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ً
 من الوظائف ستختفي ولم تعد مطلوبة نهائيا

ً
 بأّن بعضا

ً
بعد فترة وجيزة سُنالِحظ جميعا

خالل العقد الثالث من األلفية الثانية، حيث ستحّل مكانها الوظائف املرتبطة بالتكنولوجيا  

من   يكون  ربما  البداية  في  والروبوتات.   االصطناعي  الذكاء  تقنيات  على  كبيٍر  بشكٍل  وتعتمد 

لها، فتغيير الواقع الذي يعيشه اإلنسان ويحيا  الصع ق هذه الحقيقة أو نتقبَّ  أن نصّدِ
ً
ب جدا

ق  
َّ
يتعل عندما  اإلنسان  طبيعة  فهذه  تغييره،  تقّبل  الصعب  من  ُيصبح  ة  عدَّ سنوات  منذ  به 

 في العالم خالل فترة قصيرة من الزمن، ولكن لو عدنا  
ً
املوضوع بتغييراٍت جذريٍة كبيرٍة جدا

قبل هذا التطّور كله في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا    1980الى ما قبل العام  بالزمن  

 للتطّورات التي وصل اليها.  
ً
الرقمية، فسنعترف حينها بأّن لكل زماٍن خصائصه ووظائفه تبعا

م من خالل شاشة املوبايل  
ّ
م أو نتعل

ّ
 بأننا سنتعل

ً
وخير دليل على ذلك أّنه لم يخطر ببالنا يوما

 .و الحاسوب ونحن نجلس بمنازلناأ

 للواقع وعدم اإلنكار ملا نحن  
ً
 وتقّبال

ً
لذلك، في هذه املرحلة اآلن علينا أن نكون أكثر تعّقال

ما   مع   
ً
انسجاما أكثر  نكون  أن  منا  ب 

َّ
يتطل الذي  األمر  املقبلة،  الفترة  خالل  عليه  ُمقدمين 

ولعلَّ  املقبلين.  العقدين  في  ضخمٍة  تغييراٍت  من  هو  سنشهده  عليه  مقبلين  نحن  ما  أبرز   

استبدال اإلنسان وما يقوم به من مهاٍم اعتيادية، لتحّل مكانه تقنيات الذكاء االصطناعي التي  

  األوامر، بل املاليين منها  ربما تكون على هيئة روبوتات أو أجهزة ذكية بمقدورها تنفيذ آالف

ٍة ُمتناهية وبتكلفٍة 
ّ
 . قليلٍة بسرعٍة كبيرٍة وكفاءٍة عاليٍة ودق

تستطيع   ال  التي  األعمال  على  ستقتصر  ستقبلية 
ُ
امل الوظائف  فإّن  شديد  باختصار 

 عن اإلنسان، ومن الوظائف التي من املمكن أال نراها  
ً
التقنيات الحديثة أن تقوم بها عوضا

بعض   أو  السيارات،  قيادة  أو  األلبسة،  صناعة  مجال  في  كالعمل  القريب،  املستقبل  في 

ن يقوم  الصناعات اليدو 
َ
ية. ولكن مهما بلغ ذكاء األجهزة االصطناعية ال بّد من أنها تحتاج مل

ببرمجتها   يقومون  ين  ُمختّصِ أشخاص  وجود  من  بّد  وال  األمر،  لزم  إذا  وصيانتها  بتشغيلها 

عات  
ّ
وتطويرها. كذلك، ال ُيمكن االستغناء عن العنصر البشري في استنتاج األفكار وبناء التوق

درة 
ُ
ْبِدع، فإن الحاجة إليه ستكون    مهما بلغت ق

ُ
األجهزة الذكية. وعند الحديث عن اإلنسان امل

، فاألفكار اإلبداعية مطلوبة في كل زماٍن ومكاٍن، ويمكن القول في هذا الَصَدد  
ً
موجودة دائما

إن الوظائف التي تعتمد على اإلبداع هي في مأمٍن وال يمكن أن تزول حتى مع ظهور تقنيات  

ع   .بالذكاء الخاِرق  حديثة تتمتَّ

من هنا برزت الحاجة الى أهمّية وضرورة االهتمام بالبحث العلمي وتطوير مهارات وقدرات  

األفراد من طالب دراسات عليا وأكاديميين وحثهم على التدريب واكتساب مهارة البحث العلمي  

 .والعمل بأخالقّيات البحث العلمي للنهوض بأوطاننا

بي نضع  تقدم  ما  على  للدراسات  وبناًء  مؤشر  مجلة  من  الخامس  العدد  أيديكم  ن 

ا  30  بين دفتيه  ضم  الذياالستطالعّية، و 
َ
حاكي وتعالج    ، وكلها تحمل بحث

ُ
قيمة علمّية هامة ت

 من جديد.  فيها  مشكالت ومعضالت نحن بحاجة الى معالجتها وعدم الوقوع

 

 رئيس التحرير 

 فيوال مخزوم   د.
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Abstract 

The article is the results of a field study of the phenomenon of gated housing in the 

Moroccan city of MOHAMMEDIA, or what is locally called “closed and guarded 

residential residences” and globally (gated communities). The study was conducted 

using the interview technique with 10 families living in this type of housing. These 

residents chose isolation and escape from the city’s problems and search for calm, 

security and a range of services provided by the real estate refresher, which has built 

the city and offers a range of products, the most important of which is the walled 

housing, promoting a new lifestyle by offering a product in the form of a « 

package» that combines housing and services that have become absent in public 

domain. 

Keywords: Closed and Guarded Residential Residence; Mohammedia; Services; 

Isolation; Real Estate Refresh. 
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 ملخص 

»اإلقامات  ـة، أو ما يسمى محليا بملغربياملقال عبارة عن نتائج دراسة ميدانية لظاهرة السكن املسور بمدينة املحمدية ا

أسر    10(. أجريت الدراسة باستعمال تقنية املقابلة مع  gated communities)  ـالسكنية املغلقة واملحروسة« وعامليا ب

الهدوء   عن  البحث  بداعي  املدينة  مشاكل  من  والهروب  االنعزال  السكان  هؤالء  اختار  السكن.  من  النوع  هذا  تسكن 

املنتجات  ة من اوعواألمن ومجم املدينة ويقدم مجموعة من  الذي أضحى يبني  العقاري  لخدمات التي يوفرها املنعش 

أ على شكل»من  منتج  تقديم  من خالل  جديد  عيش  لنمط  مروجا  املسور  السكن  السكن  packageهما  بين  يجمع   »

 والخدمات التي أصبحت غائبة في املجال العام للمدينة. 

 منعش عقاري ؛ انعزال  ؛خدمات  املحمدية؛  ؛ةمغلقة ومحروسسكنية ة إقام :يةفتاحات املالكلم
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 مقدمة 

ــــاهرة  ـــ ــــبحت  ـ ـــ ــــكنأصـ ـــ ــــ املســــــــور  السـ ـــ ــــاهرة  واملغلـ ـــ ــــة، ـ ـــ ــــكال إو  تنتشــــــــر فــــــــي العديــــــــد مــــــــن البلــــــــدان  ــــــــول العــــــــالم عامليـ ـــ ن بأشـ

ــــة ـــال تغلـــــــــ  أبواغيـــــــــا أمـــــــــام غيـــــــــ  املقيمـــــــــين. تختلـــــــــ   ـــــــــر   مختلفـــــ ــ ـــ ـــــيط رسفمـــــــــن عارضـــــــــة  ســـــــــي ة يراق يـــــــــا  ـــــــــا ؛اإلغـ ـــ ــــى إ  سـ لـــــ

ــــ حين بوابـــــــات ـــ ــــا  ـــــــراس مسـ ـــ ــــى  ماي يـ ـــ ــــهر علـ ـــ ــــورة يسـ ـــ ــــا مت ـ ـــ ــــتخدم تكنولوجيـ ـــ ــــط  ،تسـ ـــ ــــكن فقـ ـــ ــــة السـ ـــ ــــوفر خدمـ ـــ ــــات تـ ـــ ــــن تجمعـ ـــ ومـ

 الخدمات الت فييية. عديدا من ،زيادة على السكن ،لى مجمعات سكنية تحوي إ

ــىأو أو املعـــــــدات املســـــــتخدمة لحراســـــــت  التجمـــــــع نظـــــــر عـــــــن شـــــــكل  غـــــــ  ال ــفـــــــمن العامـــــــل امل ســـــــكان ، عـــــــدد  تـــــ  نيت ك بـــــــشـــــ

ــــو تح ــــكان هـــــ ــــؤالء الســـــ ا  تـــــــــى الحـــــــــدود االجتمهـــــ ــين ديـــــــــد من قـــــــــة معيشـــــــــ يم ورســـــــــم  ـــــــــدودها املكانيـــــــــة وأ يانـــــــــ  ــ ــ يم وبـــــ ــ ــــة بيـــــ اعيـــــ

 (.Billard et autres, 2005,p.13)آخر رغم اختالف الدوافع واألسباب من سيا  اجتماعي الى  العالم الخارجي

 عاملية الظاهرة   -1

ــا ـــ ــع بنـ ـــ ــاهر  يرجـ ـــ ـــــن هـــــــذ  الظـ ـــــديث عـ ــىة الحـ ـــ ــأ إلـ ـــ ــلصـ ـــ ـــــمى بـ ــا يسـ ـــ ــا كـــــــل  « gated community » ـها األمريكـــــــي أو مـ ـــ ــي عرفهـ ـــ والتـ

ــــن  ـــ ــة :» «مـ ــ ـــ ــــائ  التاليـ ـــ ــ  بالخ ـ ــ ـــ ــاء  تتميـ ــ ـــ ــا أ يـ ــ ـــ ــايدر« بكو يـ ــ ـــ ــــي« و»سـ ـــ ــتم بالكيلـ ــ ـــ ــام يـ ــ ـــ ــال عـ ــ ـــ ــــال مجـ ـــ ــــو أصـ ـــ ــا هـ ــ ـــ ــام أو مـ ــ ـــ ــــال العـ ـــ املجـ

ـــــنخصخ ــــــــــت ،  مح ــــــــــورة  ســــــــــيا  أو  ــــــــــائط أو  ــــــــــاجز معــــــــــين، ال يســــــــــم  بالــــــــــدخول الييــــــــــ ـــــا نين أو مـــــ ـــــم  لي ا إال للقـــــ ـــــســـــ  مهـــــ

 .  (Blakely and Snyder,1997,p.2)بذلك من  رف هؤالء«

ــــار هــــــــذ   ــــباب انتشـــــ ــــود أســـــ ـــ ــــاهرة تعـ ــــة الظـــــ ــــات املتحــــــــدة األمريكيـــــ ــــي الواليـــــ ــــر فـــــ ــــل؛ تشـــــ ــــدة عوامـــــ ـــ ــــى عـ -p.16,2003,) »لـــــــــوو« الـــــ

17-18 LOW )ـــــوالت ـــــأن التحـــــ ـــــ ياالقت ــــــــــادية والسياســــــــــية التــــــــــي عرفهــــــــــا املجتمــــــــــع األمريكــــــــــي ومنــــــــــذ  مانينــــــــــات القــــــــــرن املا بـــــ ، ضـــــ

ــــ ـــ (، والتــــــــي نــــــــتج ع يــــــــا  ركــــــــة قويــــــــة لــــــــر وس األمــــــــوال مــــــــن  Reaganomics) ـمــــــــع الــــــــرئيو »رونالــــــــد ركــــــــن« أو مــــــــا أســــــــمت  بــــــــ ةخاصـ

ــــة)  ــــة االجتماعيـ ــــع الدولـ ـــدمات وتراجـ ــــاد الخـ ــــو اقت ـ ــــايع نحـ ــــذ  dismantling of the welfare stateاقت ــــاد الت ـ (. هـ

ــــةالتغيـــــــــ ات تضـــــــــي  الكاتبـــــــــة أدت إلـــــــــى بـــــــــروز مشـــــــــاكل اجتماعيـــــــــة خا ــــاالب  صـــــ ة وأنـــــــــاس بـــــــــدون مـــــــــأو ، كمـــــــــا أدت إلـــــــــى كســـــــــر لـــــ

ــــة ـــ ــــة التقليديـ ـــ ــــيش  العالقـــــــات االجتماعيـ ـــ ــــط عـ ـــ ــــ  نمـ ـــ ــــي خلـ ـــ ــــ  فـ ـــ ــــكل كبيـ ـــ ــــاهمت  شـ ـــ ــا سـ ــــ ان. كمـــــ ـــ ــــين الجيـ ـــ ــــة أو بـ ـــ ــــل العائلـ ـــ ــــواء داخـ ـــ سـ

ســــــــات عقاريــــــــة تميي يــــــــة تعــــــــزل الســــــــود الــــــــذين ا ــــــــحو يشــــــــكلون م ــــــــدر خــــــــوف فــــــــي اعتقــــــــاد اق ــــــــا ي للســــــــود مــــــــن خــــــــالل ممار 

ــــ ـــ ــــذين أ ـ ـــ ــــي  الـ ـــ ــــكان البـ ـــ ــــاحو السـ ـــ ــــي ون املدينــــــــة نحــــــــو الضــــــــوا ي املح ــــــــنة. ر دا يغـ ـــ ــــا فـ ـــ ــــدة م يـ ـــ ــــل  ـ ـــ ــــاهرة أقـ ـــ ــــدا فالظـ ـــ ــــي كنـ ـــ ــــا فـ ـــ أمـ

مـــــــن مكونـــــــات  (Jill Grant)الواليـــــــات املتحـــــــدة األمريكيـــــــة إال أ يـــــــا بـــــــي األخـــــــر  فـــــــي ازديـــــــاد وأصـــــــبحت  ســـــــ  »جيـــــــل كرانـــــــت«  

 .  (Grant, 2004)املشهد الحضري لعديد من املدن الكندية 

ــــمال    ـــ ــــا الشـــــ ـــ ــــار  أمريكـــــ ـــ ــــاال يةخـــــ ـــ ــــكنيغنفـــــ ـــ ــــات الســـــ ـــ ــــل التجمعـــــ ـــ ــــي ال  داخـــــ ـــ ــــة فـــــ ـــ ــــة خاصـــــ ـــ ــــا الالتيايـــــ ـــ ــــدن أمريكـــــ ـــ ــــث مـــــ ـــ ــــب  يؤ ـــــ ـــ ة أصـــــ

 condominio)، والب ازيـــــل  يـــــث ي لـــــ  علييـــــا تـــــارة (barrio cerrado)األرجنتـــــين التـــــي يســـــمى فييـــــا هـــــذا النـــــوع مـــــن الســـــكن 

fechado)  أو(exclusivo)ــ ــا بـــــ ــمـــــــ- ســـــــ  » آن (les conjuntos cerrados)ـ، وتســـــــمى فـــــــي كولومبيـــــ -Anne)وين«كياري ســـــ

Marie Séguin)  فـــــــمن هـــــــذ  األ يـــــــاء املغلقـــــــة أصـــــــبحت تســـــــتق   ف ـــــــات اجتماعيـــــــة متوســـــــ ة ممـــــــا جعلهـــــــا تتكـــــــا ر  شـــــــكل

ـــ ، ك ــ ـــ ـــ ز« كبيـ ــ ـــ ـــــدر »بيـ ـــــا قـــــ عــــــــــدد ســــــــــكان هـــــــــذا النــــــــــوع مــــــــــن الســـــــــكن فــــــــــي مدينــــــــــة »بونيوســـــــــايرس« األرجنتينيــــــــــة بحــــــــــوالي  (Pirez)مـــــ
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ــــنتي  (Baires)ن ـــــــــ  مليـــــــــون، و أ  ــــــــــ ى »بيـــــــــ «   ـــين ســـــ ــ ـــ ـــــا بـ ـــــة  2000و  1987مـــــ ـــــا ية مدينـــــ ـــ ـــــي ضـ  60000»ســـــــــالفادور«  ــــــــــوالي فـــــ

 .(Séguin, 2004)% من سكان املدينة4شخ ا يق نون األ ياء املغلقة أي  والي 

أدت التغيـــــــ ات االقت ـــــــادية التـــــــي عرف يـــــــا هـــــــذ  الـــــــدول إلـــــــى بـــــــروز تغيـــــــ ات اجتماعيـــــــة أهمهـــــــا الفقـــــــر والجريمـــــــة ممـــــــا أ ـــــــر فـــــــي  

ـــــنمـــــــــط نيي ــــــــــة املـــــــــدن و هــــــــــور الســـــــــكن امل ـــيغلـــــ ــ ـــ أواخــــــــــر  مانينـــــــــات القــــــــــرن املاضـــــــــ ي خضــــــــــعت املـــــــــدن الكبــــــــــ   الب ازيليـــــــــة إلــــــــــى   . فـ

ــي »ســـــــ ـــ ـــــط نيي  يـــــــا؛ فـ ـــــ ات فـــــــي نمـ ـــــت إلـــــــى تغيـ ـــــوالت عميقـــــــة ترجمـ ــاني و« تنامـــــــت  ــــــدة الفقـــــــر واالق ـــــــاء تحـ او بولــــــو« و»ريـــــــو دي جــــ

 ,Carrel, Cary and) (Wachsbergerممـــــــا أد  إلــــــــى  هــــــــور فضـــــــاءات مغلقــــــــة خاصــــــــة نيـــــــم الســــــــكن و التســــــــو  

2013,p.122-123  .) 

أن هــــــذا النــــــوع مــــــن الســــــكن ت ــــــور  شــــــكل م حــــــو   (Wehrhahn, 2003) علــــــى صــــــعيد القــــــارة األوروبيــــــة؛ أكــــــد »وهرهــــــان«   

ـــــي  ( Raposo, 2006) فــــــي العاصــــــمة االســــــبانية مدريــــــد خــــــالل  مانينــــــات وتســــــعينات القــــــرن العشــــــرين، كمــــــا عــــــدت »رابــــــوزو« فـ

ـــــــــة  ـــــــــبونة الب تغاليـــــ ـــــــــة لشـــــ ـــــوا ي مدينـــــ ـــ ـــــــــة 97ضـــــ ـــــــــة.م إقامـــــ ــا فــــــــــــــي فرنســــــــــــــا فقــــــــــــــد أو ــــــــــــــحت »الي ابــــــــــــــت دوري« و»جــــــــــــــولين  غلقـــــ أمـــــــــــ

مـــــن بـــــرامج الســــكن فـــــي مدينـــــة مارســــيل والتـــــي أنشـــــأت   ℅ 62فـــــي دراســـــة أن  ــــوالي (   (Dorier and Dario, 2016«واريــــد

فـــــــي  عـــــــ  أ يـــــــاء املدينـــــــة ممـــــــا يو ـــــــ  جليـــــــا  ℅ 100% إلـــــــى    80بـــــــي تجمعـــــــات مغلقـــــــة والتـــــــي قـــــــد تبلـــــــ   2013و  1993مـــــــا بـــــــين 

 ن املغل  في هذ  املن قة.كسمي النات

ــ    ــا فـــــــــي القـــــــــارة األســـــــــيوية؛ فقـــــــــد انتشـــــــــر هـــــــــذا النـــــــ وع مـــــــــن الســـــــــكن فـــــــــي عـــــــــدد مـــــــــن دول القـــــــــارة فـــــــــي الهنـــــــــد واندونيســـــــــيا و أمـــــــ

ــــوالي  (G. Glasze) ال ــــــــايوان وال ــــــــين، كمــــــــا ت ــــــــورت فــــــــي  عــــــــ  الــــــــدول العربيــــــــة  يــــــــث قــــــــدر »كالســــــــز« ـــ ــــأن  ـ ـــ ــــن  ℅ 2بـ ـــ مـ

ــــنة  ـــالل ســـــ ـــكان لبنــــــــان خـــــ ــــو  2000ســـــ ـــ ـــالتجمن يق نـ ــــذ ت املغلقــــــــة، هـــــــــذا النــــــــوع مــــــــن الســــــــكن الـــــــــذي ازدااعـــــ د ال لــــــــ  عليــــــــ   منـــــ

 ..املاض ي نتيجة الحرب األهلية، كما أصب  من بين املنتجات العقارية األكث  مبيعا  مانينات القرن 

ــا ــــد  القــــــــارة األفريقيــــــــة التــــــــي نالــــــــت ن ـــــــي يا مــــــــن االنتشــــــــار ومــــــــن الدراســــــــة أمـــــ ـــ ــــث فقـ ـــ  ,Bandauko, Arku)خلـــــــ  بحـ

Nyantakyi 2020)  ) ـــــــــول انتشـــــــــار  ـــــــــاهرة الســـــــــكن املســـــــــور باملـــــــــدن األفريقيـــــــــة خاصـــــــــة جنـــــــــوب الصـــــــــحراء والـــــــــذي هـــــــــم 

ـــــدن ب ـــــــ ـــــن املـــــ ـــــــ ـــــة مـــــ ـــــــ ــا»مجموعـــــ ـــ ـــــــ ـــــوب أفريقيـــــ ـــــــ ــامي ون»و «جنـــــ ـــ ـــــــ ــا»و «الكـــــ ـــ ـــــــ ـــــا»و «نيجريـــــ ـــــــ ــا »و «غانـــــ ـــ ـــــــ ـــــوال»و«كيايـــــ ـــــــ ــر »و «انغـــــ ـــ ـــــــ م ـــــ

ـــــــودان»و« ـــ ــا»و «السـ ـــــ ـــ ـــــــ  »و «غامبيـ ـــ ـــــــ«املوزمبيـ ـــ ـــــــكان إلـ ـــ ـــــــع السـ ـــ ـــــــل دفـ ـــ ـــــــم عامـ ـــ ـــــــان أهـ ـــــــن ـكـــ ـــ ـــــــن األمـ ـــ ـــــــث عـ ـــ ـــــــى أن البحـ ـــ ـــــــيشى إلـ ـــ اء ور  العـ

ــــ حة  ـــ ــــات املسـ ـــ ــــر املجموعـ ـــ ــــا تنتشـ ـــ ــــا، كمـ ـــ ــــوب افريقيـ ـــ ــــة جنـ ـــ ــــدن خاصـ ـــ ــــي املـ ـــ ــــ  فـ ـــ ــــكل كبيـ ـــ ــــابات  شـ ـــ ــــة والع ـ ـــ ــــر الجريمـ ـــ ــــوار. تنتشـ ـــ األسـ

ـــة »بوكــــو  ــــرام ـــة   » « Boko Haram » كمجموعـ ــــي مدينـ ـــكان فـ ـــن السـ ـــي أدت بمجموعــــة مـ  (Maroua) »مــــاروا «  والتـ

ــاكن وتــــــــــوفي  ال ــاء األســــــــــوار  ــــــــــول املســــــــ ــى بنــــــــ ـــــة احر الكامي ونيــــــــــة إلــــــــ ــاائدلاســـــ ـــ ـــــة  ولهـــــ ــى  .مـــــ ــبابا أخــــــــــر  أدت إلــــــــ إال أن هنــــــــــاك أســــــــ

اعتمـــــــاد الســـــــكن املســـــــور غيـــــــذ  الـــــــدول ومـــــــن بي يـــــــا البحـــــــث عـــــــن الخـــــــدمات التـــــــي ال توفرهـــــــا الدولـــــــة وكـــــــذا السياســـــــات املنفتحـــــــة 

 للدول على السو  العاملية وانتشار اقت اد السو  وخصخ ة الخدمات الت فييية.

ــا فــــي م ــــر    ـــد أو ــــحت »بي ،أمــ ، فــــي دراســــت  للظــــاهرة خاصــــة فــــي مدينــــة القــــاهرة، أنــــ  (Florin, 2012 ) ين«ر و فلــــكت نــــدفقـ

ـــــاعف ـــ ـــــعينات تتضـــــ ـــ ـــــر التســـــ ـــ ـــــذ أواخـــــ ـــ ـــــدات« تمنـــــ ـــ ـــــة »الكومباونـــــ ـــ ـــــاء املغلقـــــ ـــ ـــــدد األ يـــــ ـــ ـــــوا ي  « Compounds »  عـــــ ـــ ـــــي ضـــــ ـــ ـــــة فـــــ ـــ خاصـــــ
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ـــــددها   ـــــ  عـ ـــــث بلـ ـــــة  يـ ـــــدر ب  102املدينـ ـــــا ة تقـ ــى مسـ ـــ ـــــر علـ ـــــ  تنتشـ ـــــي مغلـ ـــــم1200 ـ ــمــــــن األراضــــــ ي الصــــــحراوية.   2كلـ ـــ ــر ا كمـ ـــ  تز أبـ

دراســــــــة  ديثــــــــة أن املــــــــدن املســــــــيجة فــــــــي م ــــــــر تنتشــــــــر خاصــــــــة فــــــــي أ ــــــــراف وضــــــــوا ي املــــــــدن الكبيــــــــ ة كالقــــــــاهرة واإلســــــــكندرية 

ــــين  ـــ ــــا  يا بـ ـــ ــــ او  مسـ ـــ ــــث تتـ ـــ فــــــــدان مو ــــــــحا أن الف ــــــــة التــــــــي ت ــــــــ  الييــــــــا تختــــــــار الخــــــــرو  مــــــــن الحقــــــــل العــــــــام أي  6500و 1500 يـ

ـــــة ـــ ـــــة التحتيـ ـــ ـــــة البايـ ـــ ـــة والناق ـ ــ ـــ ـــــدن املزد مـ ـــ ـــــذا ان مبــــــــــ زا أ  .املـ ـــ ـــلهـ ــ ـــ عار تـــــــــرو  لـــــــــ  املقــــــــــاوالت املخت ـــــــــة فـــــــــي هـــــــــذا النـــــــــوع مــــــــــن شـ

الســـــــــكن مـــــــــن مثـــــــــل اســـــــــم »مدينـــــــــة الر ـــــــــاب« الـــــــــذي يـــــــــو ي إلـــــــــى املكـــــــــان الفســـــــــي  و »مرتفعـــــــــات األشـــــــــجار« و»الـــــــــتالل الكبـــــــــ  « 

ـــــــك  ـــ ـــــــث  لـ ـــ ـــــــر البا ـ ـــ ـــــــا فسـ ـــ ـــــــة، كمـ ـــ ـــــــان ال بيعـ ـــ ـــــــي أ ضـ ـــ ـــــــكن فـ ـــ ـــــــى السـ ـــ ـــــــو ي إلـ ـــ ـــــــيجة تـ ـــ ـــــــدن مسـ ـــ ـــــــماء ملـ ـــ ـــــــا أسـ ـــ ـــــــي« كلهـ ـــ ـــــــ  األورمـ ـــ و»الريـ

ــــتبعاد اال  ـــ العــــــــــــزل االرادي مــــــــــــن خــــــــــــالل االنف ــــــــــــال االجتمــــــــــــاعي واملكــــــــــــاني، بــــــــــــل أ ــــــــــــحت  ســــــــــــ  الكاتــــــــــــ » رمــــــــــــزا  وادي أر باالســـــ

(أو رمـــــــزا »لالســـــــتبعاد االجتمـــــــاعي املر ـــــــي« الـــــــذي ـكــــــان غيـــــــ  ملموســـــــا رغـــــــم تواجـــــــد  symbol of Exclusionلالســـــــتبعاد«  )

ــتبعاد يال ـــــــ ــاهرة مـــــــثال. هـــــــذا االســــ ــال الحضـــــــري ملدينـــــــة القــــ اتــــــ  مـــــــن خـــــــالل العبـــــــارات كل ســـــــ  اظ مختلــــــ  ال بقـــــــات فـــــــي املجــــ

ـــــل » ـــــن مثـ ــة مـ ـــ ــات الت ويجيـ ـــ ـــــي اإلعالنـ ـــــتخدم فـ ـــــي تسـ ـــــدداالتـ ـــــدقاء جـ ــتقابل أصـ ـــ ـــــا«، »سـ ـــــك تمامـ ــا مثلـ ـــ ـــــل أشخاصـ ـــــاسقابـ ـــــم «، »أنـ  لهـ

 (.2020« )هاني، نفو أسلوب معيشتك

ـــار يبـــــــــدو مـــــــــن خـــــــــالل هـــــــــذ  الدراســـــــــات أن الســـــــــكن املســـــــــور ينتشـــــــــر فـــــــــي ســـــــــياقات مجتمعيـــــــــة مختلفـــــــــة نتيجـــــــــة ــ ـــ ـــة وانتشـ ــ ـــ  العوملـ

ــــاال  ياســـــــاتس ـــ ــــتى املجـ ـــ ــــة فـــــــي شـ ـــ ــــامت وتراجـــــــع الــــــــدول أو الق ـــــــاع الخصخ ـ ـــ ــــام أمـ ـــ ــــز« العـ ـــ ــــما  »كالسـ ـــ ــا سـ ــــاال أو مـــــ ـــ  الق ـــــــاع الخـ

((Glasze, 2005, p.221-233 ـــال الدولـــــة ـــن  بانتقــ ـــك مــ ـــهر تلــ ــــوفي التـــــي تســ ــــى تـ ـــىجميـــــع  علـ ـــــوفر  الخـــــدمات إلــ ـــي تـ الدولـــــة التــ

فــــي مجــــال األمــــن والبايــــات التحتيــــة  ةصــــا، خ« of an omnipotent state of minimal state »يــــا فقــــط األسامــــ ي م 

لـــــــم يســـــــتثنى منـــــــ  املغـــــــرب الـــــــذي غـــــــدت  ي  لـــــــك مروجـــــــا لـــــــنمط عـــــــيش  ضـــــــري عـــــــامليوســـــــمحت للق ـــــــاع الخـــــــاال بتـــــــول والت فيـــــــ 

 مدن  عامة واملحمدية خاصة تشهد تنامي هذ  الظاهرة.

