 4) et la nature du système des études 

médicales. Autrement dit, les deux logiques favorisent une fragmentation 

continue de la profession médicale dans la mesure où chaque segment 

professionnel se légitime par l’affirmation d'une mission particulière et 

par des actes professionnels propres (Patrick Hassenteufel, 1997,  p 120). 

02) Problématique centrale  

L’homogénéité des groupes professionnels a été contestée par Rue Bucher 

et Anselm Strauss dans leur article intitulé « Professions in process » 

(Rue Bucher et Anselm Strauss, 1961, p 325-334). Cette approche 

critique du concept était le fruit des conclusions tirées des travaux 

d’Everett C. Hughes (Léonie Hénaut et Frédéric Poulard,  2018). En fait, 

l’auteur a affirmé, dans ses études, de l’existence d’une différence 

substantielle entre les membres de la profession médicale en ce qui 

concerne leurs missions, leurs activités de travail, ainsi que les méthodes 

qu’ils utilisent ou encore leur rapport avec les patients ((Léonie Hénaut et 

Frédéric Poulard,  2018). Autrement dit, cette différenciation entre ces 

professionnels qui partagent les mêmes préoccupations, nous amène à 

poser la question sur la problématique de la segmentation de la profession 

médicale au Maroc. Ainsi, pour les auteurs fonctionnalistes, une 

profession est pour l'essentiel une communauté relativement homogène 

dont les membres partagent identité, valeurs, définition des rôles et 
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intérêts(Rue Bucher, Anselm Strauss, 1992, p 68). Cette conception 

laisse, certes, place pour une certaine diversité et une différenciation, 

voire même des conflits et des clivages internes. Pourtant, la profession 

est définie par un noyau central, et les écarts par rapport à celui-ci 

constituent seulement des ruptures temporaires (Rue Bucher, Anselm 

Strauss, 1992, p 68). 

En fait jusqu'à l’indépendance du Maroc, le processus de fragmentation 

de la profession médicale était quasi inexistant. L'une des causes 

principales de cette inexistence est l'absence d’une faculté de médecine et 

des moyens techniques permettant la mise en œuvre du savoir médical 

spécialisé. Après 1962 (date d’inauguration de la faculté de médecine de 

Rabat), les spécialités médicales vont connaitre une diffusion importante 

surtout dans le secteur hospitalier, notamment grâce au rôle prépondérant 

joué par les derniers médecins étrangers qui ont décidé de séjourner au 

Maroc après son indépendance.Par conséquent, et tout en se basant sur le 

paradigme pluraliste dans notre analyse, l’objectif principal de cette 

contribution est de répondre à notre problématique relative aux étiologies 

des clivages internes de la profession médicale et leur impact sur la 

stabilité de la profession. A partir de cette problématique, deux questions 

secondaires peuvent être soulevées : 

-Dans quelle mesure la dynamique de la spécialisation au sein de l’art 

médical affecte l’instabilité de la profession médicale au Maroc ? 

-Y-a-t-il une relation entre le système des études médicales et le 

phénomène de la fragmentation de la profession médicale ? 

03) L’intérêt de la recherche  
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Etudier en profondeur la question de la fragmentation de la représentation 

des intérêts professionnels à travers la profession médicale constitue à la 

fois une étude sur l’instabilité qui touche le corps médical, d’une part, et 

une réflexion sur les étiologies des clivages internes au sein de la 

profession médicale. En effet, l’enjeu de notre recherche dépasse 

largement le cadre stricte de la réflexion purement juridique. 

Nous souhaitons que notre travail de recherche soit utile aux chercheurs 

afin qu’ils y trouvent des données qualitatives et quantitatives leur 

permettant de mieux appréhender le domaine de la sociologie des groupes 

d’intérêt dans sa globalité, tout en pouvant s’intéresser à une composante 

particulière de cet univers, à savoir la représentation des intérêts 

médicaux. Nous espérons également que nos analyses soient utiles aux 

professionnels du lobbying, chevronnés ou en devenir. 

04) L’approche de la recherche  

Au cours de notre analyse de ce phénomène relatif à la représentation des 

intérêts des médecins au Maroc, nous avons opté d’appliquer une 

approche plus moderne, plus dynamique, à savoir l’approche pluraliste. 

En fait, l’originalité de cette approche est qu’elle attribue aux groupes des 

médecins une fonction d'agrégation et d’articulation des intérêts 

professionnels, et insiste sur l’hétérogénéité au sein du phénomène étudié. 

Autrement dit, elle voie la profession médicale comme une entité 

hétérogène, composée de micro-réseaux qui ont entre eux assez de 

divergences que de convergences. En d’autres termes, l’approche insiste 

sur la fragmentation au sein de la profession médicale. 

05) Les buts de la recherche  
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-Déterminer les spécificités de système de représentation des intérêts des 

médecins au Maroc. 

-Mettre en exergue l’influence de la dynamique de la spécialisation sur 

l’homogénéité de la profession médicale. 

-Comprendre comment, par quels moyens, sous quels motifs, le système 

des études médicales influe sur la stabilité de la profession médicale. 

06) Les résultats de la recherche 

La fragmentation de la profession médicale est due principalement à deux 

processus : D’une part, les dynamiques de la spécialisation au sein de l’art 

médical et d’autre part, au système des études médicales appliqué au 

Maroc. 

I. Dynamiques de la spécialisation et instabilité de la profession 

médicale 

Jusqu'à l’indépendance, le processus de spécialisation en médecine était 

quasi inexistant. L'une des causes principales de cette inexistence était 

l'absence d’une faculté de médecine et de moyens techniques permettant 

la mise en œuvre de ce savoir médical spécialisé. Après 1962, (Date de 

l’inauguration de la première faculté de médecine à Rabat), les spécialités 

médicales vont connaitre une diffusion importante surtout dans le secteur 

hospitalier notamment grâce au rôle prépondérant joué par les derniers 

médecins étrangers qui ont décidé de continuer à exercer au Maroc après 

son indépendance. Ainsi, pour mieux appréhender la question de la 

spécialisation dans le champ médical, il serait judicieux d’opter pour la 

définition qui considère la spécialisation comme« le produit de la 
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dynamique d’un jeu social complexe qui participe du processus de 

construction du champ médical»(Patrice Pinell, 2005, p 6). 

En effet, cette alliance entre le savoir médical spécialisé et la 

réorganisation de l’ensemble des institutions médicales ouvre une 

nouvelle perspective dans l’histoire de la médecine où la tendance à la 

spécialisation devient un des traits principaux. Si, cette tendance se 

manifeste sous des formes variées (établissements spécialisés, ouvrages, 

enseignements, sociétés savantes), son évolution est orientée par la 

concurrence acharnée au sein du champ médical dont l’enjeu est la 

reconnaissance de la légitimité de la spécialisation en général et de telle 

ou telle spécialité en particulier.  

En réalité, en terme médical, la médecine spécialisée correspond aux 

années d'études complémentaires, postérieures à l’acquisition du titre de 

docteur en médecine générale. La spécialisation vise à permettre au 

médecin spécialiste d'accomplir une tâche fortement circonscrite et 

précise. L'exercice spécialisé correspond de ce fait à deux éléments : Un 

domaine de spécialisation lié à une pathologie déterminée, à partir de 

laquelle se sont construits le savoir puis l'enseignement de la spécialité 

donnée et une technologie spécifique, de plus en plus sophistiquée, 

adaptée à cette pathologie (Patrick Hassenteufel, 1997, p 122). 

Il va sans dire que cette dynamique scientifico-téchnologique, aconduit, 

non seulement, à une détention du savoir médical par l'élite hospitalo-

universitaire qui a diffusé un savoir de plus en plus parcellisé répondant à 

une double logique scientifique et politique, mais, aussi à une 
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augmentation importante du nombre desmédecins spécialistes au sein du 

secteur de la santé. 

Tableau 1 : Évolution des effectifs des médecins généralistes et spécialistes entre 

2002 et 2019 

Année Généralistes Spécialistes Total 

2002 8110 6860 14970 

2006 8651 9065 17716 

2007 9055 9214 18269 

2017 8442 14904 23346 

2019 9045 15911 24956 

Source : Rapport sur la démographie médicale à l’horizon de 2025. 