   . إشكالية البحث2

ــأيبـــــــــــــدو أن  ـــــــــــــاهرة الســـــــــــــكن املســـــــــــــور  ـــ ـــ ـــــكنية املغلقـــــ ـــ ـــــات الســـــ ـــ ـــــة و التجمعـــــ ـــ ـــــدت مـــــ ـــ ـــــن  نغـــــ ـــ ـــــد مـــــ ـــ ـــــرية لعديـــــ ـــ ـــــاهد الحضـــــ ـــ املشـــــ

فـــــــي املغـــــــرب، أصـــــــب  املجـــــــال الحضـــــــري لـــــــبع   .آخـــــــرمـــــــن ســـــــيا  الـــــــى  تمعـــــــات، تعـــــــددت التســـــــميات والـــــــدوافع والتـــــــداعيااملجت

ــا »اإلق ــاء املســـــــورة واملراقبـــــــة والتـــــــي ي لـــــــ  علييـــــ ــة مـــــــن األ يـــــ ــا بمجموعـــــ هـــــــذ    .امـــــــات الســـــــكنية املغلقـــــــة واملحروســـــــةاملـــــــدن مؤ ثـــــ

ـــاهرة أصــــــــبحت تج ـــ  املتــــــــاالظـــــ ـــى الهــــــــرم االقت ــــــــادي، ل الحضــــــــري لــــــــبع  املــــــــدن املغربيـــــــــاجـــــ ــــع أعلـــــ ـــ ـــي تت  ـ ـــة التـــــ ــــل ة، خاصـــــ مثـــــ

هـــــــذ  التجمعـــــــات الســـــــكنية تـــــــأوي أشخاصـــــــا اختـــــــاروا العـــــــيش وراء األســـــــوار مســـــــاهمين مدينـــــــة املحمديـــــــة التـــــــي نيمنـــــــا بالـــــــدرس. 

ــــ  ا ــــوير وغلـــــ ــي تســـــ ــ ــــذلك فـــــ ــــيش ور  ملجـــــــــال الحضـــــــــري للمدينـــــــــة املغربيـــــــــة.بـــــ ــــم للعـــــ ــابي دوافعهـــــ ــ ــ اءفمـــــ ــ ــا الـــــــــدور الـــــــــذي او األســـــ ر؟ ومـــــــ

 ل املحيط في انتشار هذا النوع من السكن؟ وما دور الفاعل الخاال في الت ويج للعيش وراء األسوار؟تلعب  عوام
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ــــع  ــة مـــــ ــ ــياغ يا  عالقـــــ ــ ــــن صـــــ ــي يمكـــــ ــ ــــية التـــــ ــــثالفرضـــــ ــ لة البحـــــ ــ لـــــــــى الســـــــــكن املســـــــــور واملراقـــــــــ  باملـــــــــدن إبـــــــــي كـــــــــون ال جـــــــــوء  أســـــ

ــــو نتي ــــةاملغربيــــــــة هـــــ ـــي و  جـــــ ــــاعلين  ةر ســـــ ــــددة الفـــــ ــــكانمتعـــــ ــــيات  الدولــــــــة،، )الســـــ ــــوع الفرضـــــ ــــمن مجمـــــ ــــالي فـــــ ـــ ــــاال( وبالتـ ــــاع الخـــــ الق ـــــ

 الفرعية يمكن اجمالها في كون:

 الت االجتماعية التي يعيشها املجتمع املغرمي؛السكن املسور باملغرب نتيجة للتحو  -

 تراجع خدمات الدولة وبروز من   السو  سم  بانتشار السكن املسور؛ -

 .يساهم في تقسيم املدينةباملغرب  ر املسو ن السك -

  املنهجية واألدوات  -2

لإلجابـــــــــة عــــــــــن أســـــــــ لة البحــــــــــث قمــــــــــت بدراســـــــــة ميدانيــــــــــة همــــــــــت مجموعـــــــــة مــــــــــن االقامــــــــــات الســـــــــكنية املغلقــــــــــة واملحروســــــــــة 

ــى 10بمدينــــــــــة املحمديــــــــــة. همــــــــــت الدراســــــــــة  ـــ ـــــدا علـــــ ـــــي معتمـــــ ـــــن   الكيفـــــ ــتعمال املـــــ ـــ ـــــكن باســـــ ـــــن الســـــ ـــــوع مـــــ ــذا النـــــ ـــ ـــــن هـــــ ــر تق ـــــ ـــ أســـــ

ـــلا»املال ظــــة  ــي نيــــدف   ) (Pétonnet, 1982, p.37-47  (l’observation flottante)     «ةعائمـ  لــــى إاملر لــــة األولــــى فــــي والتــ

ــا إللــــــــى الســــــــكان و لــــــــك مــــــــن خــــــــالل زيــــــــارتي املتكــــــــررة كمــــــــدرس إأخــــــــد مجموعــــــــة مــــــــن املعلومــــــــات دون توجيــــــــ  أيــــــــة أســــــــ لة  ــ ـــ  ءع ـ

ــــ عــــــــد ربــــــــط عالقــــــــات  .دروس الــــــــدعم ألبنــــــــاء هــــــــذ  األســــــــر ـــ ــــم، انتقلـ ـــ ــى اإ تمعهـ ــ ـــ ــلـ ــ ـــ ــــن عمتسـ ـــ ــــة مـ ـــ ــب  املوجهـ ــ ـــ ــــة الشـ ـــ ــــة املقابلـ ـــ ال تقنيـ

ــــل  ـــ كمــــــــا اســــــــتعملت تقنيــــــــة ال ــــــــور الفوتوغرافيــــــــة  ،االستفســــــــار عــــــــن أســــــــباب اختيــــــــارهم الســــــــكن هنــــــــا فــــــــي هــــــــذ  االقامــــــــاتأجـ

 اإللكت ونيـــــــة، مالعـــــــ ،  ـــــــدائ ...(. تفح ـــــــت كـــــــذلك مجموعـــــــة مـــــــن املواقـــــــع )مســـــــاب خاصـــــــة للمجـــــــال املشـــــــت ك بـــــــين الســـــــكان 

 .باملدينةوع من السكن يبنون هذا الن نالذي ينالعقاري للمنعشين

 عي السكن وراء األسواردوا -3

غـــــــدت ف ـــــــة مـــــــن املجتمـــــــع املغرمـــــــي تتجمـــــــع للعـــــــيش وراء األســـــــوار منغلقـــــــة علـــــــى  انيـــــــا، واختـــــــارت لنفســـــــها الســـــــكن أو العـــــــيش      

ــــمــــــــع أشــــــــخاال مــــــــن نفــــــــو »جاســــــــها« يتشــــــــاغيون اجتماعيــــــــا للهــــــــروب مــــــــن  عــــــــ  املشــــــــاكل التــــــــي تعرفهــــــــا األ  ـــ ــــة«تلاء »ا يـ ـــ  ؛قليديـ

ـــــت ــة  »تركـ ـــ ــي إقامـ ـــ ــقة فـ ـــ ـــــت شـ ــع واقتنيـ ـــ ــي متواضـ ـــ ــي  ـ ـــ ــقتي فـ ـــ ــاس  la siestaشـ ـــ ـــــدوء وأنـ ـــــوفر الهـ ـــــرينلتـ ــتا ة « متحضـ ـــ ) س. أسـ

إن  ـــــــاهرة االنغـــــــال  علـــــــى الـــــــنفو أصـــــــبحت منتشـــــــرة فـــــــي عديـــــــد دول العـــــــالم وم يـــــــا تلـــــــك التـــــــي فـــــــي  ـــــــور النمـــــــو، وبـــــــي . ســـــــنة(36

ـــن  ـــــ ـــ ـــة، ولكـ ـــــ ـــ ــــــــات الغنيـ ـــ ــــط ال بقـ ـــ ـــم فقـــــ ـــــ ـــ ــــــــد نيـ ـــ ـــم تعـ ـــــ ـــ ـــاهرة لـ ـــــ ـــ ـــ ـ ـــــ ـــ ــــــــذلنيـ ـــ ـــ كم كـ ـــــ ـــ ــــات املتوسـ ـــ ـــــافي أو ال بقـــــ ـــ ـــمال الثقـــــ ـــــ ـــ  ة  ات الرأسـ

ــــادي ) ــــمن ؛ » (.BILLARD, CHEVALIER et MADORE, 2005 p.85االقت ـ ــــك وتضـ ــــاس مثلـ ــــع أنـ ــــكن مـ ــــ  أن تسـ يجـ

ــــة  لــــــــنوالد مكــــــــان الئــــــــ  ال يســــــــمعون فيــــــــ  كــــــــالم الشــــــــارع« ـــ ــــنة(، » 34)  . دركيـ ـــ ــــ  أريــــــــد الســــــــكن مــــــــع أنــــــــاس مــــــــن النخبــــــــةسـ ـــ «، يعبـ

ـــد أســـــتا   ـــــنة52)محمــ ـــاع  (،سـ ـــد   بــ ـــــقت  بم ــ ـــة واشـ ـــــاء املدينــ ـــــىأ يـ ـــــة قتنـ ـــــد « LES ORCHIDEES »  شـــــقة بمقامـ ـــي تتواجـ التــ

 شــــــارع محمــــــد الســــــادس قــــــرب مركــــــ  تجــــــاري كبيــــــ  وعلــــــى مقربــــــة مــــــن ال ريــــــ  الســــــيار ســــــواء للتوجــــــ  نحــــــو الــــــدار البيضــــــاء أو 

 الرباط.
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ـــيســـــــــتند العـــــــــيش داخـــــــــل إقامـــــــــة ســـــــــكنية مغلقـــــــــة ومحروســـــــــة علـــــــــى اإل ســـــــــاس بـــــــــالعيش بـــــــــين     ــ ـــ ــــخومـ يتقاســـــــــمون  الاع أشـــــ

فـــــــــو املبــــــــــادج ونفـــــــــو الحقــــــــــو  والواجبــــــــــات، أنـــــــــاس يمكــــــــــ يم التفـــــــــاهم ويحت مــــــــــون  ــــــــــدودهم. أبـــــــــرزت البا ثــــــــــة األرجنتينيــــــــــة ن

ــــديرا( ـــ ــــزا كالـ ـــ فــــــــي دراســــــــ يا للظــــــــاهرة فــــــــي مدينــــــــة »ســــــــاو بــــــــاولو« أن ال بقــــــــات املتوســــــــ ة والعليــــــــا   « Teresa Caldeira »  )تي يـ

ــتقر د ــ ـــ ــاء لتسـ ــ ـــ ــادر  عــــــــ  األ يـ ــ ـــ ــــبحت تغـ ـــ ـــأصـ ــــل تجماخـــــ ـــ ـــاعـ ــــكنية مغلقـــــ ـــ ة ومحروســــــــة مو ــــــــحة أن هــــــــذا مؤشــــــــر علــــــــى نــــــــوع ت سـ

 la ville des »  و هـــــــور مـــــــا أســـــــمت  ب»املدينـــــــة  ات األســـــــوار« « auto-ségrégation » جديـــــــد مـــــــن االنعـــــــزال الـــــــذاتي

murs » يـــــــــــث تتجـــــــــــاور وتتقـــــــــــارب مجموعـــــــــــات مـــــــــــن ال بقـــــــــــات االجتماعيـــــــــــة املختلفـــــــــــة داخـــــــــــل مجـــــــــــال املدينـــــــــــة لكـــــــــــن مفرقـــــــــــة 

ـــــوار و  ـــــنولوجتكبأســـــ ـــــذا ا ايـــــ ـــــن. هـــــ ـــــة األمـــــ ـــــاهرة خاصـــــ ـــــط  ـــــ ـــــة فقـــــ ـــــبة للبا ثـــــ ـــــن بالاســـــ ـــــم يكـــــ ـــــذاتي لـــــ ـــــزال الـــــ ـــــد لالنعـــــ ـــــكل الجديـــــ لشـــــ

ـــــة ـــــدن العامليـ ـــــع املـ ـــــي جميـ ـــــر فـ ـــــة تنتشـ ـــــاهرة عامليـ ـــــل  ـ ـــــاولو«، بـ ـــــاو بـ ـــة »سـ ـــــرز  (Elguezabal, 2015, p.53) بمدينــ ـــــا أبـ ـــــذا مـ . وهـ

ماعيـــــــة تعـــــــيش فـــــــي بـــــــين ف ـــــــات اجت ز ر البـــــــا ق الفـــــــيلم امل ـــــــري »نـــــــوارة« كـــــــذلك للمخرجـــــــة »هالـــــــة خليـــــــل« والـــــــذي ي ـــــــور التنـــــــا

ــا ينعـــــــــزل األغنيـــــــــاء داخـــــــــل فـــــــــيالت محا ـــــــــة  أ يـــــــــاء فقيـــــــــ ة داخـــــــــل مدينـــــــــة القـــــــــاهرة ال تتـــــــــوفر علـــــــــى أدنـــــــــ  شـــــــــروط الحيـــــــــاة بينمـــــــ

 بأسوار وأبواب آلية وكامي ات، تتوفر على جميع التجهي ات الت فييية )مالع ، ومساب ، و دائ  ...(.

ـــ  »ن إ ا ـكــــــــــان هـــــــــــذا بالاســـــــــــبة لنرجنتـــــــــــي ـــ ـــــــديرا«، وبالااك  ســـــ ـــ ســـــــــــبة مل ـــــــــــر  ســـــــــــ  أ ـــــــــــدا  الفـــــــــــيلم، فـــــــــــمن املمارســــــــــــات لـ

ــا بالــــــدرس خاصــــــة، تثيــــــ  االنتبــــــا  إلــــــى ال ريقــــــة التــــــي يت ــــــور غيــــــا  الجديــــــدة داخــــــل املــــــدن املغربيــــــة ومدينــــــة املحمديــــــة، التــــــي نيمنــــ

ـــــى مجمو  ــأ إلـ ـــ ـــــة ت جـ ـــــات االجتماعيـ ـــــ  الف ـ ـــــل  عـ ـــــا يجعـ ـــــدد  ممـ ـــــد نيـ ـــــي قـ ـــــا ر التـ ـــــ  للمخـ ـــــع وتمثالتـ ـــــةاملجتمـ ـــــن ا عـ ـــــت اتيجيات ال مـ سـ

ــــ ــا لتـــــ ــا الســـــــــكن املنغلـــــــــ ، لك يـــــــــا اســـــــــت اتيجيات يمكـــــــــن أن تجـــــــــزج املدينـــــــــة إلـــــــــى مجموعـــــــــات أو مـــــــ دبي  مخـــــــــا ر املدينـــــــــة مـــــــــن بي يـــــــ

ــ (Alain Touraine)« ســـــــما  »االن تـــــــوران أي )الـــــــداخليننالخرجين.  هــــــــ  »عبـــــــد الر مــــــــان رشـــــــي « بالاســــــــبة  (ins /out)  ـبـــــ

ــــان  « zoning »للمغــــــــرب إلـــــــــى أن التعــــــــار  املجـــــــــالي  ــــذي ـكـــــــان إبـــــ الحمايـــــــــة بــــــــين الســـــــــكان األوروبيـــــــــين واملغاربــــــــة، عـــــــــو   عـــــــــد الـــــ

ـــــ   ـــــنجم عنـــــ ـــــا يـــــ ـــــاعي« ممـــــ ـــــادي واالجتمـــــ ـــــعهم االقت ـــــ ـــــ  »وضـــــ ـــــكان بحســـــ ـــــع الســـــ ـــــى توز ـــــ ـــــوم علـــــ ـــــدأ يقـــــ ـــــ ي بمبـــــ ـــــتقالل السيامـــــ االســـــ

ـــــ2016إق ــــــــــاء  عــــــــــ  الف ــــــــــات مــــــــــن خــــــــــدمات املدينة)رشــــــــــي ،  ـــــل التجمـــــ ـــــوفرا داخـــــ ـــــا متـــــ ـــــب  جلهـــــ ـــــي أصـــــ ـــــدمات التـــــ ـــــذ  الخـــــ ع ( هـــــ

ك املجـــــــال العـــــــام للمدينـــــــة الـــــــذي يعـــــــاني تقريبـــــــا مـــــــن نقـــــــ  صـــــــار  ل خـــــــدمات.  إن هـــــــذا االنعـــــــزال ممـــــــا قـــــــد  يـــــــدد كـــــــذل يالســـــــكن

ـــــــي  ـــ ـــــــرب؛ ف ـ ـــ ـــــــل القـ ـــ ـــــــافة داخـ ـــ ـــــــ  املسـ ـــ ـــــــة( تخلـ ـــ ـــــــواجز اإللكت ونيـ ـــ ـــــــة والحـ ـــ ـــــــواب اإللكت ونيـ ـــ ـــــــوار واألبـ ـــ ـــــــة )األسـ ـــ ـــــــدود ماديـ ـــ ـــــــ ة  ـ ـــ بواسـ

 هذ  األسوار. ي  الداخلين إلىحمأو ت ي ترسم في نفو الوقت  دودا مجالي  واجتماعية كما تسم  بت ش

ـــــدود السوســـــــيو  ـــــبحت الحـ ـــــد أصـ ــى شــــــكل  ــــــواجز وأســـــــوار  -لقـ ــد بــــــدون توقـــــــ  علــــ ــ ة وتت ايــــ ــي املــــــدن املغربيـــــــة كثيــــ ــة فــــ مجاليــــ

تعـــــــــزل وتف ـــــــــل املجـــــــــاالت الســـــــــكنية ممـــــــــا يجســـــــــد نظامـــــــــا  ضـــــــــريا اق ـــــــــائيا وتميي يـــــــــا يق ـــــــــع  يائيـــــــــا مـــــــــع ال ريقـــــــــة التقليديـــــــــة 

ــــ ــة التـ ــ ــــل املدينـ ــــيش داخـ ــــب  ي للعـ ــــميفأصـ ــــن أهـ ــــكن مـ ــــا السـ ــاعي يـ ــ ــــايز االجتمـ ــاين والتمـ ــ ــــل التبـ ــــذ  Chaouiki, 2017) .) عوامـ هـ

الحــــــواجز التــــــي تجســــــد الخــــــوف أو الهــــــاجو األمنــــــي الــــــذي يختلــــــ  مــــــن دولــــــة إلــــــى أخــــــر  بــــــل مــــــن مدينــــــة إلــــــى أخــــــر ، لقــــــد ربــــــط 

 مجموعة من البا ثين الظاهرة غيذا السب  )األمن الحقيقي أو الوهمي(.

ــــذ  ا  ـــ ــــتتجلـــــــى هـ ـــ ــــي الخـــــــوفأل اواجو لهـ ـــ ــــة فـ ـــ ــــ   منيـ ـــ ــــ  مختلـ ـــ ــــر لكونـ ـــ ــــن ا خـ ـــ ــــ  ...( أو الخـــــــوف مـ ـــ ــــرقة، العنـ ـــ ــــة )السـ ـــ ــــن الجريمـ ـــ مـ

عنــــــــــــا، كمــــــــــــا أن انتشــــــــــــار مجموعــــــــــــة مــــــــــــن ال ــــــــــــور والفيــــــــــــديوهات علــــــــــــى وســــــــــــائط التواصــــــــــــل االجتمــــــــــــاعي، والجرائــــــــــــد الورقيــــــــــــة 
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ســـــــال  تحـــــــت ال يديـــــــد بال ســـــــرقاتالواإللكت ونيـــــــة تبـــــــ ز أشـــــــكاال مختلفـــــــة مـــــــن العنـــــــ  والجـــــــرائم التـــــــي تقـــــــع فـــــــي الشـــــــارع املغرمـــــــي ) 

األبــــــــــي ، االغت ــــــــــاب، تعــــــــــا ي املخــــــــــدرات، الضــــــــــرب والجــــــــــر ( جعــــــــــل  عــــــــــ  املجموعــــــــــات االجتماعيــــــــــة تحــــــــــو  عــــــــــدم األمــــــــــن 

 وبالتالي البحث عن فضاءات آمنة.

ــــحى    ـــ ــــارع أضـ ـــ ــــامي »الشـ ـــ ــــالم نـ ـــ ــــ  بكـ ـــ ــــر  والن ـ ـــ ــــي التحـ ـــ ــــى فـ ـــ ــــي تتجلـ ـــ ــــ ام التـ ـــ ــــدم اال تـ ـــ ــــاهر عـ ـــ ــــ  بمظـ ـــ ــــي يتـ ـــ ــــارع املغرمـ ـــ ــــب  الشـ ـــ أصـ

ـــــى  د يخيـــــــــــــ ، ز  ـــ ـــــعلـــــ ـــ ـــــاهر ال أخال كلـــــ ـــ ـــــي  36قيـــــــــــــة مثـــــــــــــل الكـــــــــــــالم النـــــــــــــامي والســـــــــــــرقة« تقـــــــــــــول )س. أســـــــــــــتا ة مظـــــ ـــ ـــــنة( وتضـــــ ـــ ســـــ

»أصــــــــــبحت فعــــــــــال أخذــــــــــ ى علــــــــــى أوالدي«. إن هــــــــــذا اإل ســــــــــاس  عــــــــــدم األمــــــــــن راجــــــــــع إلــــــــــى املســــــــــافة االجتماعيــــــــــة بــــــــــين ال بقــــــــــات 

ــــي ـــ ــــة »إنـــــ ـــ ــــــــن املدينـــــ ـــ ـــي تق ـ ـــــ ـــ ــــكنية التـ ـــ ــــــــات الســـــ ـــ ــــة أو املجموعـ ـــ ــييم االجتماعيـــــ ــ ـــ ـــر إلـــــ ـــــ ـــ ـــذر انظـ ـــــ ـــ ــــدس« يقــــــــــــول م ــــــــــــ ف  مبحـ ـــ ــــي  هنـــــ ـــ فـــــ

ــــاإلعال  ـــ ات. يمكــــــــن أن يــــــــؤدي هــــــــذا االرتفــــــــاع القــــــــوي للتفــــــــاوت االجتمــــــــاعي إلــــــــى تنــــــــامي العنــــــــ  بــــــــين األشــــــــخاال، إنــــــــ  الخــــــــوف ميـ

ــــحت  ـــ ــي أ ـ ــ ـــ ــــعبية التـ ـــ ــاء الشـ ــ ـــ ــــا   أو األ يـ ـــ ــي املنـ ــ ـــ ــــدن« فـ ـــ ــ  املتمـ ــ ـــ ــــع غيـ ـــ ــــة« أو »املجتمـ ـــ ــــرا  اجتماعيـ ـــ ــابة ب »أمـ ــ ـــ ــــة امل ـ ـــ ــــن املدينـ ـــ مـ

ــــة املأ ـــ ــة بالباعـ ــ ـــ ــــة ملي ـ ـــ ــــواقا يوميـ ـــ ــــبحتتجــــــــولين ممــــــــا يخلــــــــ  الضوضــــــــاء واالزبــــــــسـ ـــ ــــاء  ال، »أصـ ـــ ــــوارع أاال يـ ـــ ــــت الشـ ـــ ــــواقا وأغلقـ ـــ سـ

 سنة(.  38« يعب  )ن. أستا  على السيارات

يعــــــــد تــــــــوفي  مجــــــــال آمــــــــن لن فــــــــال هــــــــاجو أغلــــــــ  ســــــــكان االقامــــــــات املحروســــــــة، هــــــــذا املجــــــــال يمكــــــــ يم مــــــــن اللعــــــــ  فــــــــي   

ـــــا ي مجـــــال مغلــــــ  ومحــــــروس وآمــــــن مــــــن الغربــــــاء وكـــــذاك الوقايــــــة مــــــن  ــــــ ـــــي بـ ـــــال فـ ـــــا األ فـ ـــــر  لهـ ـــن أن يتعـ ـــــي يمكــ ـــــي  التـ واد  السـ

ـــــة، »األ يــــــاء التــــــي تكــــــون امل جــــــأ الو يــــــد للعــــــ  فــــــي غيــــــاب أمــــــاكن خاصــــــة للعــــــ  فــــــ ـــــاء املدينـ ـــــا ي أ يـ  اوالدي يلعبــــــون خاصــــــة فــــــيي بـ

 يقول محمد مهندس.بكل أمان والحارس موجود دائما«  ال ي 

 

 

 

 

 : أ فال يلعبون في الشارع العام، البا ث.2ال ورة رقم               البا ث. : سا ة للع  أ فال إقامة محروسة،1ال ورة رقم

ــا فــــــــي البحــــــــث عــــــــن التجــــــــانو االجتمــــــــاعي وفضــــــــاء  إ ا كانــــــــت هــــــــذ  بــــــــي مبــــــــ رات العــــــــيش وراء األســــــــوار والتــــــــي يمكــــــــن اجمالهــــــ

ــ ــ ــــل الخـــــ ــاهم الفاعـــــ ــ ــــ  يســـــ ــــة، فكيـــــ ــــاكل املدينـــــ ــــن مشـــــ ــــدا عـــــ ــــيش  عيـــــ ــــن العـــــ ــــالهم مـــــ ــــكان وأ فـــــ ــــن الســـــ ــــادج يمكـــــ ــــن وهـــــ ــي آمـــــ ــ اال فـــــ

 لنوع من السكن؟ الت ويج لهذا ا

 السكن املسور منتج استهالكي -4

» رغـــــم أن الدولـــــة مـــــا تـــــزال تســـــي  وتســـــهر علـــــى ق ـــــاع التعميـــــ  إال أ يـــــا تقـــــر بأ يـــــا غيـــــ  قـــــادرة علـــــى االســـــتمرارية فـــــي فعـــــل كـــــل 

ـــــ يء ـــــا فتحــــــت الدولــــــة للمــــــنعش العقــــــاري البــــــاب  (CHOUKI ,sans année, p.82).  «شـ ـــــ ياممـ ـــــدة سل يسـ ـــــد عـ ـــــات  عـ ياسـ
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ـــــة   ـــــة خاصـ ـــــدابي  تحفي يـ ـــــدة تـ ـــــالل عـ ـــــن خـ ـــــاال مـ ـــــاع الخـ ـــــى الق ـ ـــــا  علـ ـــــى االنفتـ ــا إلـ ـــ ـــــع غيـ ـــــا دفـ ـــــكن مـ ـــــاكل السـ ـــــل مشـ ـــــن  ـ ـــــا عـ عجزهـ

فــــــــي أواخــــــــر التســــــــعينات؛  يــــــــث ســــــــلمت الدولــــــــة املشــــــــعل للمنعشــــــــين الخــــــــواال ســــــــواء علــــــــى مســــــــتو  الســــــــكن االقت ــــــــادي أو 

 واملحروسة, غلقةقامات السكنية املومن بي يا اال  بناء األ ياء الراقية

ــالة قـــــــديما-تعتبـــــــ  مدينـــــــة املحمديـــــــة  مـــــــن املـــــــدن املغربيـــــــة التـــــــي تعـــــــيش اليـــــــوم ديناميكيـــــــة اجتماعيـــــــة ومجاليـــــــة، هـــــــذ   -فضـــــ

ـــد  ــــى  عـــــ ـــ ــــ ي علـ ــــى املحــــــــيط األ ل ـــــ ـــ ــي علـ ــ ـــ ــــا الجغرافـ ـــي ســــــــاهم موقعهـــــ ـــة التـــــ ــــومت   25املدينـــــ ـــ ــــدار  اكيلـ ــــن العاصــــــــمة االقت ــــــــادية الـــــ مـــــ

ــــد  ـــ ــــى  عـ ـــ ــــاء وعلـ ـــ ــــومت   62.5البيضـ ـــ ــــن الع اكيلـ ـــ ــــمة مـ ـــ اإلداريــــــــة الربــــــــاط، مــــــــن لعــــــــ  دور مهــــــــم فــــــــي الاســــــــيج االقت ــــــــادي املغرمــــــــي اصـ

ــــي ـــ ــــاعي والعمرانـ ـــ ــــيجها االجتمـ ـــ ــــى نسـ ـــ ــــر علـ ـــ ــــا أ ـ ـــ ممــــــــا جعلهــــــــا مجــــــــاال مغريــــــــاي للمنعشــــــــين العقــــــــاريين الــــــــذين تقاســــــــموا عقــــــــارات  ممـ

 املدينة.