Cette dynamique de croissance progressive du contingent des spécialistes 

s'est accompagnée par une autre dynamique, à savoir, la création de 

micro-corporations médicales visant à promouvoir les différents segments 

de la profession médicale et à défendre leurs intérêts. Ces institutions 

spécifiques médicales veillent à la structuration et à l’affirmation 

collective du segment professionnel et se développent selon la double 

logique de la segmentation : Celle de l’affirmation d'un savoir expert 

spécifique et celle de la défense d'intérêts particuliers au segment (Patrick 

Hassenteufel, 1997, p 123). 

Il est nécessaire de préciser que la cadence de la constitution des 

organisations professionnelles médicales des spécialistes reste la plus 

élevée par rapport aux autres organisations représentant la profession (Au 

Maroc, chaque spécialité médicale développe sa propre corporation ce qui 

a provoqué la naissance d’une pluralité d’organisations dont le nombre 

exacte reste inconnu vu l’absence d’une enquête fiable sur ce phénomène 



La fragmentation de la représentation médicale au Maroc : Dynamiques pluralistes et     Pr. 

Abdelhamid Benkhattab, Dr. Badr Amrani 

 433      2022 سبتمبر، 25العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

raison pour laquelle qu’on se limitera seulement à donner quelques 

exemples, tels que : Association des gynécologues privés, association 

marocaine des médecins psychiatres, association marocaine des médecins 

biologistes, collège marocain des médecins spécialistes du secteur libéral, 

collège national des médecins du travail, amicale des cancérologues……).  

Deux facteurs peuvent être évoqués. La principale est l’existence d’une 

confrérie scientifique spécialisée qualifiée par la communauté de savoir, 

car tous les médecins d'une même spécialité ont connu le même cursus 

universitaire, souvent enseigné par les mêmes patrons, les mêmes 

enseignants les plus reconnus du segment professionnel, eux-mêmes en 

principe membres de ces structures (C’est le cas : de La Société 

Marocaine de Médecine Interne, présidé par Pr. Mohamed Adnaoui 

(doyen de la faculté de médecine et pharmacie de Rabat) et Pr Abdellatif 

Berbich, Pr Abdelaziz Maaouni (présidents honoraires). Cette 

communauté de savoir est un lieu de socialisation favorable à l'adhésion à 

ce type d'organisations (Patrick Hassenteufel, 1997, p 124),grâce à sa 

fonction de formation et de publication des revues spécialisées et 

d’organisation des congrès, des séminaires et des ateliers de formation 

(On cite à titre d’exemple : Journal de la société marocaine 

d’ophtalmologie, revue marocaine de rhumatologie, revue marocaine de 

chirurgie orthopédique et traumatologique…). 

Le deuxième facteur est d’ordre financier car ces corporations sont des 

groupes d'intérêt les plus fort au sein des segments professionnels. Elles 

ont une influence décisive sur toute question qui touche la rémunération 

des actes professionnels médicaux. En fait, l'intervention dans le 
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processus d’élaboration du code de nomenclature (Le code de 

nomenclature est un code qui détermine la cotation des actes sur la base 

de laquelle ils sont remboursés par l’assurance maladie), dans toutes ces 

étapes administratives, réglementaires et législatives, et la rémunération 

spécifique des actes professionnels sont au centre des revendications de 

ces organisations. La bataille entre les médecins gynécologues de secteur 

privé et la CNOPS (caisse nationale des organismes de prévoyance 

sociale) en 2019, suite à l’intervention de l’organisme dans la décision 

médicale (les accouchements césariens), illustre parfaitement le poids de 

ces corporations dans la réglementation du métier.  

En effet, ce conflit entre la CNOPS et les gynécologues de secteur privé 

est survenu suite à la décision unilatérale de la mutuelle de payer toute 

césarienne non médicalement justifiée sur la base du forfait de 

l’accouchement par voie basse à partir du 1er Mai (Communiqué de presse 

de la CNOPS, publié le 17avril 2019). Directement après la sortie du 

communiqué de la CNOPS, les gynécologues de secteur privé avaient 

réagi le 20 avril en annonçant(selon un communiqué intitulé « Tous au 

Service des Mamans ») qu’ils ne prendraient plus en compte le tiers 

payant pour les patientes adhérentes à la CNOPS à partir du 1er Mai 

(Communiqué des médecins gynécologues obstétriciennes de secteur 

privé, publié le 20/04/2019). Devant cette situation de blocage, la crise, 

finalement, a étédénouée grâce à l’intervention du ministre de la santé 

Anass El Doukali, lors d’une réunion de résolution de conflit le 

25/04/2019 au siège du ministère de la santé à Rabat. Pour cela, la 

décision a été prise de continuer de travailler avec les conventions 

nationales en vigueur, accélérer la publication des protocoles 
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thérapeutiques afin de contrôler les coûts médicaux du traitement pour 

l’exercice de la profession médicale en tenant compte des équilibres 

financiers de la CNOPS. 