ــــوتر ايـــــــــوفر هـــــــــؤالء املنعشـــــــــون منتجـــــــــات متنوعـــــــــة، وعروضـــــــــا مغريـــــــــة تســـــــــتغل الجانـــــــــ  األمنـــــــــي للضـــــــــرب علـــــــــى  ـــــاس الـــــ ـــ لحسـ

، زيــــــــادة علــــــــى (1)ال ــــــــورة رقــــــــم لــــــــد  عينــــــــة مــــــــن الف ــــــــات االجتماعيــــــــة،  يــــــــث ال تخلــــــــو لو ــــــــانيم االشــــــــهارية مــــــــن هــــــــذا الجانــــــــ 

باقـــــــــة مـــــــــن الخـــــــــدمات ) تســـــــــهيالت فـــــــــي االقتنـــــــــاء، املســـــــــاب  ، الحـــــــــدائ ، قاعـــــــــة رياضـــــــــة، القـــــــــرب مـــــــــن وســـــــــط املدينـــــــــة واملـــــــــدارس 

ـــــكلووســـــــــــــائل النقـــــــــــــل أو البحـــــــــــــر ...(، إ يـــــــــــــا منتجـــــــــــــات علـــــــــــــى  ـــ ـــــ ة، « package » شـــــ ـــ ـــــدمات متميـــــ ـــ ـــــن ،خـــــ ـــ ـــــت كة، األمـــــ ـــ ـــــة املشـــــ ـــ )امللكيـــــ

ــــات ـــ ــــب ، قاعـ ـــ ــــور  املسـ ـــ ــــدائ ...(،)انظر ال ـ ـــ ــــة،  ـ ـــ وهــــــــذا مــــــــا يتمــــــــ  مــــــــن خــــــــالل رســــــــائلهم االشــــــــهارية التــــــــي تكــــــــون  ( 7،8تينالرياضـ

 أغل يا باللغة الفرنسية مما يبين نوعية الزبون الذي يوج  إلي  املنتج :

climatisation,  scine,pi, placéeidéalement , A Mohammedia« 

pour cette résidence d'exception»»prestations haut de gamme 
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ـــــــع املعروضـــــــــــة فـــــــــــي الشـــــــــــوارع أو فـــــــــــي املفـــــــــــي تحليلـــــــــــي ملجموعـــــــــــة مـــــــــــن اللو ـــــــــــات االشـــــــــــهارية للمنعشـــــــــــين العقـــــــــــاريين ســـــــــــواء   ـــ واقـ

اإللكت ونيـــــــة، ال ظـــــــت أ يـــــــم يحـــــــاولون دائمـــــــا اســـــــتعمال تشـــــــبييات أو اســـــــتعارات تـــــــو ي إلـــــــى العـــــــيش فـــــــي عـــــــالم آخـــــــر وقـــــــد يكـــــــون 

أ يانـــــــــــا غربيـــــــــــا و لـــــــــــك باســـــــــــتعمال أســـــــــــماء فرنســـــــــــية أو انجلي يـــــــــــة لإلقامـــــــــــات، أو عـــــــــــالم الفـــــــــــردوس والجنـــــــــــة أو الجـــــــــــزر  يـــــــــــث 

ــــكينة وال مأ ــــدوء والسـ ــــثالالهـ ــد مـ ــ ــــة فتجـ     « « GREEN PARK »  « EDEN PARK » « FLORA »  LA SIESTA » نينـ

  « LES ORCHIDḔES »  ـــــــدائ  الزهـــــــور«، » ـــــــدائ  فضـــــــل هللا«، »إقامـــــــة الزهـــــــور«، »الرمـــــــال الذهبيـــــــة«. كلهـــــــا تعبيـــــــ ات «

»مدينــــــــــة الزهــــــــــور تجعـــــــــل تمــــــــــثالت املقبـــــــــل علــــــــــى الســـــــــكن فــــــــــي هـــــــــذ  االقامــــــــــات تكــــــــــون كلهـــــــــا »ايجابيــــــــــة« تـــــــــو ي بــــــــــالعيش داخـــــــــل 

 .» GALIA «السكنيلتحقي  األ الم كما يرو  اإلعالن أسفل  للمجمع  ومكان املفقودة«

 

 للتعمي (  كتبي )موقع شركة   GALIAلإلقامة : اعالن اشهاري للت ويج 4ال ورة رقم 

يال ـــــــــظ مـــــــــن خـــــــــالل جولـــــــــة فـــــــــي املدينـــــــــة أو علـــــــــى صـــــــــفحات املنعشـــــــــين العقـــــــــاريين أ يـــــــــم ال يســـــــــتعملون مـــــــــثال أســـــــــماء كبـــــــــار   

ـــــاء ــا الــــــذين أ ــــــرو  العلمـ ا فــــــي تــــــاري  البشــــــرية أو تــــــاري  املغــــــرب أو  تــــــى تــــــاري  مدينــــــة املحمديــــــة، فهــــــذ  األســــــماء التــــــي تكــــــون غالبــــ

ـــــــو  ـــ ـــــــر ال ـ ـــ ـــــــة )انظـ ـــ ـــــــية أو اإلنجلي يـ ـــ ـــــــة الفرنسـ ـــ ( تحـــــــــــاول إع ـــــــــــاء دالالت ايجابيـــــــــــة واإلشـــــــــــارة إلـــــــــــى هويـــــــــــة اجتماعيـــــــــــة 6،5 رتينباللغـ

يـــــــ  انتبــــــــا  الزبـــــــون املرتقـــــــ . فاالســـــــم يعبـــــــ  عــــــــن معينـــــــة. يقـــــــوم هـــــــؤالء املنعشـــــــون  تـــــــحن اســــــــم اإلقامـــــــة بخ ـــــــائ  جذابـــــــة تث

ــــم لل امســــــــتو  العــــــــيش داخــــــــل اإلقامــــــــة، كمــــــــا يعتبــــــــ  عنوانــــــــ ــــوا يم باســـــ ـــ ـــن عنـ ـــك عنــــــــدما تســــــــألهم عـــــ قــــــــا نين الــــــــذين ال يجيبونـــــ

لشـــــــارع أو الحـــــــي بـــــــل باســـــــم اإلقامـــــــة »أســـــــكن فـــــــي إقامـــــــة ....«، إ يـــــــم البـــــــا ثون عـــــــن العنـــــــوان الـــــــذي يع ـــــــييم نوعـــــــا مـــــــن الهيبـــــــة ا

 تميي ا  بقيا.والب يستيج و 

       

 .اسم اإلقامة، البا ثلو ة تحمل : 6ال ورة رقم   .    اسم اإلقامة، البا ث: لو ة تحمل 5ال ورة رقم
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ــاهرة،    ـــ ـــــل الظـ ــى أصـ ـــ ــا إلـ ـــ ــالرجوع دائمـ ـــ ــبـ ــان«ـفحســــــ  دراســـــــة لــــ ـــ ــين أن عبـــــــارة  ((Degoutin, 2013 »ستيفان ديكوتـ الــــــذي بــــ

« gated community » التــــــــي  هــــــــرت بــــــــدون شــــــــك فــــــــي الواليــــــــات املتحــــــــدة األمريكيــــــــة  فــــــــي  يايــــــــة الثمانينــــــــات للتعبيــــــــ  عــــــــن ،

ــــ  مفهــــــــوم عقــــــــاري فــــــــي ت ــــــــور،  لــــــــم تســــــــتعمل فــــــــي أول األمــــــــر مــــــــن لــــــــدن بــــــــا ثين أو  ــــــــحفيين أو كتــــــــاب ســــــــيناريو، بــــــــل هــــــــ ـــ و تعبيـ

ــــداملــــــــنعش العقــــــــاري إشــــــــهاري اســــــــتعمل   ـــ ــــة لـ ـــ ــــ  الرغبـ ـــ ــــن لخلـ ـــ ــين ولكـ ــ ـــ ــاعي معـ ــ ـــ ــــع اجتمـ ـــ ــــ  واقـ ـــ ــاء ؛ ال لوصـ ــ ـــ ــــة القتنـ ـــ ــــة معينـ ـــ    بقـ

هــــــــذا النــــــــوع مــــــــن الســــــــكن. فالعبــــــــارة إ ن بــــــــي أصــــــــال »شــــــــعار إشــــــــهاري« يســــــــتفز املســــــــ يلك ويــــــــوقظ لديــــــــ  الرغبــــــــة ويخلــــــــ  لديــــــــ  

ــا، بـــــــل »ويبيعـــــــ  أ ال  مـــــــ «. لقـــــــد نقـــــــ  اقت ـــــــاد الســـــــو  الـــــــذي انتقـــــــل مـــــــن إشـــــــباع الحاجـــــــة املســـــــتمرة لالســـــــ يالك وعـــــــدم الرضـــــ

ـــــ   ـــــات عبـــــ ـــــتحدا   اجـــــ ـــــى اســـــ ـــــ يلك إلـــــ ـــــات املســـــ ـــ ( ، 126،ال2017)زجمونــــــــــت و دفيــــــــــد،  خلــــــــــ  رغبــــــــــات وإغوا يــــــــــا وتعزيزهــــــــــا اجـ

وهـــــــــذا مـــــــــا ين بـــــــــ  علــــــــــى منـــــــــتج »االقامـــــــــات  املحروســــــــــة« الـــــــــذي نقـــــــــ  فــــــــــي خلـــــــــ   اجيـــــــــات جديــــــــــدة لـــــــــد  املســـــــــ يلك وإقناعــــــــــ  

 ع من السكن.باإلقبال على هذا النو 

ـــث املوقــــــــع أصــــــــبحت صــــــــناعة العقــــــــار تــــــــرو  للمثاليــــــــة فــــــــي الســــــــكن مبايــــــــة علــــــــى بيــــــــع »وهــــــــم« »الب ســــــــتيج   ـــن  يـــــ ــــواء مـــــ ـــ « سـ

ــــر أو  ـــ ــــن البحـ ـــ ــــرب مـ ـــ ــــالم، القـ ـــ ــــن، األ ـ ـــ ــــة، األمـ ـــ ــــدوء، الرا ـ ـــ ــــة، الهـ ـــ ــــا )ال بيعـ ـــ ــــي توفرهـ ـــ ــــدمات التـ ـــ ــــوع الخـ ـــ ــــة أو ملجمـ ـــ ــــي لإلقامـ ـــ الجغرافـ

ـــا القـــــــــرب مـــــــــن وســـــــــط املدينـــــــــة ...(، فـــــــــالزبون يبحـــــــــث عـــــــــن  ــ ـــ ــار، إ يـ ــ ــــل« للعقـــــ ـــــة املفضـــــ ـــ ــــل »مجموعـ ــــ  ممثـــــ ــــة  ســـــ ــــباب الرا ـــــ أســـــ

 اصة في بناء هذا النوع من السكن.الرا ة التي تسو  لها املقاوالت الخ

 الخالصة -5

 
 
واملحروسة  د  غ املغلقة  السكنية  بالتجمعات  مؤ ثا  املحمدية  ملدينة  الحضري  املجال  نم ا ا  أ حت  للسكن    التي  جديدا 

من    األمن وهربا. اختارت ف ات اجتماعية العيش واالنعزال وراء األسوار بحثا عن  مة واملحمدية خاصةداخل املدينة املغربية عا

الهدو عن  بالبحث  بررت  لك  كما  والعن ،  كالسرقات  املدينة  من    ءمخا ر  مجموعة  على  يتوفر  سكني  ومجال  والسكينة 

 ي املجال العام.هما مالع  األ فال واملساب  والحدا  التي أصبحت مفقودة فأ الخدمات 

ــى إ ــــــــن املــــــــنعش العقــــــــاري ف ــ ـــ ــــكنا علـ ـــ ــــوفرا سـ ـــ ــال مـ ــ ـــ ــــذا املجـ ـــ ــي هـ ــ ـــ ــــتثمر فـ ـــ ــــة فاسـ ـــ ــــدن املغربيـ ـــ ــا املـ ــ ـــ ــــي تعرفهـ ـــ ــاكل التـ ــ ـــ ــــذ  املشـ ـــ ــى هـ ــ ـــ لـ

ــــكل  ـــ ــــيش  مروجــــــــــــا» «packageشـــــ ـــ ــــلللعـــــ ـــ ــــالي داخـــــ ـــ ــــكن،زيــــــــــــادة علــــــــــــى  ،فضــــــــــــاءات محروســــــــــــة تــــــــــــوفر املثـــــ ـــ ــــة الســـــ ـــ ــــدمات متنوعـــــ ـــ  خـــــ

ــــتعمال ـــ ـــلإعالنــــــــات اشــــــــهارية  مسـ ــــواء مـــــ ـــ ــتيج« سـ ــ ـــ ــــم« »الب سـ ـــ ــــع »وهـ ـــ ــــث بيـ ـــ املوقــــــــع الجغرافــــــــي لإلقامــــــــة أو اختيــــــــار اســــــــم رنــــــــان ن  يـ

 .غالبا ما يكون بلغة أجنبية يو ي إلى العيش داخل مجال أخضر وهادج وآمن ويو ي إلى هوية اجتماعية
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مـــــــدخال لدراســـــــة الســـــــكن املغلـــــــ  واملحـــــــروس بـــــــاملغرب، وال شـــــــك أن توســـــــيع ميـــــــدان البحـــــــث وعينـــــــة  الإالبحـــــــث هـــــــذا لـــــــيو  

كمـــــــا أن االهتمـــــــام باملســـــــار الســـــــكني للـــــــذين هـــــــا، الظـــــــاهرة بمـــــــدن أخـــــــر  بـــــــاملغرب سيســـــــاهم فـــــــي فهم البحـــــــث مـــــــن خـــــــالل دراســـــــة

لجديـــــــد الـــــــذي لـــــــى الـــــــنمط ا ريقـــــــة عيشـــــــهم داخـــــــل هـــــــذ  األســـــــوار سيســـــــلط الضـــــــوء أكثـــــــ  ع ااختـــــــ ا العـــــــيش وراء األســـــــوار وكـــــــذ

 أ حت تسكن ب  املدينة املغربية.

 

افيا   قائمة البيبليوغر

 ربية املراجع الع              

ــــرب، 2016) رشـــــــــي  ع. - ــــي املغـــــ ــة فـــــ ــ ــــات االجتماعيـــــ ــــة والعالقـــــ ــــات العمرانيـــــ ــــران( ، السياســـــ ــــة عمـــــ ــــدد  مجلـــــ ، 18ن5، العـــــ

 32-7ال 

ــــيو. - ـــ ــــاني خمـ ـــ ( ، املــــــــدن املســــــــيجة فــــــــي املجتمــــــــع امل ــــــــري خــــــــالل األلفيــــــــة الجديــــــــدة: بــــــــين النمــــــــو الحضــــــــري 2020) هـ

ـــــي  ـــــة، فـــــ ـــــة االجتماعيـــــ ـــــةواملكانـــــ ـــــ املدينـــــ ـــــدين فـــــ ـــــديات التمـــــ ـــــة تحـــــ ـــــةالعربيـــــ ـــــات متحولـــــ ـــــي ي مجتمعـــــ ـــــز العرمـــــ ـــــ وت: املركـــــ ، بيـــــ

 .122-85لنبحا  ودراسة السياسات، ال. 
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Abstract 

This study aimed to identify the impact of the strategies adopted by teachers in distance learning on 

the development of self-learning skills among first-grade secondary students in some Catholic 

schools in the Department of Education Center in Alexandria governorate (Egypt). Based on the 

nature of the study and the objectives it seeks to achieve, we used the descriptive-analytical 

approach, applying several tools such as an interview with the headteachers supervising the 

teachers, and a teacher-oriented questionnaire to measure the strategies used by teachers in distance 

learning, the degree of acquisition of self-learning skills, and identify the difficulties faced by 

teachers in distance learning. In addition to a questionnaire aimed at learners to determine the 

methods followed by teachers in distance learning, and the degree to which learners acquire the 

skill of self-learning, the sample of the study, which was selected at random, consisted of (16) first 

teachers, (37) teachers from the first-grade secondary teachers in the selected schools, and (105) 

learners from in the selected schools . 

The study found a positive correlation between the degree of acquisition of self-learning skills by 

learners and the adoption by teachers of the inverted separation strategy in distance learning 

classes, and statistically significant differences in the level of teacher skills in dealing with 

technology attributable to the female gender variant, and statistically significant differences in the 

adoption by teachers of various methods of distance learning attributable to the school management 

plan. The results also showed that there are statistically significant differences in the degree of 

teachers adopting strategies that help develop self-learning skills due to the variable of teachers 

following specialized training courses, and there are statistically significant differences in the 

degree of learners acquiring self-learning skills due to the extent of their ability to deal with 

electronic information. 

Keywords: Distance-learning; Learning strategies; Self-learning; Reverse-class 

(online-sessions); School plan 
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 ملخص 

م من ُبعد هدفت هذه الّدراسة إلى التعرف على أثر اإلستراتيج 
ّ
م    يات املعتمدة من قبل املعلمين في التعل

ّ
على تنمية مهارات التعل

طل  لدى  اتّي 
ّ
املداالذ ببعض  الثانوي  األول  الصف  )مصر(.  ب  اإلسكندرية  بمحافظة  التعليمية  وسط  بإدارة  الكاثوليكية  رس 

املنهج استخدمنا  فقد  تحقيقها  إلى  تسعى  التي  واألهداف  الدراسة  طبيعة  على  أدوات    وبناء  عدة  بتطبيق  التحليلّي،  الوصفي 

لقياس اإلستراتيجيات التي يستخدمها  لمين، واستبانة موّجهة للمعلمين  تمثلت في مقابلة مع املعلمين األوائل املشرفين على املع

اتّي، وتحديد الصعوبات التي تواج
ّ
م الذ

ّ
م من ُبعد، ودرجة اكتساب املتعلمين ملهارة التعل

ّ
م  املعلمون في التعل

ّ
ه املعلمين في التعل

يت التي  الطرق  لتحديد  للمتعلمين  موّجهة  استبانة  إلى  باإلضافة  ُبعد.  ُبعمن  من  م 
ّ
التعل في  املعلمون  اكتساب  بعها  ودرجة  د، 

اتّي، وقد تكونت عينية الّدراسة التي تم اختيارها بصورة عشوائية من )
ّ
م الذ

ّ
ًما  ( معل 37( معلًما أول، و)16املتعلمين ملهارة التعل

 عينية. ( متعلم ومتعلمة من مدارس ال 105ومعلمة من معلمي الصف األول الثانوي في مدارس العينية، و)

وجود  إلى  الّدراسة  املعلمين    وتوصلت  واعتماد  اتّي 
ّ
الذ م 

ّ
التعل ملهارات  املتعلمين  اكتساب  درجة  بين  إيجابية  طردية  علقة 

م من ُبع 
ّ
د، وإلى وجود فروق دالة إحصائًيا في مستوى مهارات املعلمين في التعامل  إلستراتيجية الفصل املقلوب في حصص التعل

إ تعزى  التكنولوجيا  وو مع  اإلناث،  لصالح  الجنس  متغير  في  لى  متنوعة  أساليب  املعلمين  اعتماد  في  إحصائًيا  دالة  فروق  جود 

دا فروق  وجود  النتائج  أظهرت  كما  املدرسية.  اإلدارة  خطة  إلى  تعزى  ُبعد  من  م 
ّ
املعلمين  التعل اعتماد  درجة  في  إحصائًيا  لة 

تع اتّي 
ّ
الذ م 

ّ
التعل مهارات  تنمية  في  تساعد  لدوراإستراتيجيات  املعلمين  متابعة  ملتغير  فروق  زى  ووجود  متخصصة،  تدريبّية  ت 

امل  مع  التعامل  مهارات  من  تمكنهم  مدى  إلى  تعزى  اتّي 
ّ
الذ م 

ّ
التعل مهارات  املتعلمين  اكتساب  درجة  في  إحصائًيا  علومات  دالة 

 اإللكترونية.

 الخطة املدرسية  ؛الصف املقلوب ؛التعلم الذاتي ؛استراتيجيات التعلم ؛التعلم من ُبعد :يةفتاحات املالكلم
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 املقدمة

ها ورقّيِّ املجتمعات  م  تقدُّ عليها  ُيبنى  التي  الرئيسة  والدعامة  األساسية  الركيزة  هو  املجتمعات  التعليم  هذه  وسيلة  وهو   ،

حوالت التي  بة التملواك  كافةإللزامي لتحقيق التنمية الشاملة على الصعد  ات املستقبل والفجوة الرقمية، واملعبر املواجهة تحدي

 تواجه اإلنسانّية جمعاء.

( في أنه يساعد الفرد  UKEssays, 2018بحسب )   ته أهميتكمن  األساس الذي تقوم عليه حياة األشخاص، و   وُيعد التعليم

ال املهارات  امتلك  أن  على  شأنها  من  والتي  العملّية،  حياته  في  النالزمة  التفكير  على  قدرته  ومن  بنفسه،  ثقته  من  قد  تزيد 

ن  2011ت حياته، واتساع آفاقها. وترى )العرنوس ي،  وامتلكه املعرفة التي تحقق له الفائدة في مختلف مجاال  ِّ
ّ
( أن التعليم يمك

بعقلنية إزاءها، فيصبح لديه القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ،    الفرد من تقييم األمور واملواقف املختلفة، والتصرف

تتيح له فرص العمل التي تساعده على    الحقوق والواجبات. ويمكنه أيًضا من امتلك املؤهلت التيوتعديل السلوك، ومعرفة  

 . االنخراط في تنمية املجتمع

مع معايير التعليم بشكل عام والتعليم    يتماش ىجة إلى تعليم نوعي  ومن التحديات التي تواجه دول العالم اليوم، ظهور الحا

األس باعتباره  بشكل خاص  النالجيد  التعليم  وهذا  الحياة.  الّتعلم مدى  عليه  يبنى  الذي  إكساب  اس  على  يقوم  الذي  هو  وعي 

 حركّية.  -لحس املتعلم املهارات التي يحتاجها لنمو شخصيته بأبعادها املعرفّية والوجدانّية والسلوكّية وا

املعل مهمة  أن  ومنها  تغيرت،  قد  واملتعلم  باملعلم  الخاّصة  األدوار  أن  نجد  الحقائق  ولذلك  صب  على  العمل  تعد  لم  م 

، كما تغيرت بشكل  (McTighe & Ferrara, 1994تلقين بل مساعدتهم على اكتساب املعلومات بأنفسهم )املعلوماتية في أذهان امل

لتط العاّمة  األهداف  انحس جذري  حيث  والتعليم،  التربوّية  العلوم  التربويّ بيقات  للعملّية  التقليدّية  النظرة  تكاد،  أو  في  رت،  ة 

أداة   ها 
ّ
أنـ اعتبار  على  املتقدمة  الدول  إلى  معظم  إضافة  ليشمل،  التربّية  من  الهدف  "فاتسع  فحسب،  املعرفي  الجانب  لتنمية 

والجسمانيّ  النفسّية  الجوانب  املعرفي،  الجانب  السلوكيات  تنمية  تعديل  على  والعمل  املتعلم  نفس  في  وغيرها  واالجتماعّية  ة 

التربية أكثر ملءمة مع طبيعة مستجدات    ة ذات العلقة بالذاكرة الجماعية، بحيث تكون أغراضوالتوجهات والتصورات العام

 .(Puhl & Carol, 1997" )العصر وإعداد الفرد للحياة

ور العملّية التعليمّية التي أصبح فيها اآلن املتعلم  و توجيه املتعلمين، ولم يعد هو محوبذلك يكون الدور الجديد للمعلم ه

( أن هناك مجموعة من األدوار املهمة للمعلم في مضمار  2006اوي،  حور الّرئيس، وفي هذا اإلطار يذكر )الشربيني والطنهو امل

اتّي بما في ذلك ما يساعدهم على اكتساب  التربية الحديثة ومنها: "اإلسهام في تنمية األفراد وإنماء قدر 
ّ
م الذ

ّ
اتهم، وتحقيق التعل

 (. 13بط األخلقية" )ص ادر املعلومات، وأيًضا تنمية اإلبداع وتحقيق الضوامهارات استخدام املكتبة ومص 

اتّي، حيث ُيعرفه )الشربيني  
ّ
الذ م 

ّ
إلى تنمية مهارات املتعلم، ومنها التعل ، ص  2006والطناوي،  إذن فالتربية الحديثة تهدف 

لحصول على املعرفة ويصبح هو محورها واملسيطر على  ( بأنه: "أحد أساليب الّتعلم التي يقوم فيها املتعلم بالدور األكبر في ا43

 بجميع حواسه". الرتباطه  تغيراتها، وهو يفيد املتعلم ويصبح جزًءا من شخصيته م
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 ( الكيلني  الّتعلمي2013وتعّرِّفه  "النشاط  بأنه:  به  (  الذاتية  برغبته  مدفوًعا  املتعلم  به  يقوم  استعداداته  الذي  تنمية  دف 

 (.16شخصّيته وتكاملها" )ص جيًبا مليوله واهتماماته بما يحقق تنمية  وإمكاناته وقدراته، مست 

املقلو  املثال، ما يسمى بالفصل  ب، وهو  ومن أجل الوصول للتعلم الذاتي يقوم املعلم بعدة إستراتيجيات منها، على سبيل 

والطلفحة،   )الرويلي  ص  2018بحسب  الحديثة  618،  التكنولوجّية  الطرق  أو  الوسائل  "إحدى  حاجات  (  بتلبية  تهتم  التي 

 تربوًيا يتم من خلله فهم املحتوى التعليمي في املنزل، ونموذًجا يعيد تشكيل الفصل الدراس ي  الطلبة التعليميّ 
ً

ة، باعتباره مدخل

القائم على عر   ض املحتوى للطلبة داخل الفصل، وتعيين واجبات منزلّية تمكنهم من االنخراط العميق مع املحتوى  التقليدي 

لذا ُعرفت هذه اإلستراتيجية   الصف".  الّتحكم  خارج  للطلبة  الّتعلم، مما يسمح  "الذي يسمح بعكس نموذج  املقلوب  بالّتعلم 

ذاتي خارج  التعليمي بشكل  املحتوى  بتعلمهم، واستعراض  ثم    ذاتًيا  املعلم، ومن  لهم  يتيحها  التي  الخيارات  الصف، من خلل 

 .Raja, 2013, p. 213)املشاركة النشطة خلل الفصل" )

وغيره  اإلستراتيجية  إلى  وهذه  تحتاج  للمتعلمين  املعلم  يعطيها  التي  فالواجبات  اإللكتروني؛  بالّتعلم  ا شديًدا 
ً
ارتباط ترتبط  ا 

وي اإلنترنت.  شبكات  عبر  ودراسة  ث  ميز  بح 
ُ
ت يزة  ومِّ ملحة  حاجة  أصبح  حيث  اإللكتروني،  الّتعلم  أوجه  من  ُبعد  من  م 

ّ
التعل عد 

م من ُبعد كوسيلة لإلتالعصر الحا
ّ
احة والوصول ألكبر عدد من األفراد بأقل تكلفة ممكنة، ولكّنه أصبح اآلن  لي. وقد بدأ التعل

 .2019األزمة الّصحية التي يعيشها العالم منذ أواخر العام مكوًنا رئيًسا، وربما وحيًدا، من مكونات التعليم ووسائله بسبب  

وانتشار   التكنولوجي  للتطور  اهتمتونتيجة  فقد  والتواصل،  االتصال  واعتمدته    الدول   وسائل  التعليم،  من  النوع  بهذا 

التعلي أبرز االتجاهات الحديثة في  م من ُبعد من 
ّ
التعل التعليم الرسمي، وُيعتبر  إلى جانب  أهّميته  بشكل مواٍز  ازدادت  م والذي 

جانب   من  مساعدة  مع  كبيرة  بدرجة  املتعلم  على  يعتمد  ه 
ّ
أن حيث  أمام  باستمرار  العقبات  تذليل  في  واملتمثلة  املتعلم.  املعلم 

م من ُبعد هو
ّ
ي  : "نظام تقوم به مؤسسة تعليمية ويعمل على إيصال املادة التعليمّية أو التدريبّية للمتعلم في أي مكان، وأوالتعل

ومبارك،   )املوس ى  متعددة"  اتصال  وسائط  طريق  عن  ص  2005وقت،   ،51.)  ( عامر  بحسب  "نظا2007وهو  مرونة  (  أكثر  م 

كان والزمان الذي يتعلم فيه، ويحاول توزيع التعليم من حيث الزمان واملكان، معتمًدا على وسائل  يار الدارس للم وحرية في اخت

 (.19اتصال معينة" )ص 

م من ُبعد بشكل تجريبي على املرحلة الثانوية منذ عامين، وذلكعن هذا املضمار؛    ولم تكن مصر بعيدة
ّ
بعد   فقد بدأ التعل

ت
ُ
جرى عبر اإلنترنت، ولكّنه  إعداد طويل للمادة العلمية التي ت

ُ
اح عبر الوسائل التكنولوجّية، حتى أّن االمتحانات أيًضا أصبحت ت

،  2019والخاص، نظًرا لظروف جائحة كورونا التي تفشت في العالم في ديسمبر    أصبح اآلن جزًءا أساسًيا من التعليم الرسمي

، واتبعت تلك السياسة في مدارس األمانة  ظل الظروف الراهنة  منذ سنوات كان بمثابة املنقذ للتعليم في  وكأن أمر اإلعداد له

 ومن السياسة التربوية العامة املتبعة في مصر.  العامة الكاثوليكّية باإلسكندرّية، على اعتبار أنها جزء من النظام التعليمي

اتّي مهارة ضرورية للمتعلمين 
ّ
م الذ

ّ
الثلث األخيرة، وخصوًصا مع    في ظل نظام التعليم الجديد في مصر في السنوات   وألن التعل

م من ُبعد، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم )حالًيا  اعتماد نظام التعليم البديل املتمثل  
ّ
( مخططها للتعامل مع  2021بالتعل

العام في  الجديد  "نجحت    2021  النظام  التالية:  املعطيات  خلل  فيوزار المن  منذ    ة  التعليم  مجال  في  التكنولوجيا    3إدخال 
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سنوات مضت، حيث تساعد التكنولوجيا في التعليم الطلب للطلع على أكبر قدر من مصادر الّتعلم، حيث تم تسليم طلب   

العام   والثانوي  مليون  مدار    800قرابة  على  تابلت  جهاز  لـسن  3ألف  وتقييمه  امتحان  د  عق  تم  كما  طالب  مليون    1,2وات، 

انوية
ّ
خاّصة في ظل ظهور جائحة كورونا، وتغيير نظام األسئلة لنقل الطلب من دائرة الحفظ إلى   إلكترونًيا من املنزل باملرحلة الث

 (. 2020الفهم وإكساب مهارات" )حسين، 

 دراسة ية الإشكال -1

الدارسين  إنَّ   تشغل  التي  إكسابالتساؤالت  في  ُبعد  من  م 
ّ
التعل سيساهم  هل  هي:  اتّي    اليوم 

ّ
الذ م 

ّ
التعل مهارات  املتعلمين 

اتّي؟ وهل تغير دور املعلم، الذي أشرنا إليه سابًقا،  وتنميتها  
ّ
م الذ

ّ
لديهم؟ وهل يقوم املعلمون بإستراتيجيات معينة لتنمية التعل

ه  م ال  من موّجِّ
ّ
م  ومرشد للطلب إلكسابهم اآلن مهارات التعل

ّ
م من ُبعد؟ وهل تطور التعل

ّ
اتّي في التعل

ّ
ا  ذ

ً
اتّي أم ما زال محافظ

ّ
الذ

األساس ي؟ شكله  بطرق   على  ُبعد  من  م 
ّ
بالتعل تسمح  مصر  في  التكنولوجّية  التحتية  البنية  وهل  نفسها؟  األهمية  يحتل  وهل 

م من ُبعد؟ وهل  تصل بوضع األسرة ومستواها املادي واالقتصادي تتفعالة؟ وهل هناك عوامل اجتماعية ت
ّ
دخل في فعالية التعل

إعداد   العوامتم  تلعب  وهل  األمر؟  لهذا  والطلب  من  املعلمين  والكثير  االستجابة؟  اختلف  في  دوًرا  للمتعلم  الديمغرافية  ل 

 م.األسئلة التي تطرح نفسها عند البحث في فعالية هذا النوع من الّتعل

ا(، كما برزت من خلل  يدانية وخاصة في الظروف الراهنة )جائحة كورونبرزت مشكلة هذه الدراسة من واقع املمارسة امل

دراسات التي قاربت املوضوع من بعض جوانبه، مما ساعدنا على الكشف عن املتغيرات التي عالجتها  مراجعة ما توصلت إليه ال

على   الوقوف  من  ومكننا  الدراسات،  للموضوع.  هذه  الراهن  هذا  لذلك  الواقع  إشكالية  تعرُّف  قامت  على  أثر  البحث 

م  اإلستراتيجيات املعتمدة  
ّ
اتّي للمتعلمين، وقد تمت دراسته  من قبل املعلمين في التعل

ّ
م الذ

ّ
في  من ُبعد على تنمية مهارات التعل

باإلسكندرّية الكاثوليكّية  أهمية  املدارس  اكتسب  املوضوع  أّن  رأينا  وقد  إحدى  ؛  من  ُيعتبر  اتّي 
ّ
الذ م 

ّ
التعل الكون  قرن  مهارات 

م من ُبعد. ال وسائل تكنولوجية وإلكترونية، وهو األمر الذالحادي والعشرين، ويحتاج تطبيقه إلى استعم
ّ
 ي يتطلبه التعل

ا مدارس  في  الثانوية  املرحلة  أجريت على طلب  علمنا، قد  ألمانة  وما شجعنا على ذلك هو عدم وجود دراسات، على حد 

ا هذا  أن  من  بالرغم  الكاثوليكّية  ال العامة  الوسائل  اعتماده  على  مض ى  قد  الدراس ي  والّتعلم  ملجتمع  الحديثة  تكنولوجّية 

م من ُبعد كتعلم رسمي في مصر.  اإللكتروني سنوات 
ّ
 عدة، وحتى قبل اعتماد التعل

 . تساؤالت الدراسة 2

 لفرعية، حاولت الدراسة اإلجابة عليها، وهي:انبثقت من إشكالية الدراسة مجموعة من التساؤالت ا

املعلمين    - قبل  من  املعتمدة  اإلستراتيجيات  هي  ُبعد؟ما  من  م 
ّ
التعل املهارات  و   في  التلميذ  إكساب  في  ُبعد  من  م 

ّ
التعل دور  ما 

 املطلوبة؟

م من ُبعد على تنمية مهارات املتعلمين؟  -
ّ
 ما أثر استخدام اإلستراتيجيات الجديدة في التعل

ع أساليب  - م من ُبعد؟ما دور املعلم في تنوُّ
ّ
 ما املقصود بالّصف املقلوب؟و  التعل
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اتّي؟ وكيف يتم اكتسابها وتنميتها؟ د بمهارات ما املقصو  - 
ّ
م الذ

ّ
 التعل

اتّي؟ وما دور اإلدارة املدرسية في تشجيع  -
ّ
الذ م 

ّ
التعل م من ُبعد لتنمية مهارة 

ّ
التعل املعلمين    هل هناك استراتيجيات جديدة في 

 على استخدامها؟ 

 الدراسة   فرضيات .3

ا من إشكالية الدراسة وتساؤالتها طر حنا عدةا
ً
 فرضيات، سعت الدراسة للتحقق من صحتها، وهي: نطلق

)  توجد  الفرضية األساسية:  إلى      =0.05فروق دالة إحصائًيا عند مستوى  اتّي تعزى 
ّ
الذ م 

ّ
التعل مهارة  في مستوى اكتساب   )

م من ُبعد.  طرق التدريس ا
ّ
 ملعتَمدة من املعلم في التعل

 الفرضيات الفرعية: 

املت • اكتساب  بين درجة  اتّي و هناك علقة 
ّ
الذ م 

ّ
التعل في  علمين مهارات  املقلوب  الفصل  إستراتيجية  اعتماد املعلمين 

م من ُبعد.
ّ
 التعل

تعامل مع التكنولوجيا تعزى  ( في مستوى مهارات املعلمين في ال    =0.05فروق دالة إحصائًيا عند مستوى )   توجد •

   نس.إلى متغير الج

م من ُبعد تعزى إلى (      =0.05فروق دالة إحصائًيا عند مستوى )  توجد •
ّ
في اعتماد املعلمين أساليب متنوعة في التعل

 خطة اإلدارة املدرسية. 

عد في تنمية مهارات  ( في درجة اعتماد املعلمين إستراتيجيات تسا   =0.05إحصائًيا عند مستوى ) فروق دالة توجد •

اتّي تعزى ملتغير 
ّ
م الذ

ّ
 متابعتهم دورات تدريبّية متخصصة.التعل

)دال  فروق  توجد • إلى      =0.05ة إحصائًيا عند مستوى  تعزى  اتّي 
ّ
الذ م 

ّ
التعل مهارات  املتعلمين  اكتساب  في درجة   )

 تمكنهم من مهارات التعامل مع املعلومات اإللكترونية.  مدى

 أهداف الدراسة .4

عالتع • الص رف  لطلب  اتّي 
ّ
الذ م 

ّ
التعل مهارات  تنمية  في  املقلوب  الفصل  إستراتيجية  استخدام  فاعلية  األول  لى  ف 

م من ُبعد في إدارة وسط 
ّ
 التعليمّية بمحافظة اإلسكندرّية.الثانوي في املدارس الكاثوليكّية الثانوية التي طبقت التعل

بين   • ارتباطية  إمكانية وجود علقة  التكنولوجيا، و ى مهمستو التعرف على  التعامل مع  في  املعلم  جنس املعلم  ارات 

 )ذكر، أنثى(. 

م من ُبعد،  جود علقة ارتباطية بيالتعرف على إمكانية و   •
ّ
ن اعتماد املعلمين إلستراتيجيات متنوعة حديثة في التعل

 ة اإلدارة املدرسية. وخط
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اتّي  التعرف على إمكانية وجود علقة ارتباطية بين اعتماد املعلمين   •

ّ
م الذ

ّ
إستراتيجيات تساعد في تنمية مهارات التعل

 لمعلمين. ن والتنمية املهنية املستدامة لللمتعلمي

•  
ّ
اتّي ومستوى تمكنهم من  التعرف على إمكانية وجود علقة ارتباطية بين درجة اكتساب املتعلمين ملهارات التعل

ّ
م الذ

 مهارات التعامل مع املعلومات اإللكترونية.

 راسة أهمية الد  .5

 لهذه الدراسة أهمية من الناحيتين النظرية والعملّية: 

 من الناحية النظرية 

أهمية   • في حل    ةراسالدتنبع  تساهم  مية 
ّ
التعل التعليمّية  العملّية  في  تقنية حديثة  ُبعد بوصفه  من  م 

ّ
التعل أهمية  من 

عد ومشكلة  املعلومات  وثورة  املعرفي  االنفجار  مثل  التربوية  املشكلت  من  بين  الكثير  بين  الفردية  الفروق  مراعاة  م 

 املتعلمين، وغيرها الكثير.

ي اإلستراتيجيات التي يستخدمها املعلمون في حصص إلى الجمع بين متغيرَ   ابقةعدم تطرق األدبيات والدراسات الس •

اتّي لطلب الصف األول الثانوي. 
ّ
م الذ

ّ
م من ُبعد وتنمية مهارات التعل

ّ
 التعل

الدراسة إطاًرا نظر  • م  تقدم 
ّ
التعل  حول 

ً
بها من  ًيا شامل في تطبيقه يمكن االستفادة  ُبعد واإلستراتيجيات الحديثة  من 

ب  علمين. ل املقِّ

 تفتح هذه الدراسة أمام الباحثين املجال إلجراء دراسات مشابهة في مجتمعاتهم.  •

 من الناحية العملّية 

التعلي • العملّية  عن  واملسؤولين  القرار  متخذي  الدراسة  هذه  تفيد  واألساليب  قد  والبرامج  الخطط  تطوير  في  مّية 

م من ُبعد.واإلستراتيجيات التي تخد
ّ
 م التعل

 االطلع على نتائج الدراسة توجيه نظر املسؤولين عن تدريب املعلمين لرفع كفاءتهم وقدراتهم العملّية.  يمكن بعد •

م من  يمكن أن تستفيد إدارة املدارس من نتائج هذه الدراسة في معرفة التحديات ال •
ّ
تي تواجه املعلمين في تطبيق التعل

 ُبعد، والعمل على إيجاد حلول لها.

 ّيته وعين الدراسةمجتمع  .6

الدراسة   التعليمّيةبتمثل مجتمع  بإدارة وسط  الثانوية  الكاثوليكّية  بلغ عدد  -املدارس  اإلسكندرّية، وقد  ست ها  محافظة 

الت اعتمادهما طريقة  لعدم  َمدرستين  استبعاد  وتم  الدراس ي  مدارس،  للعام  ُبعد  من  م 
ّ
وبذلك  2021-2020عل ا خارج  تصبحأ، 

بأر  انحصر  الذي  الدراسة  مدمجتمع   بع 
ُ
أ و ارس  صدية. 

َ
ق بطريقة  رت  جريت  ختي 

ُ
في  أ انوي 

ّ
الث األول  الّصف  على طلب  الّدراسة 

ا من هذه املدارس يضم كل  
ً
منها فصلين في الّسنة األولى،  املدارس املختارة. وقد تبين لنا بعد إجراء دراسة استطلعية أن ثلث

ال  يبلغ مجموع  ثلثة فصول، حيث  الرابعة  املدرسة  تضم  الفصول  بينما  )في  املدارس  هذه  في  األولى  تم    9سنة  وقد  ( فصول. 
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عينية الطلب،    ااختيار فصل من كل مدرسة بطريقة عشوائّية، أي ما مجموعه أربعة فصول من أصل تسعة فصول، فشكلو  

( بمعدل  م25أي  عدد  (  فيصبح  مدرسة،  كل  من  )تعلًما  املتعلمين  من  العينية  عينيّ 100أفراد  كما شملت  متعلم.  الد(  راسة  ة 

( معلًما، باإلضافة إلى مجموعة من املعلمين األوائل املشرفين  40املعلمين الذين ُيدرسون للصف األول الثانوي، وبلغ عددهم )

الث األول  للصف  دّرس 
ُ
ت التي  الدراسية  املواد  )على  عددهم  وبلغ  )16انوي  أصل  من  أول  معلًما  اختيارها  24(  تم  أول،  معلًما   )

 بطريقة عشوائية. 

 راسةة الدمنهجي .7

ه يتناسب مع  
ّ
بناًء على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها فقد استخدمنا املنهج الوصفي التحليلي، حيث أن

زيتون،   )أبو  يعتمد بحسب  والذي  الدراسة،  بوصفها وصًفا  2017طبيعة  ويهتم  الواقع،  في  توجد  كما  الظاهرة  دراسة  "على   )

ا وكمًيا. كما ال يكتفي هذا املنهج بجمع املعلومات املتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها  كيفيً يًرا  دقيًقا، ويعبر عنها تعب

نتاجات يبني عليها التصور املقترح بحيث يزيد بها  وعلقاتها املختلفة، بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسير للوصول إلى است 

 (. 50رصيد املعرفة عن املوضوع" )ص 

 اسةالدر  أدوات  .8

الخاّصة   األدوات  في دراستنا  اعتمدنا  الفردية، حيث  االستبانة واملقابلت  املعتَمد وهما  املنهج  لتطبيق  تقنيتين  اختيار  تم 

 باملنهج املختلط "الكمي والكيفي"، وكانت كاآلتي:

 نية االستبانة قت 8.1

انوي، وعدد •
ّ
هة ملتعلمي الّصف األّول الث حول طرق الّتدريس    ئهماستطلع آراف إلى  ، وتهدبل ( ط105)  هماالستبانة املوجَّ

اتّي. 
ّ
م الذ

ّ
م من ُبعد، ومدى تأثيرها على اكتساب املتعلمين مهارة التعل

ّ
 التي يستخدمها املعلمون في حصص التعل

هة اال  • انوي في املدارس املختارة، وعددمي املعلستبانة املوجَّ
ّ
تبانة  ( اس37استرجاع )( معلًما، ولكن تم 40) هملّصف األّول الث

املعلمين.92انات املوزعة، أي بما يعادل )من االستب إلى تعرُّف    %( من أفراد عينية  اإلستراتيجيات  وتهدف هذه االستبانة 

ُبعداملعلمون  التي يستخدمها   م من 
ّ
التعل اتّي اكتسادرجة  ، و في 

ّ
الذ م 

ّ
التعل املتعلمين مهارات  التي تعترض ، و ب   الصعوبات 

م من ُبع في املعلمين
ّ
 د.التعل

 تقنية املقابلة. 8.2

الفردية   املقابلة  اعتماد  األوائل  تم  املعلمين  تقييم مع  مدى  ولإلستراتيجيات    هم ملعرفة  ُبعد  من  م 
ّ
التعل في  املعلمين  لعمل 

اتّي للمتعلمين، وكيفية مواجهة الصعوبات التي تعترض املعلماملعتَمدة ودرجة تأثيرها على تن 
ّ
م الذ

ّ
اد  ين في اعتممية مهارات التعل

وكان عدد   املهارات،  اكتساب هذه  املتعلمين على  تساعد  مقابلتهالذين  إستراتيجيات  )  (16)  متمت  إجمالي  أول من  (  24معلًما 

 (.%66معلًما أول من املدارس املختارة أي ما يعادل نسبة )
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 نتائج الدراسة  .9

 مناقشة وتفسير نتائج الفرضية األولى  9.1

ت الفرضية األولى على أّن: "ه اتّي واعتماد املعلمين  ناك علقة بين درجة اكتساب املتعلنصَّ
ّ
م الذ

ّ
إستراتيجية  مين مهارات التعل

م من ُبعد".
ّ
 الفصل املقلوب في التعل

وهو اختبار معلمي يصلح إليجاد العلقة بين متغيرين، كما    بيرسون،ارتباط   للتحقق من صحة الفرضية استخدمنا معامل

 هو موضح بالجدول التالي:

اتّي واعتما1قم )ل ر جدو 
ّ
م الذ

ّ
م من ُبعد(: معاملت ارتباط بين اكتساب املتعلمين مهارات التعل

ّ
 د املعلمين إستراتيجية الفصل املقلوب في التعل

 (37)ن = 

 املحور 

اتاكتساب املتعلمين مه
ّ

م الذ
ّ
 ّي ارات التعل

 الداللة  معامل ارتباط بيريسون 

م
ّ
 * 0,05 *0,515 من ُبعد إستراتيجية الفصل املقلوب في التعل

   0,05*: دال عند    0,325=0,05ر الجدولية عند    

( رقم  الجدول  من  املقلوب  1تتضح  الفصل  إلستراتيجية  املعلمين  استخدام  بين  بيرسون  ارتباط  معامل  قيمة  واكتساب  ( 

اتّي، فكلما كانت العلقة بين املتغيرين
ّ
م الذ

ّ
، وقد  1-أو    1ب إلى +أقر  معامل ارتباط بيرسون أقوى كلما كان    املتعلمين مهارة التعل

(، 0,05( عند مستوى الداللة )0,325( وهذا أكبر من قيمة ر الجدولية التي بلغت )0,515بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون )

ملهارات    ( بين درجة اكتساب املتعلمين    =0,05عند مستوى الداللة )  إحصائية داللة ذات طردية علقة وجودوهذا يدل على  

ات
ّ
الذ م 

ّ
إستراتيجية  التعل املعلمون  استخدم  كلما  أنه  أي  ُبعد،  من  م 

ّ
التعل في  املقلوب  الفصل  املعلمين إلستراتيجية  واعتماد  ّي 

اتّي بأبعاده املختلفة. الفصل املقلوب كلما زادت درجة اكتساب امل
ّ
م الذ

ّ
 تعلمين ملهارات التعل

متابعة دقيقة من املتعلمين ملا يرسله املعلمون لهم قبل الحصص  لوب تحتاج إلى  ونعزو ذلك إلى أّن إستراتيجية الفصل املق

ر 
ُ
امل واملهمات  الفيديوهات  مع  التعامل  على  املستمر  والتدريب  ُبعد،  من  م 

ّ
التعل برامج  في  مما  االفتراضية  تكنولوجًيا،  لهم  سلة 

اتّي واالعتماد على النفس في الوصول  
ّ
م الذ

ّ
وتدوينها وتحليلها ليتمكنوا من مناقشتها مع  إلى املعلومات  يقوي لديهم مهارات التعل

يجية  . كما أّن اعتماد املتعلمين على طريقة البحث املسبق للمعلومة والتي تتم من خلل إستراتاملعلمين في الحصص التي تليها

أكثر بمفردهم ويطلعون على مصادر مختلفة ومتعددة ليت املقلوب، تجعلهم يبحثون  يد داخل  من التفاعل الجمكنوا  الفصل 

الحصص بعد االطلع، ويكون هذا األمر بداية االعتماد على النفس، ويؤكد فكرة التعليم الحديث املتمثلة في أن  يكون املتعلم  

 دوره هو األساس أكثر من املعلم الذي سيصبح دوره التوجيه واإلرشاد.هو محور العملّية التعليمّية و 
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أيًضا في  إ  وربما يعود السبب  النتيجة  إلى املتعلم بصورة هذه  التعلم املقلوب تعود  لى أن عملية بناء املعرفة في إستراتيجية 

 من التأثر
ً

باملعلم، مما يساهم في تنمية مهارات التعلم    أساسية، وهي إستراتيجية تسمح للمتعلمين بالتحكم ذاتًيا بتعلمهم بدال

ييم، بينما ينحصر دور املعلم في تسيير ممارسات املتعلمين في  والتخطيط والتقاملنظم ذاتًيا لدى املتعلم، كمهارة وضع األهداف  

بشكل مستقر خارج الصف    التعلم املنظم ذاتًيا، كما أن تلك اإلستراتيجية تمتاز بأّن املتعلمين يتعلمون في جزء كبير من الوقت

 األهداف والتخطيط وغيرها. أنفسهم في وضع التعلمي مما يدفعهم إلى التنظيم الذاتي لعملية التعلم، واالعتماد على 

( نتائج دراسة  مع  الفرضية  نتائج  اتفقت  الطلفحة  دراسة  و(،  Alamry, 2017وقد  الرويلي وحامد عبد هللا  قبيل  بن  فايز 

في مادة  لدى طلب الثاني متوسط    م إستراتيجية الّتعلم املقلوب في تنمية مهارات الّتعلم املنظم ذاتًيا ( حول أثر استخدا2020)

السعودية،  الدراس العربية  باململكة  والوطنية  االجتماعية  عند  ات  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  الدراسة  نتائج  أظهرت  فقد 

املن( بين درجات الطلب في املجموعتين الت    =0,05مستوى ) م ذاتًيا، لصالح طلب  جريبية والضابطة على مقياس الّتعلم 
ّ
ظ

 الستخدام إستراتيجية الفصل املقلوب.  املجموعة التجريبية التي خضعت

الحربي   اتفقت دراستنا مع دراسة كل من  املطيري )2017)كما   (، والتي  2015(، ودراسة 
َ
الباحث تأثير  أثبت فيهما كل من  ين 

امل التعلم  اإستراتيجية  م 
ّ
التعل مهارات  تنمية  في  معقلوب  أيًضا  فرضيتنا  نتائج  واتفقت  الصفية.  البيئة  وتنظيم  اتّي 

ّ
دراسة    لذ

حيث توصلت الباحثتان إلى أّن الطالبات اللتي تعلمن بإستراتيجية التعلم املقلوب قد ساعدتهن    (2018)الغامدي واألنصاري  

اتّي. 
ّ
م الذ

ّ
 في تنمية مهارات التعل

تختلف   حين  الدراسة في  )  نتيجة  دراسة  نتيجة  مع  مساعد Juhary, 2015الحالية  من  املتعلمين  تأكد  عدم  بينت  التي    ة ( 

( عزيز  دراسة  مع  أيًضا  فرضيتنا  نتائج  واختلفت  تعلمهم،  في  املقلوب  التعلم  مسعد  2017إستراتيجية  وآل  الشمري  ودراسة   )

ال2019) إلستراتيجية  أنَّ  إلى  الباحثون  فيهما  توصل  والتي  في  (  وليس  الطالبات  تحصيل  في  واضًحا  إيجابًيا  أثًرا  املقلوب  صف 

اتّي 
ّ
م الذ

ّ
 . اكتساب مهارات التعل

 مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثانية. 9.2

ه: "توجد فروق دالة إحصائًيا عند مستوى )
ّ
ت الفرضية الثانية على أن ( في مستوى مهارات املعلمين في التعامل مع    =0,05نصَّ

 وجيا تعزى إلى متغير الجنس". التكنول

بار معلمي يصلح ملقارنة متوسطي  تين"، وهو اخت لعينتين مستقلT للتحقق من صحة الفرضية فقد تم استخدام اختبار " 

 ، وفق ما يبينه الجدول اآلتي: مجموعتين من البيانات
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 (37تعزى إلى متغير الجنس )ن= الفروق بين مستوى مهارات املعلمين في التعامل مع التكنولوجيا(: 2جدول رقم )  

 املحور 

 الجنس

 الداللة  ت
 (20)ن =  أنثى  (17)ن =  ذكر

وسط  املت

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

اإلستراتيجيات التي يتبعها 

 الّتعليم من بعد املعلمون في 
3,80 0,72 4,19 0,43 2,035* 0,049* 

  0,05*: دال عند    1,689= 0,05عند ت الجدولية 

( وبذلك يمكن      =0,05وهي أقل من مستوى الداللة )  (0,049)( أن القيمة االحتمالية للداللة هي  2تبين من الجدول رقم )

بين   إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  أنه  مع االستنتاج  التعامل  حول  املعلمين  من  الدراسة  عينية  تقديرات  متوسطات 

الحسالتكنولوج املتوسط  بلغ  حيث  املعلمات،  لصالح  وكانت  الجنس  متغير  إلى  تعزى  التي  يا  لإلستراتيجيات  تستخدمها  ابي 

( التكنولوجيا  مع  تعامل  إلى  وتحتاج  )4,19املعلمات  املعياري  واالنحراف  ا0,43(  من  أكبر  نسبة  وهي  بلغ (  التي  الذكور  ملعلمين 

 (.0,72اري )( وبلغ انحرافها املعي3,80متوسطها الحسابي )

بة لم تكن بعيدة بين املعلمين واملعلمات،  نرى من تلك النتائج أنه بالرغم من أّن الفرضية كانت لصالح املعلمات إال أّن النس

واملع املعلمين  أّن  إلى  ذلك  يرجع  مع  وربما  التعامل  أن  يرون  فطبيعة  لمات  ملحة،  ضرورة  أصبح  اآلن  التعليم  في  التكنولوجيا 

ه يساعد املعلم في مراعاة الفروق الفردية بين املتعلمين وإيصاالتعلم اإللكتر
ّ
الدافعية لديهم بما  ل املعلومات لهم وإثارة  وني أن

مؤتمرات مرئية ومسموعة  يحتوي عليه من أشكال ورسومات وصور وألوان وحركة ولقطات فيديو ومحاكاة وبرامج محادثة و 

ف املعلمين  رغبة  إلى  باإلضافة  إلكتروني،  أيضً وبريد  السبب  يعود  وقد  والتكنولوجي،  العلمي  التطور  مسايرة  طبيعة    اي  إلى 

 .ي تعود إلى مستخدميه في كافة مجاالت الحياةق بحياة اإلنسان، وإلى الفوائد التالحاسوب وارتباطه الوثي

ذلك، من وجهة نظرنا،    ولكن من امللحظ اهتمام املعلمات بالوسائل التكنولوجّية املختلفة أكثر من املعلمين؛ وربما يرجع

التدر  على  ساعدهن  قد  املعلمات  من  الش يء  بعض  والتفرغ  الوقت  عامل  أّن  الوسائل  إلى  مع  التعامل  على  املستمر  يب 

   علىد أكبر لتعلم كل ما هو جديد، وقدرات إبداعية مختلفة وصبر ومثابرة  التكنولوجّية املختلفة، كما أن لديهن استعدا
ُّ
م  تعل

والوسائل   الاألشياء  أّن  كما  الصندوق،  الحديثة،  خارج  والتفكير  البدائل  وإيجاد  التفكير  في  باملرونة  يتمتعن  ولديهن  نساء 

كرن مع أوالدهن ويدركن أن هذا النوع من التعلم  اتجاهات إيجابية كبيرة حول التعليم االفتراض ي وأهميته فأكثرهن أمهات يذا 

 اء جيل جديد قادر على االعتماد على نفسه. وهذا االحتياج من التقدم التكنولوجي ُيسهم في بن

صائًيا بين  (، التي توصلت إلى وجود فروق دالة إح2020والعنزي )  وقد اتفقت نتائج فرضيتنا مع دراسة دراسة عبد العزيز

 إلناث. ينية الدراسة من املعلمين واملعلمات حول أهمية التعليم االفتراض ي تعزى إلى متغير الجنس لصالح ااستجابات أفراد ع 
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)البينما اختلفت    في دراسته وجود فروق دالة إحصائ2021نتائج مع دراسة موس ى  الذي أوضح  ًيا نحو درجة استخدام  ( 

التعلم باملشاريع من بعد تعزى لصالح   القاسم )الذكور، و إستراتيجية    (، 2019(، وأحمد )2021(، ونجادات )2019مع دراسة 

. كما اختلفت دراستنا مع دراسة  ة تبًعا ملتغير الجنسصائية لتقديرات أفراد العينيعدم وجود فروق ذات داللة إح  تالتي أثبت

إلى أّن اتجاهات املعلمين نحو التعلم اإللكتروني إيجابية بدرجة متوسطة دون تحديد    ت( التي توصل2010دومي )الشناق وبني  

( زيتون  أبو  مؤمن  دراسة  مع  واختلفت  املعلم،  نتائج 2017جنس  كانت  التي  بين  (  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنه  ها 

عين تقديرات  املجاالت  يمتوسطات  هذه  حول  الدراسة  تعزى  ة  مجتمعة  أّن  واملجاالت  إلى  ذلك  الباحث  عزى  وقد  النوع،  إلى 

أيًضا مع  نا دراستواختلفت    املعلمين واملعلمات يرون أّن البرامج التفاعلية عملت على تطوير املهارات عند الطلبة على حد سواء.