Dans cette perspective, la gynécologie-obstétrique comme spécialité 

médicale occupe une place dominante au sein du syndicalisme médical 

privé, cela s'explique par des raisons économiques car il s'agit d'une 

discipline à appareillage technique sophistiqué et coûteux rendant d'autant 

plus importante la question de la rémunération de l’acte de spécialité. 

L’importance du facteur économique se manifeste également par la place 

très favorable occupée par les gynécologues dans la hiérarchie des 

revenus de la profession, traduite par l’augmentation progressive des 

dépenses des actes des gynécologues pendant ces dernières années 

(surtout pour la question des accouchements césariennes dont les 

dépenses, pour la CNOPS, ont passé du 13 Millions de DH en 2006 à 130 

Millions de DH pour l’année de 2017) (Communiqué de presse de 

CNOPS du 17/04/2019 sur les accouchements césariennes). 

En général, au-delà de la dynamique de spécialisation de la médecine 

comme source principale de la segmentation de l’élite médicale, l’unité de 

la profession médicale reste toujours soumise aux tendances 

fragmentaires via le système des études médicales. 

II. Système des études médicales et crises identitaires professionnelles  

Les études médicales au Maroc ont évolué depuis la création de la 

première faculté de médecine au lendemain de l’indépendance. Ces études 

ont été l’objet de plusieurs réformes dans le but de les adapter aux besoins 
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de la société marocaine. Elles se caractérisaient par la longue durée et se 

distinguaient par leurs aspects théoriques et pratiques. À la fin du cursus, 

le futur médecin, habilité à réaliser de plus en plus d'actes, reçoit 

finalement le diplôme de docteur en médecine, à l’issue de la soutenance 

d’un travail appelé thèse d'exercice. La durée totale des études médicales 

varie entre 7 ans (médecine générale) à 12 ans (spécialités). En fait, ce 

système des études favorise les clivages au sein de la profession médicale 

par le biais de la distinction entre la médecine générale, la médecine 

spécialisée et la médecine universitaire. 

Aujourd’hui, la crise d’identité de la médecine générale est profonde, 

comme dans d’autres pays(Valérie Dory et al, 2009, p 4-7). Les 

dynamismes influentes, telles que, le mouvement de spécialisation de la 

médecine, la pluralité des intervenants dans le secteur de santé, 

l’émergence d’autres groupes d’intérêt, la monopolisation de secteur par 

les médecins professeurs….ont progressivement dépossédé le médecin 

généraliste d’un certain nombre de ses missions classiques. Ainsi, 

l’épanouissement de la spécialisation dans les études médicales 

marocaines après l’indépendance suite à la création de plusieurs 

départements au sein de la faculté de médecine de Rabat, a engendré, une 

tendance vers une valorisation du savoir scientifique et technique 

hyperspécialisé, et une marginalisation accrue de la médecine générale 

(Entretien avec Dr Rachid Choukri, Doctinews, décembre 2012).  

Cette marginalisation scientifique (une durée d’études ne dépasse pas 7 

ans), doublée par une dévalorisation économique et sociale, est la cause 

principale d'émergence de structures de représentation autonomes des 
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généralistes, comme on peut le voir à travers l’exemple du syndicat 

national des médecins généralistes (MG Maroc). Ainsi, la première 

revendication émise par ce syndicat lors de sa création en 2003, fut celle 

d'une formation spécialisée pour les généralistes. En fait, pour MG 

Maroc, la place marginale de la médecine générale au sein du système 

universitaire et l’anarchie du secteur des généralistes constituent les 

principaux thèmes fondateurs.   