األسباب    تية والتقنية هي من أهم عدم وجود دعم للوقت والبنية التحأن  (، حيث كشفت الدراسة  Konakinaki, 2020دراسة )

 التي تعيق املعلمين من استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ولم يكن األمر راجًعا لجنس املعلم.

 مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثالثة  9.3

ه: "توجد فروق دالة إحصائًيا عنصَّ ن
ّ
في علمين أساليب متنوعة ( في اعتماد امل  =0,05د مستوى )ت الفرضية الثالثة على أن

املدرسية"،   إلى خطة اإلدارة  ُبعد تعزى  م من 
ّ
ارتباط سبيرمان، وهو  التعل االعتماد على معامل  تم  الفرضية  وللتأكد من صحة 

ا من رتب البيانات امللحظمعامل ارتباط لقياس مستوى االرت
ً
 بين بالجدول التالي: ، كما هو م باط اإلحصائي بين متغيرين، انطلق

 (37(: معاملت ارتباط بين اعتماد املعلمين أساليب متنوعة في الّتعلم وخطة اإلدارة املدرسية )ن = 3ول رقم ) دج

 خطة اإلدارة املدرسية 

في  متنوعة  أساليب  املعلمين  اعتماد 

علم
ّ
 الت

 الداللة معامل ارتباط سبيرمان

 *0,005 *0,451 عد.التدريس في حصص التعليم من بائق تابعت دورات تدريبّية حول طر 

 *0,018 *0,387 تؤمن شبكة اإلنترنت في املدرسة تغطية جيدة.

أتلقى املساعدة من املعلم األول املشرف لتذليل العقبات التي تواجنهي في  

 التعليم من بعد.
0,464* 0,004* 

رونية جديدة إلكتتعاقدت املدرسة مع شركات أو جهات لتطبيق برامج  

ل علي القيام بالتعليم من بعد.   تسّهِّ
0,387* 0,018* 

 *0,050 * 0,324- هناك عوائق مادية تحول دون استخدام أنظمة التعليم اإللكتروني. 

 0,259 0,190- أحتاج إلى حوافز مادية ملموسة لتفعيل التعليم اإللكتروني. 
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 *0,003 **0,473 إجمالى العبارات 

 0,05*: دال عند                        0,325= 0,05الجدولية عند ر 

( أّن قيم ترابط سبيرمان تراوحت ما بين القوية واملتوسطة، وما بين السلبية واإليجابية. فمعامل  3يتبين من الجدول رقم )

ة املطلقة للمعامل تشير إلى  لعلقة، والقيمواإلشارة املوجبة أو السالبة تشير إلى اتجاه ا(،  1-و  1االرتباط هنا يأخذ قيمة بين )+

( إلى وجود علقة سلبية قوية بين املتغّيرين، أي أن التغير إيجابي في أحد املتغيرات، سيتبعه  1-حجم العلقة، إذ يشير الرقم )

أي تغيير    تغيرين، أي أنيشير هذا الرقم إلى وجود علقة إيجابية بين امل(، إذ  1تغير سلبي في املتغير اآلخر، واألمر كذلك في )+

 إيجابي في أحد املتغيرات سيرافقه تغّير إيجابي في املتغير اآلخر.  

وقد كانت قيمة )ر( املحسوبة، والتي تدل على معامل ارتباط سبيرمان للعبارات التي توضح خطة اإلدارة املدرسية واعتماد  

( وهي قيم أعلى  0,464( و) 0,334لعبارات ما بين ))ر( املحسوبة ل(، وتراوحت قيمة  0,473يب متنوعة في الّتعلم، )املعلمين أسال

بلغت قيمة  ( مما يدل على أّنها دالة إحصائًيا والعلقة طردية وبمستوى مرتفع، بينما  0,325من قيمة )ر( الجدولية التي بلغت )

يدل على أّن العلقة   ( وهذا0,334-)  ة تحول دون استخدام أنظمة التعليم اإللكتروني"عبارة "هناك عوائق مادي)ر( املحسوبة ل

م من ُبعد، و من تنويع  املعلمين  منع  دالة ولكّنها عكسية، فالعوائق املادية ال ت
ّ
نلحظ أن إستراتيجياتهم وطرق تدريسهم في التعل

ة  ي بذلك غير دال ( وه0,190-) قد بلغت فعيل التعليم اإللكتروني"عبارة "أحتاج إلى حوافز مادية ملموسة لتقيمة )ر( املحسوبة ل

 ألّن القيمة أقل من قيمة )ر( الجدولية.

إلى أّن لإلدارة املدرسية دور واضح وفّعال في تذليل الصعاب للمعلمين، فكلما أّمنت اإلدارة  املدرسية تغطية   ويعزى ذلك 

بال للمعلمين  ذلك  كلما سمح  اإلنترنت  لشبكة  إستراتيجياجيدة  واستخدام  بسهولة  اإلنترنت  مع  وذلكتعامل  متنوعة،  ألّن   ت 

واملسابقات   واألسئلة  التعليمّية  والفيديوهات  اإللكترونية  األلعاب  مثل  ُبعد  من  م 
ّ
التعل في  املستخدمة  اإلستراتيجيات  معظم 

يساعد املعلمين على التنوع في استخدام    مستمر، وهذا إذا توافر فإنه   بشكل اإللكترونية تحتاج إلى شبكة إنترنت قوية ومتاحة  

الحصص االفتراضية، كما أوضحت ذلك نتائج املقابلت مع املعلمين األوائل الذين ذكروا في إجاباتهم على  اتيجيات أثناء  اإلستر 

الّتغلب    السؤال الرابع الذي نص على "ما الصعوبات التي تواجه املعلم في التعامل داخل حصص الّتعليم من بعد؟ وكيف يتم 

الصعوبا من  أّن  نظرك؟"  وجهة  من  اعليها  تواجه  التي  هو ضعف  ت  بعد  من  للتعلم  متنوعة  إستراتيجيات  اعتماد  في  ملعلمين 

 شبكة اإلنترنت، مما يؤكد ضرورة توافر شبكات إنترنت قوية ضمن خطة اإلدارة املدرسية كل عام.

ما  أثناء الحصص، ك الجيد يؤثر بشكل كبير على مهاراتهم وقدراتهم    كما أن دور اإلدارة املدرسية في إعداد املعلمين اإلعداد

" الذي نص على  األول  السؤال  نتائج  في  من  ظهر  الّتعليم  للتعامل داخل حصص  عليهم  الذين تشرف  املعلمين  تدريب  تم  هل 

م من ُبع
ّ
د من خلل بعض التدريبات  ُبعد؟"، حيث جاءت اإلجابات عليه وفق اآلتي: تم تدريب املعلمين في مدارسهم على التعل

م من ُبعد، وهذا ما سوف نعرضه بالتفصيل في الفرضية الرابعة؛  نوع في إستراتيالتي ساعدتهم على الت
ّ
جياتهم في حصص التعل

واملناهج   التدريس  أساليب  في مجال  للمعلمين  املستمرة  املهنية  التنمية  في مجال  املدارس  إدارات  تبذلها  التي  الكبيرة  فالجهود 

اإللكترونيالت التعلم  ُبعد،  من  م 
ّ
التعل مثل  الحصصربوية  وإدارة  التي    ،  األساليب  تنويع  على  املعلمين  تساعد  االفتراضية، 

م من ُبعد.
ّ
 يستخدمونها داخل حصص التعل
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املو   )منسقي  األوائل  املعلمين  وجود  أيًضا،  إستراتيجياتهم  تنويع  على  املعلمين  تساعد  التي  املدرسية  اإلدارة  اد(  ومن خطة 

على تذليل الصعاب التي تواجههم وتباُدل الخبرات فيما بينهم من أجل  والذين يكلفون بمتابعة املعلمين من قبل اإلدارة ويعملون 

م من ُبعد أفضل
ُّ
السؤال الثالث على هذا والذي نصه: "هل تسمح بتبادل الخبرات بين املعلمين داخل  ، وقد أجاب  تحقيق تعل

في   بالتعاون  الّتعليم من بعد؟ وكيف؟"مادتك وذلك  في حصص  املستخدمة  اإلستراتيجيات  اإلجابات عليه  وضع  ، وقد جاءت 

في   تمثلت  املعلمين  بين  تتم  التي  الخبرات  تباُدل  سبل  إن  اآلتي:  املادة  وفق  معلمي  بين  سوًيا  التحريرية  العمل  أوراق  إعداد 

دة عند الحاجة، وأيًضا من خلل اإلعداد سوًيا لإلستراتيجيات  الواحدة، وتباُدل الزيارات بينهم لتقييم بعضهم البعض واملساع 

تيجيات، وعمل جلسة عصف  املستخدمة مثل تصميم فيديو تعليمي أو إعداد اختبار إلكتروني مًعا، واملناقشة املسبقة لإلسترا

 ذهني بينهم للوصول ألفضل مخرجات يتم تطبيقها داخل الحصص.

لكل معلم على حدة، كما    ملتنوعة التي تخرج من فريق العمل إذا قورنت باألفكار الفرديةوربما يعزى ذلك إلى غنى األفكار ا

أكثر من معلم في تنفيذ اإلستراتيجيات سيساعد على  أن تنفيذ بعض اإلستراتيجيات يكلف الوقت والجهد الكبيرين، فإذا تعاون  

لإلدارة بدون خطة واضحة  يتم ذلك  يثريها، وال  مما  وكثرتها  املتابعة    تنويعها  على  وتعمل  الجماعي  العمل  على  املدرسية تشجع 

ف على الصعوبات رة من خلل التدرج الوظيفي الذي يسمح بوجود املنسقين املشرفين على املعلمين باستمرار، والوقو املستم 

يم والتعلم املعاصر،  التي تواجه املعلمين في مجال تطوير قدراتهم وأساليب تدريسهم بما يتوافق مع أحدث األساليب في التعل

  ومحاولة تذليل تلك الصعوبات تعمل على مس
ً

اعدة املعلمين في اإلبداع وإطلق العنان لخيالهم وتطبيق ما يرونه مناسًبا وفعاال

 جيات تعليمية. من إستراتي

كر للتعلم أشارت إلى عدم مصادفة أية صعوبات تذالتي  (  2021)وقد اتفقت نتائج فرضيتنا مع دراسة العنزي والسعيدي  

لمين إعداًدا مسبًقا لتضمين التكنولوجيا واستخدام املعلومات واالتصاالت  من بعد، وذلك يرجع إلى اهتمام اإلدارة بإعداد املع

( والتي توصلت إلى أّن من املعوقات التي تواجه املعلمين في  2010)ت دراستنا مع دراسة الشناق وبني دومي  في التدريس. كما اتفق

م من 
ّ
 في األجهزة.  عدم توفير اإلدارة لخدمات إنترنت قوية وكثرة األعطال ُبعد هو التعل

التي تو 2020)كما اتفقت نتائج دراستنا مع دراسة الرنتيس ي   التي أوضحت املعوقات  م من ُبعد وجاءت اإلدارة  ( 
ّ
التعل اجه 

ا في  فكانت  التقنية  املعوقات  أما  واألخيرة،  الرابعة  املرتبة  في  كعائق  الثانية.املدرسية  دراسة    ملرتبة  مع  نتائجنا  اختلفت  بينما 

( الباحثة  (  2021أحمد  فيها  أكدت  التعليموالتي  تكنولوجيا  أدوات  استخدام  تفعيل  في  املدرسية  اإلدارة  دور  املدارس    أّن  في 

 الحكومية الثانوية جاء بمستوى متوسط.

ابعة  9.4  مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الر

الرابعة  الفرضية  ت  )   نصَّ مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  فروق  "توجد  ه: 
ّ
أن ف    =0,05على  املعلمين  (  اعتماد  درجة  ي 

اتّي تعزى ملتغير متابعتهم دورات تدريبّية متخصصة"، وقد تم اعتماد اختبار  
ّ
م الذ

ّ
إستراتيجيات تساعد في تنمية مهارات التعل

ية ( ملعرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائ(One Way Analysis of Variance - ANOVAتحليل التباين األحادي  

 جموعات. بين امل

 

 



 

 

39 
 

ISSN: 2701-9233 

 

 2022 ،5، العدد 2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 5 (2022) 

 

اتّي والتي يتبعها املعلمون في حصصهم تعزى 4جدول رقم )  
ّ
م الذ

ّ
 (: الفروق بين اإلستراتيجيات التي تنمي مهارات التعل

 ( 37إلى متغير متابعتهم دورات تدريبّية. )ن=

 املحور 

 ة متابعتهم دورات تدريبّية متخصص 

 الداللة  ف
  أبًدا

 (2)ن = 

 نادًرا 

 (1)ن = 

 أحياًنا 

 (8)ن = 

  غالًبا

 (10)ن = 

 دائًما 

 (16)ن = 

 ع م ع م ع م م ع م

يتبعها   التي  اإلستراتيجيات 

 املعلمون في الّتعليم من بعد. 
3,23 1,08 3,80 4,03 0,26 3,65 0,76 4,34 0,36 3,858 * 0,011 * 

املتعلمين   اكتساب  درجة 

اتّي م
ّ
م الذ

ّ
 هارة التعل

3,33 1,02 4,06 3,64 0,45 3,46 0,49 3,70 0,53 0,654 0,628 

   0,05*: دال عند     2,668=0,05ف الجدولية عند 

( وهذا  2,668( أي أعلى من قيمة ف الجدولية والتي بلغت )3,858( أّن قيمة ف املحسوبة بلغت )4يتبين من الجدول رقم )

الفرضية، ُيثبت صحة  ورات تدريبّية متخصصة، فكل َمن  إحصائًيا لصالح َمن يتابعون دائًما دحيث أن هناك فروق دالة    ما 

تعاُم  لديه  كان  املعلمين  من  التدريبّية  الدورات  والتي  تابع  ُبعد  من  م 
ّ
التعل في  املستخدمة  اإلستراتيجيات  مع  ومتنوع  أفضل  ل 

اتّي للمتعلمين، و 
ّ
م الذ

ّ
ي السؤال  ذلك حين تم سؤال املعلمين األوائل ف  قد أكدت نتائج املقابلتتساعد على تنمية مهارات التعل

الذين   املعلمين  تم تدريب  إذ نص السؤال على: "هل  املعلمين،  لتدريب  بها مدارسهم  التي قامت  التدريبّية  الدورات  األول حول 

 تشرف عليهم للتعامل داخل حصص الّتعليم من ُبعد؟". 

األ  املعلمين  عينية  أجمعت  )وقد  بلغت  والتي  م16وائل  )  اعلًم (  بنسبة  ذلك  على  حيث  100أول  تدريب  %(  تم  ه 
ّ
أن ذكروا 

م من ُبعد ومميزاته  
ّ
م من ُبعد من خلل بعض التدريبات التي تمثلت في: التعريف بمفهوم التعل

ّ
املعلمين في مدارسهم على التعل

اال  الحصص  في  املستخدمة  األجهزة  مع  التعامل  على  والتدريب  الفرق  وعيوبه،  وتوضيح  البشري  فتراضية،  التواصل  بين 

اإللكتر " والتواصل  تطبيق  مثل  ُبعد  من  م 
ّ
التعل تطبيق  على  املعينة  للوسائل  ونماذج  و"zoomوني،   "google class room  "

أثناء الشرح وغيرها من البرامج والتطبيقات، والتدريب على تص google meetingو" الخاّصة بتسجيل الشاشة  ميم  " والبرامج 

 نية. االختبارات اإللكترو 

التدر  أهمية  إلى  ذلك  يرجع  فكلما  وربما  التعليمّية،  العملّية  تخص  التي  الجديدة  األمور  في  وخاّصة  املتخصص  تدّرب  يب 

م  
ّ
املعلم من خلل الدورات التدريبّية املتخصصة، كلما سهل عليه أمر التعامل مع اإلستراتيجيات املختلفة داخل حصص التعل

ُبعد  على    من  تساعد  للمتعلمين،  والتي  اتّي 
ّ
الذ م 

ّ
التعل مهارات  "تنمية  برنامج  املتعلم  zoomففي  يستطيع  املثال  سبيل  على   "

تحت  بمفرده   اإللكترونية  االختبارات  على  اإلجابة  عند  وأيًضا  مهارات،  من  به  ما  كل  ويجيد  البرنامج  هذا  مع  بمهارة  التعامل 
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املعلم فهو بذلك قد نمى  اتّي وهذا ال يتوافر إال إذا تدرب  لديه مهارات التع  إشراف وإرشاد 
ّ
م الذ

ّ
التعامل مع تلك  ل املعلم على 

 اإلستراتيجيات. 

وكيفية   ومهاراته  للمتعلمين  اتّي 
ّ
الذ م 

ّ
بالتعل املقصود  فهم  على  تساعده  جديدة  ا 

ً
آفاق املعلم  أمام  تفتح  التدريبات  أّن  كما 

الحصص، من خلل  وتنميتها  املهارات  تلك  الدور   إكساب  فإن  املوأيًضا  بها  يلتحق  التي  املتخصصة  التدريبّية  علمون حول  ات 

م من  
ّ
م من ُبعد قد أدت إلى تمكين املعلمين من تنويع األنشطة املستخدمة في حصص التعل

ّ
أساليب التدريس الناجحة في التعل

املقابلة م أسئلة  نتائج السؤال األول من  في  منها  إلى مجموعة  األوائ ُبعد، والتي أشرنا  املعلمين  املواد( والذي نصه:  ل  ع  )منسقي 

املعلمين الذين تشرف عليهم للتعامل داخل حصص الّتعليم من ُبعد؟"، حيث جاءت اإلجابات عليه وفق اآلتي: "هل تم تدريب  

م من ُبعد من خلل بعض التدريبات التي تمثلت في: التعريف بمفهوم  
ّ
م من ُبعد  تم تدريب املعلمين في مدارسهم على التعل

ّ
التعل

ألجهزة املستخدمة في الحصص االفتراضية، وتوضيح الفرق بين التواصل البشري  مميزاته وعيوبه، والتدريب على التعامل مع او 

 " تطبيق  مثل  ُبعد  من  م 
ّ
التعل تطبيق  على  املعينة  للوسائل  ونماذج  اإللكتروني،  و"zoomوالتواصل   "google class room  "

الخاّصة بت" واgoogle meetingو" أثناء الشرح وغيرها من البرامجلبرامج  والتطبيقات، والتدريب على تصميم    سجيل الشاشة 

 االختبارات اإللكترونية. 

( التي أوضحت الدور الفعال واملؤثر إلعداد املعلمين املسبق  2021وقد اتفقت نتائج فرضيتنا مع دراسة العنزي والسعيدي )

 
ّ
التعل حصص  داخل  للتعامل  يسوتدريبهم  مما  ُبعد  من  متعم  ومساعدة  إستراتيجياتهم  تنويع  على  مع اعدهم  للتعامل  لميهم 

( والزهرة  األسود  دراسة  مع  أيًضا  نتائجنا  واتفقت  بسهولة،  اإللكترونية  واالختبارات  التكنولوجّية  والتي  2021الوسائل   ،)

من حيث مسار   ومختلفا  خاًصا  نهًجا  تتطلب  بعد  من  التعليم  برامج  أّن  واإلعداد  أوضحت  والتنظيم واالتصاالت،  التخطيط 

تط املعلمين  على  أساليب دعم  ويجب  تنويع  في  واالجتهاد  الحديثة،  التكنولوجّية  التقنيات  التعامل مع  مهاراتهم بخصوص  وير 

 املتعلمين، وتسهيل الحوار والنقاش معهم عن بعد، وتقّبل وجهات النظر املختلفة. 

در  مع  دراستنا  نتائج  اختلفت  العتيبي بينما  من  كل  )2020)  اسة  والهاشمية  أ2014(  حيث  ملعلمين  اتدريب  ضرورة  كدتا  ( 

اتّي 
ّ
الذ م 

ّ
التعل مهارات  تنمية  في  تأثيرها  ومدى  املستخدمة  اإلستراتيجيات  عن  الحديث  دون  الحديثة  التقنيات  مع  للتعامل 

 للمتعلمين.

 مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الخامسة  9.5

الخامس الفرضية  ت  ه:  نصَّ
ّ
أن على  )ة  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  فروق  املتعلمين  (      =0,05"توجد  اكتساب  درجة  في 

اإللكترونية املعلومات  مع  التعامل  مهارات  من  تمكنهم  مدى  إلى  تعزى  اتّي 
ّ
الذ م 

ّ
التعل الفرضية  مهارات  صحة  من  وللتحقق   ،"

 غيرين، كما هو موضح بالجدول التالي:علقة بين متارتباط بيرسون، وهو اختبار معلمي يصلح إليجاد ال استخدمنا معامل 
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اتّي والتعامل مع املعلومات اإللكترونية )ن = 5)  جدول رقم
ّ
م الذ

ّ
 (105(: االرتباطات املتبادلة بين درجة اكتساب املتعلمين مهارة التعل

اتّي 
ّ

م الذ
ّ
 درجة اكتساب املتعلمين مهارة  التعل

 كترونيةاإللمهارات التعامل مع املعلومات 

 مستوى الداللة معامل ارتباط بيريسون 

 0,05 *0,667 التنظيمية املهارات  -أ

 0,05 *0,766 مهارات التقويم الذاتي. –ب 

 0,05 *0,783 مهارات التوجيه والتحكم الذاتي -ج

   ,0*: دال عند مستوى    0,192= 0,05ر الجدولية عند مستوى 

الجدول   من  )يتضح  أّن  5رقم  م(  )قيمة  بين  تراوحت  بيرسون  ارتباط  و)0,667عامل  من0,783(  أكبر  وهي  )ر(    (  قيمة 

عند مستوى   إحصائية داللة ذات علقة طردية ( وهذا يدل على وجود0,05( عند مستوى الداللة )0,192الجدولية التي بلغت )

اتّي ومدى تعابين درجة اكتساب  (      =0,05الداللة )
ّ
م الذ

ّ
ملهم مع املعلومات اإللكترونية، أي أنه كلما  املتعلمين ملهارات التعل

املتعلمون   املختلفة،  تمكن  بأبعاده  اتّي 
ّ
الذ م 

ّ
التعل اكتسابهم  ملهارات  بمهارة زادت درجة  املعلومات اإللكترونية  التعامل مع  من 

اتّي.تعلم تعليم نفسه بنفسه مما ينمي لديه مهارات حيث أّن التعامل مع املعلومات اإللكترونية يتيح للم
ّ
م الذ

ّ
 التعل

اال  في  الثاني  املحور  نتائج  أكدته  ما  م  وهذا 
ّ
التعل مهارة  املتعلمين  اكتساب  "درجة  تناول:  والذي  للمتعلمين  املوجهة  ستبانة 

امل مصادر  مع  بالتعامل  والخاص  املحور  هذا  في  الرابع  البعد  درجات  كانت  حيث  اتّي"، 
ّ
الستجابات  الذ محققة  املختلفة  عرفة 

وقد كان عدد العبارات الخاصة بذلك  (،  4,10( و)2,42)متوسط ومرتفع، وتراوحت املتوسطات الحسابية لها بين  جيدة ما بين  

 ( عبارات.9البعد )

كنهم من تنمية مهارات  وربما يعزى ذلك إلى أّن التعامل الجيد للمتعلمين مع املعلومات اإللكترونية يتطلب تدريًبا مستمًرا ُيم

اتّي لديهم 
ّ
م الذ

ّ
بارات اإللكترونية أو مهارات توجيه وتحكم  ذاتي بوسائل مختلفة منها االختالتقويم  التنظيمية أو  السواء    التعل

اتّي  
ّ
م الذ

ّ
لديهم  ذاتي، وأيًضا كلما زاد تمكن املتعلمين من التعامل مع املعلومات اإللكترونية عمل ذلك على تطوير مهارات التعل

 من االعتماد على املعلم.مما يؤدي إلى االعتماد على النفس أكثر  

إلى   التكنولوجإضافة  مع  التعامل  تلك  أّن  مع  ذاتًيا   
ً

وتعامل املتعلمين  ملهارات  تنمية  ويتطلب  العصر  لغة  اآلن  أصبح  يا 

وشغف   فردي  واكتشاف  الوقت،  نفس  في  حاسة  من  أكثر  تنمي  مؤثرات  ويتطلب  هو  األساليب،  ما  لكل  التعلم  على  وحرص 

ه يحتاج 
ّ
اتّي املرجوة.إلى قدرة كبيرة من االعتماد على النفس، وكلها تعد من مهارات جديد، كما أن

ّ
م الذ

ّ
 التعل

منصور   دراسة  مع  دراستنا  نتائج  أّن    (2021)واتفقت  أكدت  نمو التي  في  أسهم  قد  املعزز  الواقع  تكنولوجيا  استخدام 

( التي توصلت إلى  2017مؤمن أبو زيتون )ا مع دراسة  رات البحث الذاتي للمتعلمين، واتفقت أيًضا نتائجناملفاهيم العلمية ومها
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في محافظة   داللة ذات  طردية علقة وجود  األساسية  املرحلة  التفاعلي على طلب  التعلم  برنامج  فاعلية  بين درجة  إحصائية 