De l’autre côté, la médecine spécialisée, à l’image de notre société, a 

fortement évolué depuis les années soixante, modelée par les différentes 

réformes mises en œuvre pour l’adapter aux besoins d’une société qui ne 

cesse de se développer(Mouhamed Ghoti, 1995, p 90-91). Dans le même 

sens, on a vu précédemment que le courant de spécialisation qui 

caractérisait la médecine post coloniale apparaît comme la résultante d’un 

processus de différenciation des activités médicales des autres activités 

professionnelles. En fait, si les premiers chefs de services étrangers, 

recrutés dans le cadre de la coopération au démarrage de la faculté de 

médecine de Rabat, avaient commencé à structurer certains services et 

spécialités clefs, c’est aux premières générations d’enseignants marocains 

que revient le mérite d’avoir mis en place et développé, les différentes 

spécialités et sous spécialités médico-chirurgicales (Abdeslam El 

Khamlichi, 2014, p 67).  

Cette orientation vers la médecine spécialisée a contribué à l’instauration 

d’un nouvel ordre qui aujourd’hui pose problème, car la création d’une 

élite des médecins spécialistes qui rompt avec la médecine générale a 

engendré directement un éclatement de l’espace professionnel médical par 
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le développement des savoirs spécialisés approfondis et l’apparition des 

spécialités officielles, divisant la communauté professionnelle en 

catégories étanches et hiérarchisées. De plus, cette inégalité entre 

généralistes et spécialistes est grande, au point de faire vivre aux premiers 

une forme de souffrance issue d’un sentiment d’infériorité, due 

principalement à ce que la spécialisation a officialisé une hiérarchie 

symbolique de la pratique médicale, concrétisée par une tarification 

spéciale de l’acte, autrement dit, par une différenciation de la valeur 

marchande des actes médicaux (Arrêté du ministre de la santé N° 1961-06 

du 9 rejeb 1427 (4/08/2006), portant approbation de la convention 

nationale conclue entre les organismes gestionnaires de l’assurance 

maladie obligatoire, les médecins et les établissements de santé de secteur 

privé, BO N° 5448 du 22rejeb 1427 (17/08/2006), p 1139). 

Cette segmentation de la profession médicale ne semble pas seulement 

s’expliquer par le clivage interprofession, autrement dit, entre médecins 

spécialistes (eux-mêmes sous-segmentés en différentes catégories 

hétérogènes) et médecins généralistes, mais aussi par le clivage entre 

médecins hospitaliers universitaires et médecins libéraux.Ainsi, le clivage 

entre la médecine hospitalière et libérale n’a cessé de s’accentuer depuis 

la fonctionnarisation, entre ceux qui privilégient une profession autonome 

au sens libéral et ceux qui préfèrent une fonctionnarisation de la 

profession. Il s’ensuit que le clivage entre le libéral et l’hospitalier est 

greffé souvent par une disparité au sein du mode de rémunération : dans 

le secteur libéral prévaut le paiement à l’acte (Anne-Laure Samson, 2009, 

p 152), tandis que dans le secteur hospitalier les médecins sont en général 

fonctionnaires ou salariés. Pourtant, ce clivage n'est pas aussi net qu'il y 



La fragmentation de la représentation médicale au Maroc : Dynamiques pluralistes et     Pr. 

Abdelhamid Benkhattab, Dr. Badr Amrani 

 439      2022 سبتمبر، 25العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 

paraît, du fait de la présence d'un certain nombre des médecins exerçant 

dans les deux secteurs (Dans le cadre du temps plein aménagé).  

III) Conclusion  

La profession médicale fonde son statut professionnel sur la 

reconnaissance sociale de son travail et sur l’identité de ses 

professionnels. Si, cette profession a pu acquérir le monopole via ses 

associations professionnelles et le soutien de l’État, la fragmentation 

semble toucher de temps en temps la stabilité de cette profession. Pour 

cela, il parait que la représentation professionnelle médicale semble vivre 

une crise au sein de son modèle de fonctionnement. Nombre de médecins, 

fonctionnaires comme libéraux, ne reconnaissent plus leur profession. 

Certes, le problème n’est pas nouveau, mais il semble que cette 

représentation professionnelle soit désormais entrée dans la phase critique 

de son affection. Au cœur de cette situation de crise, l’identité et les 

conflits d’ordre économique sont particulièrement pointées du doigt 

comme des foyers de cristallisation des disparités socioprofessionnelles. 
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