اتّي.طولكرم من وجهة نظر معلميهم ودورها في تطوير مهارات ا
ّ
م الذ

ّ
 لتعل

اتّي لدى  ( حول أثر التعلم اإللكتروني في تحسين مهارا2018من الرشيدي )كما اتفقت دراستنا مع دراسة كل  
ّ
م الذ

ّ
ت التعل

( التي أوضحت أنه يوجد أثر للتعلم اإللكتروني على  Wan & Haggerty, 2012طلبة مساق تقنيات التعليم واالتصال، ودراسة )

ال التنظيم  امهارات  ودراسة  اتّي، 
ّ
الذ م 

ّ
التعل مهارات  إحدى  وهي  )ذاتي  دومي  وبني  تواجه  2010لشناق  التي  املعوقات  حول   )

ف على  املتعلمين  القدرة  مثل  اإللكتروني  التعلم  ملهارات  املتعلمين  امتلك  عدم  إلى  نتائجها  توصلت  والتي  اإللكتروني  التعلم  ي 

اتّي واالعتماد على الذات.
ّ
م الذ

ّ
 التعل

حت أّن برامج التعليم من بعد تتطلب نهًجا خاًصا ومختلفا من  (، والتي أوض 2021بينما اختلفت نتائجنا مع دراسة األسود )

الكافي  ح واالستعداد  الذاتية  الدوافع  املتعلمين  لدى  ر 
ّ
تتوف أن  ويجب  واالتصاالت،  والتنظيم  واإلعداد  التخطيط  مسار  يث 

وت مبادراتهم  وإطلق  مهاراتهم  نتلتطوير  مع  نتائجنا  اختلفت  كما  واملستقل.  الذاتي  للعمل  الزبيدي قّبلهم  دراسة  من  كل  ائج 

( الذين 2010(، ودراسة مسعودي )2014(، ودراسة حمدتو )2015ودراسة الفليت )  (،2019(، ودراسة محمد وآخرون )2019)

الوسائل  أرجعوا   مع  وتعاملهم  اتّي 
ّ
الذ م 

ّ
التعل مهارات  املتعلمين  اكتساب  في  درجة  مهاراتهم  غير  أخرى  عوامل  إلى  التكنولوجّية 

 التخصص العلمي أو مكان السكن أو الدرجة العلمية. املعلومات اإللكترونية، فمنهم َمن أرجعها إلى الجنس أو إلى  التعامل مع

قة طردية دالة  أما بالنسبة للنتائج املتعلقة بموضوع الدراسة، فقد تبين لنا من خلل نتائج الفرضيات الفرعية وجود عل

املستخ )اإلستراتيجيات  الدراسة  متغيري  للمبين  اتّي 
ّ
الذ م 

ّ
التعل مهارات  وتنمية  ُبعد،  من  م 

ّ
التعل في  تعزى  دمة  وربما  تعلمين(، 

م من ُبعد ساعد على 
ّ
النتائج إلى أّن استخدام املتعلمين ملصادر املعرفة املختلفة من خلل توجيه املعلمين لهم في حصص التعل

واالطلعاكتساب   الذاتي  البحث  مهارات  وتنمية  والخبرات  بمساحة    املعلومات  للمتعلم  يسمح  ُبعد  من  م 
ّ
التعل أّن  كما  لديهم، 

ه يوفر للمتعلمين فرصة للقراءة واالطلع في أي مكان، وعندما يتم  كبيرة  
ّ
أن الذاتي والتزود من املعرفة كلما أراد، حيث  للتعلم 

م من ُبعد 
ّ
 يمكن الرجوع إليها عدة مرات بسهولة.  تسجيل وحفظ حصص التعل

م من
ّ
ّية والتطبيقات اإللكترونية بمفرده ويحفظ  ُبعد يجعل املتعلم قادًرا على التعامل مع الوسائل التكنولوج  كما أّن التعل

عة في  املصادر وينظمها بشكل يساعده على التحصيل، كما أنه ينمي مهارة التوجيه والتحكم من خلل ما يوفره من طرق متنو 

 نتباه.عرض الدروس التعليمّية مما يساعد على التركيز واال 

 ( زيتون  أبو  مؤمن  دراسة  مع  دراستنا  د2017وتتفق  حول  اتّي  ( 
ّ
الذ م 

ّ
التعل مهارات  تطوير  على  التفاعلي  التعلم  برنامج  ور 

بدرجة كبيرة على فقرات دور    ملتعلمي املرحلة األساسية في محافظة طولكرم من وجهة نظر معلميهم، وتوصل إلى وجود موافقة

التفاعلية عملت على تحسين أداء  مهارات الذات بشكل عام، ويعزو أبو زيتون ذلك إلى أن البرامج  البرنامج التفاعلي في تطوير  

البرام املتعلم  استخدم  كلما  أنه  بمعنى  طردية  أصبحت  بينها  العلقة  وإّن  التعلمية،  التعليمّية  املستويات  بجميع  ج  املتعلمين 

 طوير ذاته وقدرته على االعتماد على نفسه في التعلم.التفاعلية كلما اكتسب املهارات املهمة التي تعمل على ت
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اتّي لدى طلبة  2018ت دراستنا مع دراسة الرشيدي )كما اتفق 
ّ
الذ م 

ّ
أثر التعلم اإللكتروني في تحسين مهارات التعل ( حول 

  ( ودراسة  واالتصال،  التعليم  تقنيات  اإللWan & Haggerty, 2012مساق  للتعلم  أثر  يوجد  أنه  أوضحت  التي  على  (  كتروني 

م ا
ّ
اتّي. مهارات التنظيم الذاتي وهي إحدى مهارات التعل

ّ
 لذ

 واالقتراحات   أهم النتائج   .10

أثر لإلستراتيجيات التي يستخدمها املعلمون في حصص  أمكن استخلص نتيجة رئيسة وهي أن هناك  في نهاية هذه الدراسة  

اتّي للمتعلمين
ّ
م الذ

ّ
م من ُبعد في تنمية مهارات التعل

ّ
 للدراسة فتمثلت في:  الفرعية . أما النتائج التعل

م من ُبعد تحتل أهمية في مجتمع الدراسة ملا لها من أثر على تنمية مهارات  إنَّ اعتماد إسترا •
ّ
تيجية الفصل املقلوب في التعل

اتّي للمتعلمين. 
ّ
م الذ

ّ
 التعل

املعلمين  • م    إنَّ 
ّ
التعل حصص  في  يستخدمونها  التي  اإلستراتيجيات  في  تنمية  ينّوِّعون  على  املتعلمين  ساعد  مما  ُبعد،  من 

ا
ّ
م الذ

ّ
 تّي لديهم. مهارات التعل

 تتعامل املعلمات مع الوسائل التكنولوجية الحديثة بشكل أفضل من املعلمين. •

 يجياتهم. ال تؤثر الحوافز املادّية على أداء املعلمين وعلى تنوع إسترات •

م من •
ّ
 ُبعد ضعف البنية التحتية وشبكة اإلنترنت الضعيفة. من املعوقات التي تواجه املعلمين في حصص التعل

م من ُبعد.تعمل إدار  •
ّ
 ات املدارس على تذليل الصعاب التي تواجه املعلمين في التعل

م من ُبعد، وقلة الدراسات التي تناولتها،  بناء على نتائج الدراسة، ونظًرا لحداثة االهتمام باإلستراتيجيات املستخدمة 
ّ
في التعل

نا ن
ّ
 :ص ي باآلتيو فإن

م من ُبعد على تطوير األداء الذاتي لطلب املرحلة  إجراء دراسة لقياس أثر إستراتيجية الصف املقلوب ف •
ّ
ي حصص التعل

 الثانوّية في محافظة اإلسكندرية.

م من ُبعد داخل املؤسسات التربوية وسبل التغإجراء دراسة للتعرف على معيقات اعتماد  •
ّ
لب  إستراتيجيات حديثة في التعل

 عليها.

م من ُبعد.إجراء دراسات حول أهمية إعداد وتدريب املعلمين للت •
ّ
 عل
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Abstract 

Educational supervision aims to provide a specialized service that aims to improve 

the teacher by providing the best teaching and learning conditions that enable him to 

contribute to the educational process by performing his role effectively. It is a 

technical service that aims primarily to improve the educational performance of the 

teacher, by urging and motivating him to self-development, and strengthening the 

bonds between him and his colleagues, which benefits the teacher and the student, 

and leads to the clarification of the objectives of education for both . 

The supervision process needs continuous renewal and development in line with the 

needs and objectives of education, and consequently with the various needs of 

society. This requires the supervisor to work diligently to develop the potential of 

the teacher, and to constantly strive to develop his information and help him 

enlighten the way for him to grow in his profession while constantly motivating him 

to give in order to improve the teacher’s educational performance. It shows us the 

great impact that the supervisor leaves in helping the teacher to succeed in his 

profession and support him to overcome difficulties and troubles, which is reflected 

in an improvement in his educational performance by refining his educational 

competencies, which makes him a leader in his class, holding the reins to achieve 

the goals of education, based on the achievement of his desired goals in each Class. 

However, this requires the supervisor to adopt supervisory methods that contribute 

to achieving this in line with the objectives of education. 

Keywords: Supervising; Educational Supervisor; Educational Performance; the 

teacher; education 
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 ملخص 

م من خالل توفير أفضل الظروف التعليمّية    لالرتقاءم خدمٍة متخّصصٍة تهدف  تربوّي إلى تقدييهدف اإلشراف ال
ّ
باملعل

القيام بدوره بشكٍل   التربوّية عبر  العملّية  في  نه من املساهمة 
ّ
تمك تي 

ّ
ال مّية 

ّ
 تهدف بشكٍل والتعل

ٌ
 فنّية

ٌ
ه خدمة

ّ
إن   فّعاٍل. 

تأساس يٍّ  إلى  التع  م 
ّ
املعل أداء  عبر حسين  ما    ليمّي،  وبين زمالئه،  بينه  الروابط  وتقوية  ذاتّي، 

ّ
ال النمّو  على  وتحفيزه  ه 

ّ
حث

م والتلميذ، ويؤّدي إلى توضيح أهداف التربية لكالهما. يعود بالفائ
ّ
 دة على املعل

ا إلى  اإلشراف  عملّية  يّتفقوتحتاج  بما  املستمّرين  والتطوير  مالتربي  وحاجات  لتجديد  وبالتالي  وأهدافها،  ع حاجات  ة 

والسعي  امل م، 
ّ
املعل إمكانات  تطوير  على  الدؤوب  العمل  املشرف  على  يفرض  ما  املختلفة.  تنمية  جتمع  إلى  الدائم 

ئٍم على العطاء في سبيل تحسين أداء  معلوماته ومساعدته في تنوير الطريق أمامه لينمَو في مهنته مع تحفيز ه بشكٍل دا

م اامل
ّ
 .  لتعليميّ عل

ذي 
ّ
ال الكبير  األثر  لنا  املع  ويظهر  مساعدة  في  املشرف  املصاعب  يتركه  ي 

ّ
لتخط ومساندته  مهنته  في  النجاح  على  م 

ّ
ل

يمسك بزمام    واملتاعب، ما ينعكس تحسيًنا في أدائه التعليمّي عبر صقل كفاياته التعليمّية، ما يجعله قائًدا في صّفه،

التع أهداف  ليحّقق  اناألمور  ا  ليم، 
ً
املنشو طالق أهدافه  تحقيق  كّل  من  في  من  دة  ب 

ّ
يتطل ذلك  أّن   

ّ
إال دراسّيٍة.  حّصٍة 

 يق ذلك بما يتناسب وأهداف التربية والتعليم.املشرف اعتماد أساليَب إشرافّيٍة تسهم في تحق

 ؛ املعلم؛ التعليم األداء التعليميّ   ؛املشرف التربوّي  ؛اإلشراف  :يةفتاحات املالكلم
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  مةّد قم

مجاالت   من  مجاٍل  كّل  في  العاملون  علييحتاُج  ويشرف  ويوّجههم  يرشدهم  من  إلى  أعمالهم  الحياة  تطوير  ُبغية  هم 

ا من أهمّية العملّية التعليمّية ودورها الكبير في إعداد الفرد ليصبح عضًوا   عملهم.وتحسينها، ليزيَد إنتاجهم وتعلَو قيمة 
ً
وانطالق

 في مجتمعه، ومن ك
ً

م هو  ون املعفاعال
ّ
ّحة إلى وجود من يشرف عليه وعلى أدائه التعليمّي من  ركنها األساس ّي، برزت الحاجة املل ل

، لذا كان ال  باب التوجيه والتطوير ال املحاسبة واملطالبة، ال سيّ  ه يتعامل مع التلميذ كإنساٍن في حالة تغّيٍر وتبّدٍل مستمّرٍ
ّ
ما وأن

 
َ
م ويسّدد خطاه فاف التر باإلشر  بّد من إنشاء جهاٍز تربوّيٍ ُعرف

ّ
 ي كّل مهّمٍة من مهامه التربوّية.  بوّي يواكب املعل

تف       إلى جهاز  التربوّي  تحّول اإلشراف  هو  الفت 
ّ
ال الواقع  أّن   

ّ
العربّية،  إال البلدان  الكثير من  وفي  بلدنا  في  تيٍش ومراقبٍة 

م    ء السنةة أثناحيث انحصر عمل املشرف التربوّي بمجموعٍة من الزيارات الصفيّ 
ّ
واكتشاف ثغراته،  الدراسّية ملراقبة أداء املعل

ة التعليمّية، من دون تقديم أّي تقويٍم  والحكم عليه من خاللها بالفشل في مهّمته، ثّم إقالته باعتباره الحلقة األضعف في العمليّ 

 ى. ألدائه، أو إلقاء الضوء على ما يمتلك من نقاط قّوٍة وإبداعاٍت في نواٍح أخر 

م في املدرسة من خاللر اإلشراف التربوّي عندها بإصدار حكٍم خُتص فا  
ّ
سير حّصٍة دراسّيٍة، بدَل     على استمرارّية املعل

أهداف لتحقيق   
ً
وسيلة يكون  أن  التعاون    من  على  وترتكز  السليم،  التخطيط  من  أساٍس  على  تقوم   

ً
فنّية  

ً
وخدمة التربية، 

م مناملتبادل بين املشرف وامل  واالحترام
ّ
اليب التعليمّية، وإعداده ومساعدته على  إلى أفضل الطرق واألس  وجيه األخير خالل ت  عل

الزمة، بشكٍل يهدف إلى تامتالك األساليب والوسائل التربويّ 
ّ
ا على سير  ة ال ا، ما ينعكس إيجابيًّ حسين أدائه التعليمّي وتنميته مهنيًّ

 العملّية التعليمّية.

 تبيان امن هنا، كان ال بّد من      
ّ
مين بشكٍل عام، ومدى انعكاسه تحسيًنا  إلشراف التربوّي على أذي يتركه األثر ال

ّ
داء املعل

مين  
ّ
املعل أداء  ال التعليميّ في  بالتزامن مع وجود عدٍد  في    ،  تربوّيٍ   وجود مشرٍف 

َ
ينكرون ضرورة الذين  التربوّيين  بهم من  يستهان 

مون  
ّ
املعل به  يقوم  ما  أّن  اخت أساًسا  مؤّسساتهم معتبرين  دام منذ  ما  لتأدية وظيفتهم  كاٍف  العلمّية  يارهم  بالكفاءة  يتمّتعون  وا 

ا من مالحظتنا التط
ً
ه انطالق

ّ
تي دخلت على عالم التربية سواًء املطلوبة وبالضمير املنهّي املفترض. غير أن

ّ
ّورات التربوّية السريعة ال

مية، أم من حيث  
ّ
التعليمّية والتعل املواد  يُ الطرق امن حيث تجّدد  تي 

ّ
ال التبليغ ونقل  عتمد في 

ُ
ت أن  ملعرفة، نجد باملقابل  فترض 

وب مين 
ّ
املعل مساعدة  في  كبيٌر  أثٌر  له  التربوّي  اإلشراف  أن  يعتقدون  مّمن  الخدمات  الكثيرين  خالل  من  منهم  الجدد  خاّصٍة 

   التوجيهّية التي تسهم في تحسين أدائهم وتوعيتهم على كّل جديٍد قد ال يكون بوسعهم
ّ
يه من تلقاء ذاتهم. وبين هذين  لعوا عل أن يط

اإلشراف التربوّي    ، يقف عدٌد من التربوّيين حائًرا في أّي وجهة نظٍر هي األصلح، ما يدعونا إلى العمل على توضيح مفاهيمنأييالر 

مين في عصٍر تربوّيٍ جديٍد وحالٍة تربوّيٍة متجّددٍة. 
ّ
 ومفهوم األداء التعليمّي املطلوب من املعل

 ك نتساءل:ضوء ذلوفي   

 حل تطّوره؟ وما هي ممّيزات اإلشراف التربوّي الحديث؟ربوّي القديم؟ ما هي مراما هو مفهوم اإلشراف الت •

 التربوّي؟ ما هي أنواعه؟ وما هي وظائفه؟ ما هي أهداف اإلشراف  •

تي يجب أن يمتلكها املشرف التربوّي؟ ما هي مهام املشرف التربوّي  •
ّ
تكون العالقة بينه  يجب أن  ؟ وكيف  ما هي الصفات ال

م؟ 
ّ
 وبين املعل

مين؟  ما هي األساليب اإلشرافّية الواجب اعتمادها من قبل املشرف التربوّي؟ وما هو أثر اعتمادها في تحسين  •
ّ
 أداء املعل
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م في سبيل  يما     
ّ
 ر  الدو   تحديد دفعنا إلى البحث في مقالنا هذا حول أهمّية اإلشراف التربوّي في تحسين أداء املعل

ّ
ذي  ال

أدائهيلعبه املشرف ملساعدته على معالجة   في  القصور  في    نواحي  الكبير  التربوّي األثر  لغياب اإلشراف  أّن  التعليمّي، وكيف 

م في مهاـمه التعليمّية.فشل 
ّ
 املعل

ه بعد       
ّ
ي ّفي  التربو   اإلشرافعلى الدراسات السابقة حول هذا املوضوع، الحظنا نقًصا في دراسة أثر    االطالعال سيّما وأن

مين الجدد
ّ
 في معالجة موضوٍع جديٍد قد ُيسهم في سّد ثغرةٍ   تحسين أداء املعل

ً
 كبيرة

ً
د لدينا رغبة

ّ
 علمّيٍة،  بشكٍل خاص، مّما ول

م الجديد، وما يتعّرض له من مشاكَل مهنّيٍة، تستدعي وجو 
ّ
تي قد يواجهها املعل

ّ
د ويعمل على إثراء معلوماتنا حول الصعوبات ال

زمة لتحسين  انده ويمن يس
ّ

 أدائه. قّدم له الخدمات الال

 

 مفهوم اإلشراف التربوّي ومراحل تطّوره وممّيزاته -1     

له           ملا   ، أّي نظاٍم تعليمّيٍ في  الفاعلة  من األركان األساسّية  التربوّي  اعُتبر اإلشراف  تغيير واقع  لطاملا  في  كبيٍر  من دوٍر 

التعليمّية   م  -العملّية 
ّ
 التعل

ّ
إال تّية،  تي 

ّ
ال التعريفات  تعّددت  ه 

ّ
أن ومازال    السنين،  مّر  على  اإلشراف  مفهوم  التداخل  ناولت 

م  وااللتباس العام  والغموض  املفهوم  على  الضوء  إلقاء  القسم  هذا  في  سنحاول  لذلك  هذا.  يومنا  حّتى  املجال  هذا  في  وجوًدا 

 اته. ز ممّيز لإلشراف التربوّي ومراحل تطّوره، واإلشارة إلى أبر 

 اإلشراف التربوّي القديم  مفهوم -1.1

عام      أشكاله  أولى  في  التربوّي  اإلشراف  أمور    1954بدأ  أولياء  فيه  يشترك  ذي 
ّ
ال املدينة  مجلس  كان  حيث  أميركا،  في 

وقد السليمة،  باألخالق  تمّتعهم  عدم  حالة  في  آخرين  ويعزل  الطّيبة،  السمعة  ذوي  من  مين 
ّ
املعل يختار  ذلك    استمّر   التالميذ 

مين. ومع نهاية القرن التاسع عشر، أصبح مدير املدرسة  ارة  وضع حّتى ُسمح لبعض املواطنين بزيال
ّ
املدارس للتفتيش على املعل

م،  
ّ
 أّن اإلشراف التربوّي في تلك الفترة بمفهوٍم تفتيش ّيٍ يرتكز على البحث عن عيوب املعل

ّ
يهتّم بشؤون اإلدارة واإلشراف مًعا، إال

نقاط الب  م هتماواال  أّي  إهمال  مع  لديه  السلبّية  يتّم  قوّ   جوانب  ذلك  وكان  بها.  يتمّتع  قد  املشرف  ٍة  مراقبة  داخل عبر  ألدائه 

م بقراراته، من دون 
ّ
 أّية مشاركٍة فّعالٍة وإيجابّيٍة من قبل األخير.   املوقف التعليمّي، فيعمد إلى تقرير الواقع ومدى التزام املعل

م أداة  شرف ك بين املكان التواصل  لذا    
ّ
الُعليا واملعل جاٍه واحٍد، عبر عملّية إعطاِء  التنصاحب السلطة 

ّ
بات فيذ يحدث 

م على التجّدد والّتطّور ويخبت روح املبادرة  
ّ
للتعليمات وتنفيذها من دون أّي مناقشٍة لصّحتها أو عدمه، ما يحّد من قدرة املعل

 ٍن. مٍط معيّ في التدريس ويشّجع على السير وفق ن واالبتكار 

امل   نظرة  على  ا  تلقائيًّ ذلك  باعتبارها  فانعكس  تالمذته  أدمغة  إلى  م 
ّ
عن  عل باملعلومات   

ُ
مأل

ُ
ت  
ً
التلقين  أوعية طريق 

فيعمد   املشرف،  من  األوامر  يتلّقى  ذي 
ّ
ال م 

ّ
باملعل ل 

ّ
تتمث مغلقٍة  النفس ّي. ضمن حلقٍة  أو  البدني  العقاب  طائلة  تحت  والحفظ 

م دالتلم امر إلىبالتالي إلى إصدار األو 
ّ
ذي يخضُع بالنتيجة للمعل

ّ
 ون أّي محاولة إلبداء الرأي.  يذ ال

وإمالء    العثرات  تصّيد  يتعّمد  بأسلوٍب  وظائفها  تؤّدي   
ً
سلطوّية اإلشراف  عملّية  أّي وكانت  دون  من  املالحظات 

مين، ذات انعكاساٍت سلبّيٍة على العملّية  
ّ
ى إعداد طالٍب خنوٍع، يطّبق  تهي إلام، وتنالتعليمّية بشكٍل عمناقشٍة من قبل املعل

  لى عليه دون أّي تفكيٍر.  ما ُيم
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ٌ
سه مشرف

ّ
ذ شكل الهرم، يترأ

ّ
إّن هذا النوع من اإلشراف قد كّرس لسنواٍت طويلٍة من التعليم القائم على عالقاٍت تتخ

م يهدف إلى معالجة نواحي القصور  ء املعٍم ألدايدّون التقارير خالل مدار العام عبر زياراٍت فجائّيٍة، من دون تقديم أّي تقوي
ّ
في ل

يفر  أو  أحياًنا،  فُيقيله  النظرة  أدائه،  كانت  املمارسات،  تلك  أخرى. وفي ضوء  أحياٍن  في  أساليبه  عليه  إلى اإلشراف يملؤها ض 

ومشكالتهم  وأخطائهم  عيوبهم  إخفاء  إلى  مون 
ّ
املعل مال  إذ  والرهبة،  من  الخوف  ا 

ً
خوف وسلطته،  ت  اإلشراف  رسم التي 

، بغّض النظر عن أهمّية البيئة    اءاتوتحّدد اإلجر هداف وتعطي األوامر،  األ 
ّ
والخطط التعليمّية في املدرسة وفي غرفة الصف

التعليمّية، ومدى تناسب املنهاج التعليمّي وحاجات التالميذ، وتخّير الوسائل التعليمّية املناسبة لتطبيقه، ما انعكس سلًبا على  

م واعملّيتي الت
ّ
 ملتعليمعل

ً
 وجهًدا متواصال

ً
 ُبغية تطوير العملّية التعليمّية.  ن قبل التربوّيين لتطويره وتجديده ، واستدعى عمال

 

 تطّور اإلشراف التربوّي  -2.1

تي غّيرت في مفهومه وأهّمها:  
ّ
 لقد تطّور اإلشراف التربوّي منذ نشأته حّتى يومنا هذا، فمّر بالكثير من املراحل ال

 

 توجيهإلى ال التفتيشمن  -1.2.1

ل اإلشراف القد     
ّ
 لقد مث

ّ
ذي تكل

ّ
ٍة، اسـتمّر أثرهـا يم أو التفتيش ّي، ال منـا عليـه، الصـورة القاتمـة لإلشـراف فـي حقبـٍة تاريخيـّ

 مــن الــزمن، مــارس خاللهــا املفــتش ســلطته العليــا مــن خــالل 
ً
م، وال تقــّد الســلّّي مــّدة

ّ
م  زيــاراٍت صــفّيٍة، ال تعــود بالفائــدة علــى املعلــ

ت اقتراحاسوى 
ّ

  املدارس، فكان ٍت تدّون في سجال
ً
 هرمّية

ً
 تؤّدي وظائفها بأسلوٍب يتعّمد توجيه العقوبة دون اإلثابة. سلطة

 لتطّور املعرفة وأدواتها، وظهور أساليب القيـاس العلمـّي، تطـّورت أهـداف التربيـة مـن تلقـين املعلومـات إلـى   
ً
ه نتيجة

ّ
 أن

ّ
إال

م وبنمـــــ
ّ
ــــل و ّوه املالعنايـــــة بـــــاملتعل ــــةادات نمـــــّو تخصـــــّيته، وتبـــــّدلت القـــــيم والعـــــتكامـ ة والكرامـــــة االجتماعيـ ، فانتشـــــرت أفكـــــار الحريـــــّ

بدل التفتيش بما يسّمى بالتوجيه التربوّي، 
ُ
اإلنسانّية والديمقراطّية، وسرعان ما تعّرض اإلشراف القديم للكثير من النقد، فاست

 على أن التفتيش بمما
ً
 كافية

ً
ل داللة

ّ
عمل على تحقيقها في سبيل خدمة م يعد يتماش ى وأهداف التربية، أو يائدة لته السسر ما شك

ة ملواكبــــة التطــــّورات الفــــرد واملجتمــــع، وت ة التعليميــــّ ت عــــدم قدرتــــه فــــي تأديــــة غرضــــه املنشــــود أو إحــــداث أّي تعــــديٍل فــــي العمليــــّ
ّ
جلــــ

 التربوّية. 

ا يقوم على استع    َد هدفـه بمسـاعدة لجماعّية والفردّية املتنّوعة، وحـّد اليب ال األساموبدأ اإلشراف يّتخذ طابًعا توجيهيًّ

م على النمّو في املهنة و 
ّ
مين، وتشجيع آرائهـم ومبـادراتهم، فـي ظـّل املعل

ّ
الكفاءة في األداء، والعمل على تقّبل الفروق الفردّية بين املعل

ة اإل  ى قيــادة عمليــّ
ّ
ة مــن خــالل إتاحــة رشــيد اراف لتشــعالقــة زمالــٍة بيــنهم وبــين املشــرف، فــاألخير يتــول ة التعليميــّ فــرص النمــّو لعمليــّ

ذي أصبح بإمكانه ا
ّ
م ال

ّ
 ملشاركة في مناقشة أهداف التعليم وخططه. الذاتّي للمعل

ٍم   
ّ
 للمعلـ

ً
 والـحة

ً
د صـورة داُر مـن طـرٍف واحـٍد وتجسـّ

ُ
ه استمّر ضمن إجراءاٍت قائمٍة على سلطٍة وظيفّيٍة تـ

ّ
 أّن ذلك كل

ّ
إال

 ٍ
ّ
ذ ــّ ة كمنفــ

ّ
ــ ــّ  لخطــ ــّوٍ املوجــ ذي يمــــارس ســــلطته عليــــه فــــي جــ

ّ
بدلت فيــــه أو  ه الــــ

ُ
ة، فاســــت ــّ ش تســــوده بعــــض مالمــــح الديمقراطيــ

ّ
امــــر املفــــت

 فيهـا مـا 
ُّ
 ُيخط

ً
م لوحة

ّ
عـاٍت. فعلـى الـرغم مـن أّن مرحلـة التوجيـه ااملشـرف مـن قـرار  هيبتغيـبتوجيهات املوّجه، بينما بقي املعل

ّ
ٍت وتطل

 شـــهدت أســـلوًبا أكثـــر 
ً
ة اإيجابيـــّ    نوعـــً

ّ
، إال ه كأســـلوٍب إشـــرافّيٍ  أّن مالمـــح التفتـــيش بقيـــت تطغـــو عليـــه، فســـرعان مـــا مـــا مـــن قبـــل املوجـــّ

 .ولم يشمل مفهوم اإلشراف ككّل  االسملتربوّيون بأّن التغيير لم يلحْق سوى اكتشف ا
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 من التوجيه إلى اإلشراف   -1.2.2 

م والتعليم، لُيدرك التربوّيون أّن ا  عملّيتيللنهوض ب  واستّمر التطّوُر في مفهوم اإلشراف يسير ببطٍء سعًيا  
ّ
 ذلك لن  لتعل

ذين من شأنهم أن 
ّ
 عن طريق املدّرسين ال

ّ
تي طرأت على ميادين    يّتم إال

ّ
 للتطّورات ال

ً
يعملوا على تطوير العملّية التعليمّية مواكبة

املجتم في  األساس  الحجر  هو  التربوّي  امليدان  أّن  وبما  البشرّية،  الالحياة  كان  من  ع،  في س  بّد  تربوّيٍة  نهضٍة  دؤوٍب إلحداث  عٍي 

ٍط على رقاب  هوم التوجيه التربوّي، من خالل العمل على تحسين األساليب مف
ّ
املّتبعة في اإلشراف، ليتحّول عندها من سيٍف مسل

  
ٌ
 تشاركّية

ٌ
م والتعليم على أّنها عملّية

ّ
مين إلى جهاٍز فنّيٍ ينظر إلى عملّية التعل

ّ
م والطالب، والكّل يتحّمل  ملشرف واما بين املاملعل

ّ
عل

 في القيام بالعمل املطلوب منه.  مسؤولّيته

إيجابيًّ في مختلف عناصر العملّية     فحّل اإلشراف التربوّي محّل التوجيه، وجعل أهّم أهدافه إحداث تعديٍل وتغييٍر 

،  حديث عملّية قيادٍة ديمقراطّيٍة، فنّيٍة المفهومه  لتربوّي بالتعليمّية. وانطوت بذلك صفحة التفتيش القاتمة، وأصبح اإلشراف ا

ومستمّرٍة،   وشاملٍة  مٍة، 
ّ
منظ والدراسة  إنسانّيٍة،  التخطيط  على  طابٌع    واالستقصاء ترتكز  لها  التشاركي،  والتقويم  والتحليل 

وسيلتها   علميٌّ  وأسلوٌب  ا  االتصالتجريّيٌّ  العملّية  تطوير  وغايتها  املختلفة،  خالللتعليمّية  بأنواعه  املشرف  ال  من  بين  تفاعل 

 ومدير املدرسة كمشرٍف 
ّ
ة التدريسّية   مقيٍم، وبين الطالب كمحوٍر للعملّية التعليمّية، واملعل

ّ
م كمحّرٍك لذلك املحور ومنّفٍذ للخط

 ومطّوٍر لها.  

 

 ممّيزات اإلشراف التربوّي الحديث -1.3

ال           املفهوم  من  بانتقاله  التربوّي  اإلشراف  إلتمّيز  املفهقديم  املمّيزات ى  من  بمجموعٍة  الحديث  وأهّمها    وم  والخصائص 

على  كونه    
ً
قائمة  

ً
ديُمقراطّية  

ٌ
عملّية وعلى    االحترامأصبح  ط   االلتزاماملتبادل 

ّ
التسل عن  بعيًدا  أجواٍء    األخالقي،  وفي  واإلكراه 

م والتعليم   هدفهاإلبداع،  يسودها الحوار واملناقشة وا
ّ
مين مّما ينالنمّو املنهّي للمتحقيق    من خاللتحسين عمليتّي التعل

ّ
عكس  عل

واستثمار   الجهود  توظيف  اإلشراف  وظيفة  وألحت  التعليمّي.    أدائهم  على  التربية،  إيجاًبا  أهداف  لتحقيق   
ً

الطاقات وصوال

 عبر مهارا
ً
 شمولّية

ً
م، وينظر إليه نظرة

ّ
جاهاته وخصائصه النمائّية. ويعتيحترم املعل

ّ
ويعالج ثغراته،  اناته،  رف بإمكته ومعارفه وات

 إلنسانّية في البيئة التعليمّية.  اويعّزز العالقات 

ا  تبدأ عملّية اإلشراف بالتخطيط الوقائّي والعالجّي للقضايا التعليمّية من خالل خطٍط دقيقٍة       بنى تشاركيًّ
ُ
ووالحٍة ت

الرا   باالستناد والتغذية  بالتقويم  وتنتهي  العلمّية،  املنهجّية  واإلى  وسيللتقويم  جعة،  هو  بل  ذاته  في  ا 
ً
هدف ليس  لتطوير  هنا   

ً
ة

مين وتشجيعهم على التجديد واإلبتكار، والعناية بكّل ما يمّت  العملّية التعليمّية والرقيّ 
ّ
 بها إلى املستوى املطلوب عبر تحفيز املعل

م.  بين اململفتوح بالعملّية التعليمّية بصلٍة، في جٍو من التنظيم والتعاون والتفاعل والتواصل ا
ّ
 شرف واملعل

املمّيز    هذه  ط إّن  لإلشراف  أعطت  ما  ات  التطويرّي،  سعى  ابعه  تي 
ّ
ال والوظائف  لألهداف  وتوضيًحا  تحديًدا  استلزم 

 املشرف بشكٍل دائٍم إلى تحقيقها وأدائها. 
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 أهداف اإلشراف التربوّي ووظائفه وأنواعه   .2

الح   التربوّي  اإلشراف  مفهوم  من  ا 
ً
سو انطالق نعمد  ديث،  أهدافف  ذكر  إلى  القسم  هذا  اف اإلشر   في 

ذي يلعبه في سبيل خدمة العملّية التعليمّية والعمل على  الت
ّ
نا نستطيع تبيان الدور الكبير ال

ّ
ربوي ّووظائفه وأنواعه وممّيزاته. لعل

 تحسينها والرقّي بها إلى أعلى درجات التطّور. 

 

 أهداف اإلشراف التربوّي  -2.1

ا من   
ً
عنى تربوّي الحديث عملّية شاملةشراف الكون اإل انطالق

ُ
ما يمّت بالعملّية التعليمّية بصلٍة، كان ال بّد من أن  بكّل  ت

في سبيل تحسين   التربية  األساس ّي واألهّم هو رؤية غايات  مين يكون هدفه 
ّ
املعل م والتعليم، من خالل مساعدة 

ّ
التعل عمليتّي 

 غايات.تلك التحقيق ك دور املدرسة املتمّيز في ج وإدرااملناه على تحسين أدائهم التعليمّي، ثّم تطوير 

األهداف      من  مجموعٍة  إلى  والتعليم  التربية  ميدان  في  ُيترجم  لم  إذا  ا  تجريديًّ يبقى  األساس ّي  الهدف  هذا  أّن   
ّ

إال

 
ً
تي سنصّنفها إلى أهداٍف عاّمٍة تشمل العملّية التعليمّية ككّل، وأخرى خاّصة

ّ
عنى  التطبيقّية، ال

ُ
 ت

ّ
 م بشكٍل خاص. باملعل

 األهداف العاّمة   -1.2.1

م والتعليم إلى أقص ى درجٍة ممكنٍة من خالل تحسين أداء    
ّ
تتمحور أهداف اإلشراف العاّمة حول تطوير عملّيتي التعل

التعليم في  الجودة  مفهوم  ل 
ّ
يشك ما  واإلنتاجّية،  والكفاءة  الفاعلّية  من  مزيٍد  لتحقيق  وتطويره  التعليمّي  وذلك  النظام  عبر ، 

اإلستراتيجتطو  التعير  التعليمية  لدعّيات  وتوظيفها  مّية 
ّ
التنفيذ    برامجم  ل املشرف  من  ب 

ّ
يتطل ذلك  أّن   

ّ
إال والتعليم.  التربية 

عبر   التربوّي  والتطوير  التغييٍر  إحداث  ُبغية  التربوّية  للخطط  املستمّرة  التربوّية   االطالعواملتابعة  األبحاث  على خالصة  الدائم 

مين. قلها للبيئة املدرسيّ واملحلّية وناملّية ارب العوالتج
ّ
 ة عبر املعل

ي  الظروف املحيطة به، وإلى تحسين  كما يهدف اإلشراف إلى العمل على القيام بمسٍح شامٍل للواقع التربوّي، وتحليله، وتقص ّ

الصل وتقوية  املدارس،  ومديري  مين 
ّ
املعل بين  العالقة  تحسين  خالل  من  املدرسّية  االظروف  بين  وتملدرسة  ة  حقيق  واملجتمع، 

بينهما   قاعدالتعاون  بناء  في  يسهم  العملّية  ما  لتحسين  التعليمّية  البرامج  تنسيق  على  تعمل  مشتركٍة،  وأهداٍف  ٍة 
ّ
خط ذات  ٍة 

 التعليمّية. 

واجتماعيّ   نفسّيٍة  بيئٍة  توفير  ُبغية  املحلّية  البيئة  مع  املدرسة  عالقة  تطوير  إلى  أيًضا  اإلشراف  ومد ويسعى  رسّيٍة  ٍة 

م، من خالومادّيٍة مشّج 
ّ
تي تضّم اآلباء ل توضيح برامج املدرس عٍة للتعل

ّ
ال ة أمام األهالي، وإقامة الروابط والجمعّيات واملجالس 

مين ملناقشة القضايا املشتركة، ُبغية اإلفادة من ذلك في التعامل مع محاور العملّية التعليمّية والتربوّية.  
ّ
 واملعل

إل   
ً
ه  إضافة

ّ
أن صورٍة  يرمى  رسم  إلى  تيي 

ّ
ال لألهداف  لبلوغه  والحٍة  املدرسة  إدراكها  تسعى  من  م 

ّ
املعل ن 

ّ
يتمك حّتى  ا، 

مين ملشكالت تالميذهم والعمل والعمل على تحقيقها. ولعّل هدفه األهّم هو  
ّ
ا من إدراك املعل

ً
إدراك مشكالت النشء انطالق

 . عليمّية ّية التحاجاتهم، ما ينعكس تحسيًنا في العمل على إشباع 
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 األهداف الخاّصة  -1.2.2 

م هو محور هذه  أّن اوبما         
ّ
ا من أّن املعل

ً
م والتعليم، وانطالق

ّ
لهدف األساس ّي لإلشراف التربوّي هو النهوض بعملّيتي التعل

عنى بإعداد املع
ُ
تي ت

ّ
م ليص العملّية كان ال بّد من أن يعمَد اإلشراف إلى صياغة مجموعٍة من األهداف الخاّصة ال

ّ
ا على  بح قادرً ل

ا الهدف العاّم  الزمة لقيامه بدوره الفاعل في إنجاح  د، وأ ملنشو تنفيذ 
ّ
ال التربوّية  العمل على إكسابه املهارات والخبرات  هّمها هي 

  العملّية التعليمّية، من خالل العمل معه على تحليل سلوكه التعليمّي، وتشخيص جوانب القّوة والضعف في أدائه، ثّم معالجة 

راته ومساعدته على توظيفها في سبيل تحقيق غاية التعليم وهي نمّو  ه وقدهارات تطوير منمية نقاط قّوته عبر  عفه، وتنقاط ض

م عبر رفض تحميله ما ال طاقة له به من الجهد والوقت،  في مختلف مجاالته الحياتّية. فهدفه األساس ّي    التلميذ
ّ
حماية املعل

 ر. ء األمو ل أوليامن النقد الظالم من قب وحمايته 

إلى تشجيعه على      
ً
التمواصلإضافة مين، وترغيبه في مهنته  ة 

ّ
املعل قّدم والتطّور من خالل بث روح التنافس املنهّي بين 

تي تواجهه، عبر إسناد العمل الصالح له ودفعه إلى النمّو املستمّر، بمشاركته على  
ّ
ي الصعوبات واملتاعب ال

ّ
وأداء مهّمته وتخط

ه على إدراك الصلة بين  الّتأ ها، و ّدـته وتقديم رؤيٍة والحٍة لدريس ماجّيد لتالتخطيط ال 
ّ
د من صالحّية العمل املسند إليه، وحث

ّ
ك

 عن إرشاده للتعّرف على أحسن الطرق التربوّية، لإلفادة منها في تدريس ماّدته،  
ً

على    واالطالع مراحل التعليم ومستوياته. فضال

 كّل جديٍد في ميدان تخّصصه.

 

 ف التربوّي اإلشراوظائف  -2.2

ُيفترض أن تتمحور حول تحسين األداء    ف التربوّي التي ذكرناها لتبيان وظائفه التي اإلشرا أهداف  وسوف ننطلق من    

أرقى املستويات، وقد الحظنا أّن العديد من الباحثين في املجال التربوّي قد عمدوا إلى التربوّي وزيادة فعالّيته والنمّو به إلى  

 هذه ال تصنيف
َ
 تبًعا لطبيعتها إلى: وظائف

 

 ة  إداريّ  وظائف -2.2.1

إذ يتّولى اإلشراف التربوّي مسؤولّية القيادة في العمل التربوّي، وما يرافقه من توجيٍه وإرشاٍد، فيقع على عاتقه التعاون    

مين، وتوفير املناخ اإلدارّي امل مع إدارة املدرسة في عملّية توزيع الصفوف والحصص بين  
ّ
نمّو التالميذ وتحقيق  مّوهم و ناسب لناملعل

 تربوّية. ّية ال داف العمل أه 

 

 وظائف تحليلّية   -2.2.2

مين بكيفّية تحليل املناهج الدراسّية من حيث املواصفات الفنّية    
ّ
يقوم املشرف التربوّي من خاللها بمهّمة تزويد املعل

الزمة لها. 
ّ
 املحّددة لها ووضع النماذج ال
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 وظائف ابتكارّية  -2.2.3 

إلى ضرورة وضعها    االلتفاتلتطوير العملّية التربوّية مع    مستعملٍة ف عملّية ابتكار أفكار جديدٍة وأساليَب  ر شلى امليتّو   

 والتجريب، ثّم تعميم النتائج بعد ثبوت صالحّيتها.  االختبارموضع 

 

 وظائف تنشيطّية  -2.2.4

واملش   العلمّي،  اإلنتاج  على  مين 
ّ
املعل  

ّ
حث املشرف  مسؤولّية  من  ن 

ّ
أ فيكما  امل  اركة  في  حّل  القائمة  التربوّية  شكالت 

اتّي، ومتابعة كّل ما يستجّد من أمور التربية والتعليم.  رسة، املد
ّ
 ملساعدتهم على النمّو الذ

 

 وظائف تدريبّية  -2.2.5

العمل     ورشات  تنظيم  خالل  من  أدائهم،  مستوى  تحسين  ُبغية  وتدريبهم  مين 
ّ
املعل تعّهد  على  العمل  املشرف  وظائف  أهّم  من 

 التربوّية.ات البحث والنشرات ية وحلقالتدريب

 

 ف بحثّية ائوظ -2.2.6

الض     التربوّية من  ر من  العملّية  تي تعوق مسيرة 
ّ
ال الدائم على املشكالت والقضايا  البحث  املشرف مهّمة  ى 

ّ
يتول وري أن 

ها. 
ّ
 خالل تكوين فريق بحٍث في كّل مدرسٍة، والتفكير الجاّد في حل

 

 وظائف تقويمّية  -2.2.7

اكتشا   نقاط  إّن  علالقف  والعمل  م 
ّ
املعل أداء  في  والضعف  ها  ّوة 

ّ
يتوال تي 

ّ
ال الوظائف  أهم  من  هي  وتداركها  عالجها  ى 

ها تقويًما صحيًحا على أسٍس موضوعّيٍة دقيقٍة. وال بّد من اإلشارة هنا  املشر 
ّ
ف، إذ يمكن من خاللها تقويم العملّية التعليمّية كل

تي 
ّ
 من اإل امل تلزم منذكرناها تسإلى أّن هذه الوظائف ال

ً
 شراف كما سنرى الحًقا. شرف أن يعتمَد أنواًعا مختلفة

 

 أنواع اإلشراف التربوّي   -2.3

، وأبرزها:     
ً
خذ مفهوم اإلشراف التربوّي في مسيرته أنواًعا متعّددة

ّ
 لقد ات

 

 اإلشراف التصحيحيّ   -2.3.1

النوع من اإلشراف من خالل اجتماٍع فردّيٍ يسوده الثقة وامل       إلى ة بين  ملتبادل ّودة ا يتّم هذا  م. ويعمد 
ّ
  املشرف واملعل

م إلى قناعٍة  تبيان األخطاء والثغرات عن
ّ
تي تبّين مدى الضرر الناجم عنها، للوصول باملعل

ّ
م، واإلشارة إلى املبادئ واألسس ال

ّ
د املعل

ص منها، ومعالجتها عبر توجيه العناية البناءة الجاّدة إلى إصالح ذاتّيٍة بضرورة التخ
ّ
إلساءة إلى فعالّيته وقدرته،  ن دون االخطأ مل

 ول إلى أفضل الطرق ملزاولة مهنة التعليم.  للوص
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 اإلشراف الوقائي -2.3.2 

م على تقوية  
ّ
قدراته يهدف هذا النوع من اإلشراف إلى التنّبؤ باألخطاء والثغرات قبل الوقوع بها، ُبغية مساعدة املعل

ب علي
ّ
واقتراحاٍت تؤّدي إلى    ناقشاٍت تقديم م آثارها الّضارة، من خالل    قليل منها والتوتقويم نفسه ومواجهة الصعوبات والّتغل

ع حدوثها
ّ
املتاعب وإرشاده قبل  في املستقبل، ما    تصّور املشاكل املتوق ي 

ّ
املبادئ الواجب اعتمادها لتوق م في وضع 

ّ
يساعد املعل

 الوقوع فيها. 

 

 اإلشراف البنائّي  -2.3.3

 رؤية الوالحة لألهداف التربوّيةالبناء من خالل ال صحيح إلى مرحلة حلة الت ائّي مر يتجاوز اإلشراف التربوّي البن     

ا، عبر تنمية قدرته    م مهنيًّ
ّ
قها، ُبغية التقّدم باملعل

ّ
تي تحق

ّ
على التحسين املستمّر ألدائه ما ينعكس بشكٍل إيجابّيٍ  والوسائل ال

 في العملّية التعليمّية. 

 

 إلشراف اإلبداعّي  ا -2.2.4

اط الجماعّي بين  من النش  ألحسن وتقديم أعلى مستوى وع من اإلشراف التربوّي فقط على إنتاج ان هذا ال   ال يقتصر  

مين
ّ
إلى تحرير عقلهم وإرادتهم وإطالق طاقتهم في سبيل اإلفادة    ، املعل كبر قدٍر ممكٍن من قدراتهم ومواهبهم من  من أبل يسعى 

 على التوجيه الخارجّي.  االعتماددون 

 بّد   وال                 
ّ
أن إلى  هنا  اإلشارة  من  استط  ه  ما 

ّ
أ كل املشرف  التعليمّي،  اع  للموقف  املالئم  اإلشراف  نوع  واعتماد  وظائفه  داء 

تي تساعده على النجاح في مهّمته  
ّ
 أّن ذلك يستدعي من املشرف امتالك الّصفات ال

ّ
تي يرنو إليها، إال

ّ
ن من تحقيق أهدافه ال

ّ
تمك

   .يليكما 

 ربشرف التصفات امل .3  
ّ
 م وّي ومهامه وعالقته باملعل

اُيعتبر     أن  املشرف  يستطيع  إذ  بمكاٍن  والخطورة  الّدقة  من  لدوره  ملا  التعليمّية،  العملّية  في  الفّعال  العنصر  لتربوّي 

آثارً  ويترك  بالتالي  م 
ّ
املعل ُيضعف  بدوره،  القيام  استطاعته  وعدم  غير محموٍد. فضعفه  واقٍع  إلى  بها  يهوي  أو  سلبيّ ينهض  في  ا   

ً
ة

 ع
ّ
ال التالميذ  م 

ّ
تعل أن  ازون عندذين سيجتملّية  بّد من  لذا ال  ُيذكر.  ش يٍء  أّي  ا من  تربويًّ اإلفادة  تلو األخرى من دون   

ً
ها مرحلة

 يتمّتع املشرف بمجموعٍة من الصفات الّتي من شأنها أن تساعده في أداء مهّمته.   

 

 صفات املشرف التربوّي  -3.1

في   املشرف  نجاح  ب 
ّ
اتحقيق    يتطل مالهدف  وظيفته  ألساس ّي  مجمن  الصفاتاإلشرافّية  من   

ً
على    وعة تساعده  تي 

ّ
ال

تي يمارس 
ّ
ًنا من املادة ال

ّ
تي يعمل فيها، وأن يكون متمك

ّ
 للمدرسة ال

ً
  النجاح في أداء مهامه، ولعّل أهّمها هي أن يكون منتمًيا حقيقة

ئ له القدر  الزمن، ما يهّ   تلفة لفترٍة من يم في مراحلها املخ ة التعلا ملهنعملّية اإلشراف في ميدانها، فمن املفترض أن يكون ممارًس 

الزمة للنجاح في عمله.
ّ
 الكافي من الخبرات التربوّية ال
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مين في مهنتهم من خالل     
ّ
املعل العمل املستمّر لنمّو  تي يجب أن يمتلكها املشرف هي القدرة على 

ّ
ال أهّم الصفات  ولعّل 

ا ملا لتبادل    اعية جتماال   االتجاهات  ة ومساعدتهم في فهم الخاصّ   ميولهم  إبراز قدراتهم ورعاية
ً
السائدة. كما ينبغي أن يكون مدرك

م من اآلخرين وتعليمهم بالتالي، وأن  
ّ
الخبرات من أهمّيٍة كبرى في تعزيز القدرات وتطوير املهارات، ويمتلك الرغبة الدائمة في التعل

العه الكبير على ماّدته، ومدى    ى سعة آفاقه،، ما يدّل عللالنتباهير واملثيرة  ى التفكاعثة عليكون قادًرا على تقديم األفكار الب
ّ
واط

املناهج   التدريس، ووضع  استعمال أحدث الطرق ووسائل  في  املرونة  امتالكه   عن 
ً

األساليب اإلشرافّية، فضال نه من كافة 
ّ
تمك

 لتالميذ. في التعامل مع ا على مبادئ علم النفس  ماداالعتر  وتطويرها وتقويمها والحكم على النتائج املؤّدية لها عب 

نه    
ّ
وبما أّن املشرف التربوّي هو املحّرك األساس ّي لذلك املجهود، فال بّد من أن يكون قد أوتَي من العلم والخبرة ما يمك

م، وأن تكون لديه الق
ّ
ط لبلوغها بمشاركة املعلم واملتعل

ّ
تي يخط

ّ
وقت  بالواجبات في ال  القيام  درة علىمن الوصول إلى األهداف ال

وبكف ما  املناسب  عاليٍة،  فيها،  اءٍة  تي تخّصص 
ّ
ال الدراسّية  للماّدة  املعرفّي  بمهام وظيفته والبعد  لإلملام  الواسعة  الخبرة  له  يّهئ 

املناسبة   والبرامج  مين 
ّ
املعل حاجات  ومعرفة  الدروس  معّوقات  وتحليل  النموذجّية  الدروس  عرض  على  م  لتطويره والقدرة 

 بهم.وتدري

ا      الواجب توافرها لديه، إضافٍة  ركة اآلخرين هي من الصفات املهّمة  القرارات مع مشا  لحكمة في إصدارات ولعّل 

مع   يقيمها  تي 
ّ
ال اإلنسانّية  العالقات  خالل  من  ممكٍن،  وجهد  وقٍت  بأقّل  والتعليمات  املعلومات  إيصال  في  العالية  املهارة  إلى 

ت 
ّ
مين، وال

ّ
 رائهم.  رصة للتعبير عن آما يتيح لهم الف على فهم مشاعرهم،د فيها ي ُيستن املعل

ًما به، ويتمّتع بأسلوٍب  فهو صاحب القيادة التربوّية الناجحة والحكيمة في املدرسة، ويدرك تماًما أّن قراره ليس    
ّ
مسل

في   رغبته  على  ة 
ّ
الدال املقالّية  اإلنشائّية  األساليب  يستعمل  ال   ، سديمقراطّيٍ و إبراز  اإل لطته،  لحاجات  واإلمكانات  اعًيا  شراف 

نه من رؤيٍة مستقبلّيٍة والحٍة لعمله،  املتاحة له والوا
ّ
جبات املطلوبة منه مع دراسة ما لديه من استعداداٍت علمّيٍة ومهنّيٍة، تمك

خلق   خالل  من  ممّيٍز  بدوٍر  للقيام  ع   اٍت سلوكيّ وتؤّهله  تشجيعهم  عبر  ميه، 
ّ
معل لدى  للوسائل    تكاراالبلى  إيجابّيٍة  والتجديد 

والتر  ذي  التعليمّية، 
ّ
ال الجماعي  العمل  أهمّية  على  روح  كيز  تسوده  جّوٍ  في  وطواعّيٍة  رغبٍة  عن  بعمله  فرٍد  كّل  قيام  على  يعتمد 

  التعاون والتفاعل واملشاركة املطلوبة منه.  

ده من مدى تحقيقه للهدف وتأتي هنا براعة املشرف في اخ
ّ
ي يرنو إليه،    تياره أسلوٍب إشرافّيٍ مالئٍم للموقف التعليمّي، وتأك

ّ
الذ

م وتلّّي حاجاته، مع مراعاة ظروف 
ّ
تي يقع فيها املعل

ّ
 املدرسة والبيئة التي ينتمي إليهما واإلمكانات املتاحة.   بطريقٍة تعالج املشكلة ال

ا   من الصفات 
ً
ه هناك مجموعة

ّ
تي تساعده على التمّيز في أداء الوظائف املطلوبة منه، وأبرزها أن  كما أن

ّ
لشخصّية ال

ا مع  
ً
ما كان مخلًصا وصريًحا وصادق

ّ
مين نحو األخذ بآرائها، فكل

ّ
يكون ذات تخصّيٍة ديناميكّيٍة قوّيٍة جذابٍة تسعى لجذب املعل

ا للفكاهة واملرح، ذا روٍح طّيبٍة، مّياٍل  ا في تقديم النقد البّناء الهادف  نفسه قبل اآلخرين، ومحبًّ
ً
 للموّدة وللفكاهة واملرح، وصادق

وكسر   تجاهه  م 
ّ
املعل استقطاب  من  ن 

ّ
تمك ما 

ّ
كل م، 

ّ
املعل إلى  اإلساءة  بقصد  عليها  اإلضاءة  فقط  وليس  األخطاء  تصويب  إلى 

 ليمّية. الحواجز بينهما، ُبغية النمّو والتجّدد والتطّور في عمله، في سبيل تحسين املواقف التع

أو  الصفات  غياَب هذه  ا  إّن  على  قادٍر  غيُر  ويجعله  التربوّي  املشرف  ُيفشل  قد  ينعكس املقّومات  ما  بمهامه،  لقيام 

م، وتحصيل التلميذ التعليمّي. 
ّ
 سلًبا على أداء املعل
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 مهام املشرف التربوّي   -3.2

مسالقد     خذت 
ّ
فات اإلشراف،  مفهوم  تطّور  مع  التربوّي  املشرف  مهام  عن  تطّورت  مختلًفا  التفتيش ّي  ًرا  املسار 

م  
ّ
بل أصبح يشمل الطالب والبرامج الدراسّية   ،فقطوالتوجيهّي بشكٍل واسٍع، إذ لم يعد عمل املشرف محصوًرا بمساعدة املعل

التعليمّية   عملّية  واالختبارات والوسائل  تطوير  أي  املع،  كفاءات  تطوير  على  باستمراٍر  العمل  من خالل  والتعليم  م 
ّ
م  التعل

ّ
ل

تي تدعو لها سياسة التعليم في البالد.   واالتجاهاتالعلمّية، وترسيخ القيم 
ّ
 التربوّية لدى الطالب بما يحّقق األسس ال

ولى مهام املش
ُ
ا في العملّية التعليمّية، فأ م يلعب دوًرا أساسيًّ

ّ
م من خالل تقويم أدائه  وبما أّن املعل

ّ
ى بتنمية وتطوير املعل

ّ
رف تتجل

م في مناٍخ يسوده األمن والثقة والتعاون واإلخالص... التعليمّي ع
ّ
 بر مّد يد العون واملساعدة للمعل

األهداف    بلوغ  مدى  معرفة  مهّمة  ى 
ّ
يتول ذي 

ّ
ال التربوي  اإلشراف  أهداف  إحدى  هو  التعليمّية  العملّية  تقويم  ولعّل 

واد التعليمّية املناسبة والتعريف باملوجود منها، واختيار  وّية إلعادة النظر في بعض جوانبها وتعديلها وتطويرها عبر إعداد املالترب

كاملراجع   األخرى  التعليمّية  املصادر  وتحديد  املدرس ّي  الكتاب  انتقاء  حسن  عن   
ً

فضال العاّمة،  االهداف  تخدم  تي 
ّ
ال املناهج 

إلثراء الزمة 
ّ
ال و   والكتب  والتعليم،  م 

ّ
التعل في  املّتبع  املحتوى واألسلوب  من حيث  أي  املنهج،  التعليمّية  التسهيالت  توفير  كذلك 

مون في عملهم. ولعّل األهّم هو حسن اختيار  
ّ
تي يستعملها املعل

ّ
وضع املواصفات الضرورّية واملعايير واملواد واالدوات املختلفة ال

مين ووضعهم في األماكن املتناسب
ّ
ى أيًضا مهّمة التغيير والتخطيط  املعل

ّ
الستشراف املستقبل  ة الختصاصاتهم ومؤّهالتهم، ويتول

مين بأسلوٍب مالئٍم. 
ّ
 وفق إمكانات الواقع من خالل معرفة كّل ما يجري في امليدان التربوّي من بحوٍث ودراساٍت إليصالها إلى املعل

إ  األّول عن  املسؤول  التربوّي  املشرف  من كون  ا 
ً
إلى تحسين  وانطالق دائٍم  بشكٍل  أن يسعى  املهّم  مين، فمن 

ّ
املعل عداد 

مين القدامى، من خالل تنظيم  العمليّ 
ّ
مين الجدد، وتحسين أداء املعل

ّ
الدورّية إلعداد    االجتماعاتة التعليمّية عبر مواكبة املعل

ا  الخطط التدريسّية السنوّية أو الشهرّية أو اليومّية، أو تنظيم الدورات والبرامج ال تدريبّية وتنفيذها أثناء الخدمة لتنميتهم مهنيًّ

املهارات  باملست وتبصيرهم   التربوّية وإكسابهم أفضل  ات 
ّ
الزمة    العاملّية، وتزويدهم بالخبرات  واالتجاهاتجد

ّ
ال واملهارات 

 بعد رصد أدائهم واحتياجاتهم ونقاط القّوة والضعف لديهم. 

ل  الدافعّية  من  مستوى  أعلى  تحقيق  أجل  املواد  ومن  خطط  دراسة  على  املشرف  يعمل  املرجّوة،  األهداف  بلوغ 

وبحوٍث  الدراسيّ  بدراساٍت  والقيام  الهادفة،  التطويرّية  بالتغذية  وتزويدهم  مون، 
ّ
املعل يعّدها  تي 

ّ
ال الدروس  وتحليلها وتحضير  ة 

م والتعليم.
ّ
 إجرائّيٍة تهدف لتحسين التعل

وحبًرا      تنظيًرا  يبقى  ه 
ّ
كل ذلك  أّن   

ّ
الواقع  إال أرض  على  وإنجازاٍت  بأعماٍل  املشرف  يترجمه  لم  إذا  ورٍق،  من خالل  على 

ا وتحسين كفاءاتهم التدريسّية في سبيل  مين مهنيًّ
ّ
ا من تنمية املعل

ً
انطالق  ،

ّ
التعليمية العملّية  التخطيط البّناء ملختلف جوانب 

وإع التربوّية  األهداف  بلوغ  ملعرفة مدى  التعليمّية  العملّية  املناسبة  تقويم  التعليمّية  املواد  تطوير  في بعض جوانبها  النظر  ادة 

تي تخدم هذه األهداف. املناهج وإثرائها باملصادر التعليمّية  وتعديل
ّ
 واملواد واألدوات املختلفة ال

 

م  -3.3
ّ
 عالقة املشرف التربوّي باملعل

التعليمّي   م 
ّ
املعل أداء  تحسين  إلى  اإلشراف  من سعي  ا 

ً
كفاياتهانطالق تطوير  في سبيل  وتزويده   ومواكبته  التعليمّية 

الزمة للنجاح ف
ّ
تي أّدت إلى ظهور  باملهارات ال

ّ
تي طرأت على مفهوم اإلشراف التربوّي وال

ّ
ي أداء دوره بفعالّيٍة، وكنتيجٍة للتطّورات ال
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ا  إلى  لألوامر  متلّقٍ  من  م 
ّ
املعل إلى  املشرف  نظرة  تغّيرت  الحديث،  بمفهومه  التعليمّية  اإلشراف  للعملّية  أساس ّيٍ  محوٍر  عتباره 

مية، وبدأ  
ّ
رف بالعالقات اإلنسانّية في العمل التربوّي، عبر األخذ بمبدأ مراعاة الفروق الفردّية بين  من قبل املش  االهتمامالتعل

مين على أساس 
ّ
 في القدرات والكفايات. االختالفاملعل

 في العمل  فبعد أن أصبح املشرف هو املرشد  
َ
رجم مشاركة

ُ
م، غلب طابع الزمالة املهنّية على العالقة بينهما، ما ت

ّ
واملوّجه للمعل

قبل   من   
ً
أو سيطرة فيها  تعالي  ال   

ٌ
رادة، فهي عالقة

ُ
امل األهداف  تحقيق  في سبيل  والجهد  والعمل  والتفكير  التعاون  على  وترتكز 

 في إ
ً
 ومهارة

ً
لها براعة

ّ
مين  يتخل

ّ
م في الّتغلب على صعوباته وإدراك  املشرف على املعل

ّ
عطاء املالحظات البّناءة ُبغية مساعدة املعل

 عن التشجيع والتقدير املستمّرين على ما يبذل من جهوٍد  مشكالته والعمل  
ً

على توضيحها ومعالجتها في حال الوقوع فيها، فضال

ا م ب صبًرا وتأنيًّ
ّ
م. في سبيل التطّور مع إشاعة روح االفق لديه ما يتطل

ّ
ا بينه وبين املعل

ً
 ن قبل املشرف في أداء عمله، وجهًدا مشترك

ع   عالقتهما  تكون  أن  ينبغي  الثقة  إذ  وزرع  مين 
ّ
املعل صفوف  في  العالية  املعنوّية  الروح   

ّ
بث على  تستند   

ً
إيجابّية  

ً
القة

تكافؤ   وتأمين  الظالم،  النقد  من  لهم وحمايتهم  الراحة  توفير  على  لديهم، والتأكيد  لهم  بالنفس  ما يسمح  بينهم،  فيما  الفرّص 

 على الثقة 
ٌ
 قائمة

ٌ
ا   االنفتاحو القيام بعملهم على أكمل وجه. إّنها عالقة والرغبة في اإلصغاء، والتصّرف السليم، فهما يعمالن سويًّ

م التالميذ عبر اختيار األساليب التعليمّية املناسبة والفّعالة.  
ّ
 في سبيل تحسين تعل

الت   لهذا    وكنتيجٍة 
ٌ
إشرافّية أساليٌب  ظهرت  بينهما،  العالقة  على  طرأ  ذي 

ّ
ال والتغيير  ومفهوم  طّور  تتماش ى   

ٌ
جديدة

يلي لنتبّين دورها في خدمة العملّية    فيماشراف التربوّي الحديث وتخدم أهدافه بشكٍل أولٍح، وسوف نعمد إلى تفصيلها في  اإل 

مين.   
ّ
 التعليمّية عبر تطوير أداء املعل

 

مين    .4
ّ
افّية املعتمدة وأثرها في تحسين أداء املعل  األساليب اإلشر

 غايتها تحسين الت  بما
ٌ
م على التطّور والنمّو أّن اإلشراف هو وسيلة

ّ
م والتعليم ومساعدة املعل

ّ
م على  عل

ّ
ُبغية حصول املتعل

يكون   أن  من  للمشرف  بّد  ال  كان  ممكنٍة.  تربيٍة  اإل أفضل  لألسلوب  مالءمته  في  وفي  بارًعا  يشاهده،  ذي 
ّ
ال املوقف  مع  شرافّي 

تي يستطيع    ومهّمٍة اعتماده مجموعٍة متنّوعٍة  
ّ
من خاللها تحقيق أهدافه وأداء وظائفه املوكل بها، من  من األساليب اإلشرافّية ال

 أبرزها: 

 

 . أساليب اإلشراف املعتمدة من قبل املشرف التربوّي  -4.1

عتبر أساليب اإلشراف التربوّي من    
ُ
تي يستند إليها التنفيذ الصحيح للعمل اإلشرافّي، فالنجاح  ت

ّ
املرتكزات الضرورّية ال

ًفا عل
ّ
 على مدار الساعة  االتصالى كيفّية تقديم الخدمة اإلشرافّية بأسلوٍب يبقي قناة  في تحقيق أهداف اإلشراف متوق

ً
مفتوحة

م والتلميذ من جهٍة أخرى. 
ّ
م من جهٍة، واملعل

ّ
 بين املشرف واملعل

أساليَب   أو  جماعّيٍة،  وأخرى  فردّيٍة  أساليَب  إلى  فتنقسم  بينها،  فيما  لتتداخل  التربوّي  اإلشراف  أساليب  وتتعّدد 

د عدم وجود أسلوٍب واحٍد ُيستعمل في اإلشراف التربوّي يمكن تعميمه لكونه أفضل األساليب،  مباشرةٍ 
ّ
 وغير مباشرٍة. فمن املؤك

 ًبا مناسًبا أو أكثر من األساليب اإلشرافّية التي تنقسم إلى ما يلي:  فكلُّ موقٍف تعليمّيٍ يستلزم أسلو 
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افّية نظرّية  -4.1.1   أساليب إشر

األساليب     هذه  ترجم 
ُ
يستطيع  ت تي 

ّ
ال القراءات  أهّم  م 

ّ
للمعل خاللها  من  د  يحدَّ موّجهٍة  لتنمية    االطالع بقراءاٍت  عليها 

م ويطّبق ما ير 
ّ
صها املشرف ليقرأها املعل

ّ
 يلخ

ً
 أو كتاًبا أو تقنّية

ً
 تربوّية

ً
د فيها. مهاراته ومعلوماته، أو نشرٍة إشرافّيٍة تتضّمن مقالة

 عن بحٍث  األسلوب اإلشرافّي عب  وقد يكون هذا
ً
م  ارة

ّ
تي قد يواجهها املعل

ّ
 للمشاكل ال

ً
 موضوعّية

ً
 علمّية

ً
إجرائّيٍ يحتوي معالجة

 بعدها تدريبه على استعمال األساليب العلمّية في التفكير وحّل املشكالت. خالل التعليم، ليتّم 

 

افّية جماعّية   -4.1.2  أساليب إشر

   
ً
ا ملوضوٍع  كالندوة التربوّية اوقد تكون أساليب اإلشراف جماعّية تي تقتض ي تقديًما نظريًّ

ّ
، أو من ل  خالل نشاٍط جماعّيٍ

مين اآلراء والخبرات ملعالجتها وتقديم الحلول    طرًحا ملشكلٍة ما عبر مناقشٍة جماعّيٍة لجوانبها املختلفة، فيتبادل 
ّ
املشرف واملعل

الزمة لها.
ّ
 ال

مين  هادٍف لتغيير سلوالتدريسّية كنشاٍط جماعّيٍ ل أو ورشة العموال يمكن أن نغفل هنا دور الدورة التدريبّية    
ّ
ك املعل

فهم بموضوعاٍت علمّيٍة ومهنّيٍة وتربوّيٍة ذات صلٍة  ورفع كفاياتهم وتحسين أدائهم، من خالل تخطيٍط والٍح وفّعاٍل لها عبر تعري

 وثيقٍة بممارساتهم الصفّية، وتنمية مهارات التخطيط والتنظيم والتقويم لديهم. 

يُ   إلى تبادل الخبرات بين جميع األطراف املشتركة في  كما  تي تهدف 
ّ
عتبر املشغل التربوّي من أهّم األساليب اإلشرافّية ال

التعليم في   الفعلّية في حّل املشكالت والتركيز  عملّية  ، ما يساعد في تدعيم العمل الجماعّي عن طريق املشاركة  ظّل جّوٍ تعاونّيٍ

تي تو 
ّ
م في عمله اليومّي، وإيجاد الحلول لها، سعًيا لتحقيق النمّو املنهّي. على الواقعّية منها ال

ّ
 اجه املعل

مين لتحسين أدائهم التعليمّي وتهيئتهم لتحّمل مسؤولّياتهم  ويتمّيز هذا النوع من األساليب اإلشرافّية بإثارة  
ّ
اهتمام املعل

واملوا واألساليب  واألفكار  والوسائل  لألهداف  والٍح  عرٍض  يخفى من خالل  وال  الضرورّية.  التعليمّية  والتقنّيات  د واإلجراءات 

مين في جذب اهتمامهم نحو تقويم عملهم  
ّ
ومقارنة أدائهم باآلخرين عبر تقريب وجهات النظر  أيًضا أثر تبادل الزيارات بين املعل

 فيما بينهم بشكٍل عاّم، والوقوف على نواحي الضعف والقّوة في أدائهم. 

أيًضا اإلشراف إلى طلب    ونجد  م 
ّ
املعل يميُل  ما   

ً
مهّمة اإلشراف، فعادة ا تجاه  إيجابيًّ إلى تعزيزهم  يهدف  ذي 

ّ
ال باألقران 

أكثر   الزمالء  من  واإلرشاد  املشرف  النصح  مع  وبتعاوٍن  محّددٍة  ٍة 
ّ
خط خبرٍة ضمن  ذو  قديٌم  زميٌل  عليه  فيشرف  املشرف،  من 

م
ّ
املعل بينه وبين  لقاءاٍت دورّيٍة  اإلمكانات  التربوّي عبر عقد  املراد تحقيقها، وتدارس  ين إلجراء تحليٍل موضوعّيٍ علمّيٍ لألهداف 

م بعدٍد من 
ّ
الزمة في سلوكه التعليمّي.  املادّية والبشرّية الكفيلة بمساعدة املعل

ّ
 اللقاءات، ملراقبة تقّدمه وإدخال التعديالت ال

األ  من  مين 
ّ
املعل مع  املّتبعة  التطبيقّية  الدروس  أيًضا  الهادفة لرفع  وتعتبر  ، وتحسين  ساليب  كفاياتهم بشكٍل خاّصٍ

وتشجيعهم على نهج منهٍج علمّيٍ في التفكير  أدائهم عن طريق إكسابهم مهاراٍت جديدٍة في استعمال األساليب التربوّية الحديثة،  

م ما يتيح له الربط بين ما هو نظرّي وما هو تطبي
ّ
عبر قّي في ميدان التعليم،  لوضع الخطط عبر وضع أسلوٍب بديٍل أمام املعل

تي  
ّ
ال اإليجابّية  التعليمّية  املواقف  ملموٍس وطرح  عملّيٍ  واقٍع  إلى  النظرّية  األفكار  عبر برمجة  لبدء   االنطالق ها  يستطيعون 

   .
ً
 سليمة

ً
 حياته العملّية بداية
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افّية عملّية فردّية  -4.1.3   أساليب إشر

الفر    استعمال األساليب اإلشرافّية  للمشرف  ز  كما يمكن  ِ
ّ
ترك إذ  الجماعّية  أكثر من األساليب  بفعالّيٍة  تمتاز  تي 

ّ
ال دّية 

تي تواجهه بشكٍل خاّص.  
ّ
ٍم واحٍد، فتقف على نواحي الضعف لديه وتعمل على معالجة املشكالت ال

ّ
 على أداء معل

عتبر هنا الزيارة الصفّية أولى األساليب  
ُ
 ليمّية، اإلشرافّية املعتمدة في سبيل تطوير العملّية التع  وت

ه من واجب   
ّ
م، إذا ما تّمـت على أصولها، إذ ان

ّ
التي ال يخفى دورها العظيم وأثرها اإليجابّي والفّعال في تحسين أداء املعل

م يجري خالله توضيح استراتيجّية مالحظة األداء الصف
ّ
ّي من قبل املشرف، عبر شرح أهداف  املشرف عقد لقاٍء بينه وبين املعل

لأل الدقيق    الزيارة واإلعداد ا 
ً
يتضّمنه من تحديٍد لألهداف لها وفق بما  للدرس  تعاونّيٍ  تخطيِط  تقديم  ثّم  العاّمة،    هداف 

عة والتعزيز والتقويم. 
ّ
م واملشكالت املتوق

ّ
 واألساليب والوسائل وعملّيات التعل

تي ال    
ّ
، لتشمل الحّصة بكاملها، ال  ويلي ذلك الزيارة الصفّية ال

َ
ل فتكون فجائّية

ّ
  يتدخ

ّ
م إال

ّ
يها املشرف أو يقاطع املعل

 عبر إيماٍء لطيف له، ثّم يعقد    االستئذانبعد 
ّ
منه في حال الرغبة بتقديم اإليضاحات أو توجيه األسئلة للتالميذ، ويغادر الصف

في   ورد  ما  كّل  لتحليل  الزيارة  بعد  بينهما  جديلقاًءا  لدرٍس  مشترٍك  تخطيٍط  وإجراء  تعليمّيٍة،   
َ
مواقف من  إلى  الحّصة  يهدف  ٍد 

م باملالحظات املعطاة.
ّ
 مالحظة التغّيرات الناجمة عن الزيارة السابقة ومدى التزام املعل

ذي اعُتبر من أنجح   الكلينيكي ومن األساليب اإلشرافّية الفردّية املعتمدة في الكثير من البلدان املتقّدمة هو اإلشراف   
ّ
ال

مي 
ّ
تي تساهم في تحسين أداء املعل

ّ
ن ويهدف إلى مواكبة من تنقصهم الكفاءة في أداء مهارة تعليمّيٍة أو أكثر وفق برنامٍج  األساليب ال

 وكّل    خاّص معّد مسبًقا. 
ّ
وهو مّوجٌه لتحسين مهاراتهم التعليمّية وممارساتهم الصفّية عبر تسجيل كّل ما يحدث في غرفة الصف

يصدر   ل ما  التدريس  عملّية  في  تفاعلهم  أثناء  التالميذ  وعن  يشاهدعنهم  حيث  وأساليبهم،  طرائقهم  أداءه    تحسين  م 
ّ
املعل

ن ولألسف  نا 
ّ
أن  

ّ
إال ذاته،  تطوير  إلى  ويسعى  من  فينتقده  النوع  هذا  لتقّبل  املفتوحة  الفكرّية  اآلفاق  إلى  العربّي  عاملنا  في  فتقر 

الزمة لتطبيقه.  
ّ
 اإلشراف ولإلمكانات املادّية ال

 

افّية املعتمدة في تح -4.2 مينأثر األساليب اإلشر
ّ
 التعليمّي.  سين أداء املعل

 تهد   
ً
 تعاونّية

ً
م  مع تطّور أساليب اإلشراف التربوّي، أصبح اإلشراف خدمة

ّ
رة في عملّيتي التعل

ّ
ف إلى دراسة الظروف املؤث

م التعليمّي عبر تعزيز تخصّية اإلنسان فيه بشكٍل عاّم، ونقاط القّوة في أدائه بشكٍل خا
ّ
ص، ثّم  والتعليم، وتحسين أداء املعل

م أو يثبط عزيمته.
ّ
   معالجة نقاط الضعف فيه باإلشارة إليها بأسلوٍب تربوّيٍ ال يجرح املعل

أ  مين  فقد 
ّ
املعل أداء  تحسين  في  كبيٌر  أثٌر  املعتمدة  اإلشرافّية  ألساليبه  وبات  م، 

ّ
املعل على  إيجابيٌّ  تأثيٌر  للمشرف  صبح 

تي يدّرسونها، واختيار طرائق التدريس املناسبة، وإعداد هداف  بشكٍل عاّم والجدد بشكٍل خاص، وال سّيما في إدراك أ
ّ
املاّدة ال

تي تخدم تلك األهداف وتحّققها.  االنشطة املدرسّية، وانتقاء 
ّ
 الوسائل التعليمّية املناسبة ال

الجد    املدرسّية  البيئة  مع  التكّيف  في  واملساعدة  التوجيه  إلى  يحتاج  املهنّية  مسيرته  بداية  في  م 
ّ
بكّل  فاملعل يدة 

وزمال  والتالميذ  املدرسة  إدارة  مع  طّيبٍة  إنسانّيٍة  وعالقاٍت  جاهات 
ّ
ات وتنمية  باتها، 

ّ
الكافية  متطل الخبرة  وتنقصه  العمل،  في  ئه 

ي إدارة   َّ ذي سيدّرسه واألهداف املطلوب منهم تحقيقها، ولعّل حاجته األساسّية تصّب في جان
ّ
ال لتعّرف الصورة الكلّية للمنهج 

 وفي
ّ
التعليم، ومعظم  الصف املناسبة. فهو يتخّرج من كلّيات املجتمع، ولم يمارس بعد مهنة  التدريس  دراساته    اختيار طرائق 
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أن    ذي من شأنه 
ّ
ال الطريق، كاملشرف  إلى من يأخذ بيده وينير له معالم  القليل منها، وغالًبا ما يحتاج   في 

ّ
إال  نظرّية 

ً
تكون عادة

 إحراز النجاح.   ىبمقدرتهم علع في نفسه الثقة ييّسر له القيام بالواجبات، ويشي

مين يعود إلى  
ّ
غياب اإلعداد السليم، إذ أّن املناهج تهتّم اهتماًما زائًدا باملعارف    ولعّل أبرز أسباب القصور في أداء املعل

كثيٍر من  وفي  التطبيقّية،  الناحية  النظرّية دون  الناحية  على  وترتكز  بالسلوك،  اهتماٍم  أدنى  تطبيق    من دون  يكون  ما  األحيان 

 نظًرا  
ً

ا ال فائدة عملّية  بين بيئ  لالختالفالنظرّيات التربوّية الحديثة بشكٍل حرفّيٍ مستحيال مين صوريًّ
ّ
ٍة وأخرى، فيأتي تدريب املعل

 منه. 

، واستعمال أساليَب يعمد املشرف إلى وضع معاييَر تصحيحّيٍة للتخفيف من املشاكل السلوكّية داخل    كما  
ّ
  الصف

والعمل   الس ّيء  السلوك  نماذج  تحديد  بعد  السلوك  لضبط  ا  تربويًّ ومقبولٍة  وعادلٍة  متنّوعة  في  تأديبّيٍة   
ُ
يلجأ وقد  تعديله.  على 

م على ضبط النظام عبر استثمار اهتمامات التالميذ  
ّ
، ما يساعد املعل

ّ
أحياٍن كثيرٍة إلى وضع نظاٍم للثواب والعقاب داخل الصف

م على توضيح هذين املفهومين للتالميذ، لتبيوتحفيزهم لإلقبال عل
ّ
ان  ى الدراسة، أو تخصيص زياراٍت صفّيٍة يعمد خاللها واملعل

م عند    االنضباطأهمّية  
ّ
املتعل ب عليه من تعزيزاٍت يحصل عليها 

ّ
ثّم يعمل  االلتزاموما يترت ، وُيحرم منها باملقابل عند املخالفة، 

م في إدارته الصفّية.   على رصد عملّية تعديل السلوك ومدى الت
ّ
ذي أحرزه املعل

ّ
 ّقدم ال

م بطرا
ّ
الزمة للنجاح في مهّمته، وإرشادهوال يمكن إغفال دوره الفّعال في تزويد املعل

ّ
إلى ضرورة    ئَق التدريس وأساليَبه ال

ا في تز  م بالقدرة على تشخيص  تنويع طرائق التعليم وأهمّية اشتراك التالمذة في املناقشة. ويلغب أيًضا املشرف دوًرا مهمًّ
ّ
ويد املعل

الزمة
ّ
ال الخطط  ورسم  بينهم،  الفردّية  الفروق  وإدراك  التالميذ  البدائل    صعوبات  تقديم  عبر  لديهم،  الضعف  نواحي  ملعالجة 

 .  واالبتكارالكثيرة لعرض املاّدة التعليمّية ومساعدته على البحث  واالقتراحات

م  ونستنج هنا أثر اإلشراف الوقائّي في مي   
ّ
تي ممكن أن يتعّرض لها املعل

ّ
ذي يتبلور بالتنّبؤ بالصعوبات ال

ّ
دان التعليم ال

بعين  والعمل على توجيهه   ا 
ً
إلى عثراته آخذ الوقوع فيها، والنظر بموضوعّيٍة  القليلة وتقديم    االعتباروإرشاده سلًفا قبل  خبرته 

 وأساليَب 
َ
 وملكاٍت تربوّيٍة مناسبٍة ترّسخ في نفسه املبادَئ التعليمّية دون  العناية البّناءة من خالل املقترحات البديلة من معارف

 بها. اإلساءة إلى قدراته أو التشكيك 

م    
ّ
املعل قدرات  عن  الكشف  في  اإلبداعّي  بدوره  يظهر  الجديد  م 

ّ
املعل أداء  في  املشرف  يتركه  ذي 

ّ
ال الكبير  األثر  ولعّل 

اتي، عبر تشجيعه على    االستفادةواستخراج نواحي تمّيزه، وتبيان كيفّية  
ّ
والتطّور ال    االبتكار من ذكائه في سبيل تحقيق نمّوه الذ

 التدريس.  سّيما في مجال طرائق  

ق    
ّ
م في أداء مهّمته، وجعله يتعل

ّ
ذي يتركه املشرف في سبيل مساعدة املعل

ّ
ومن خالل ما تقّدم، يظهر لنا األثر الكبير ال

ي املصاعب واملت
ّ
اعب ليسير ثابَت الخطى بعيًدا عن العثرات. ما ينعكس تحسيًنا في أدائه التعليمّي عبر  بها، وفي مساندته لتخط

التعليمّية في   ما يجعله قائًدا في صّفه، يمسك بزمام األمور ليحّقق صقل كفاياته  التدريس،  ي اإلدارة الصفّية وطرائق 
َ
  مجال

ا من تحقيق أهدافه املنشودة في كّل حّصٍة 
ً
  دراسّيٍة. أهداف التعليم، انطالق
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 الخالصة  .5

عاتيٍة،   أمواٍج  من  لها 
ّ
يتخل وما  العواصف  من  ينقذها  بارٍع  قبطاٍن  إلى  تحتاج  سفينٍة  األمان،  كّل  بّر  إلى  ليوصلها 

فالتلميذ،   م، 
ّ
باملعل تبدأ  عناصر  من  تحتويه  ما  بكّل  التعليمّية  العملّية  فهي  السفينة  أّما  التربوّي،  املشرف  هو  هنا  والقبطان 

م والتلميذ من التقّدم والنمّو فالك
ّ
تي تمنع املعل

ّ
 .تاب املدرس ّي، فاملناهج الدراسّية...، أّما األمواج فهي الصعوبات ال

 ذات عناصَر متداخلٍة ومنسجمٍة مع بعضها البعض، كلٌّ يؤّدي وظيفته في ظّل   
ٌ
 متكاملة

ٌ
إّن العملّية التربوّية هي عملّية

ع وكلٌّ  فّعاٍل،  إيجابّيٍ  على  تناغٍم  يفرض  ما  مهامه،  أداء  على  وقدرته  وبكفايته  اآلخر  بأسلوب  ر 
ّ
يتأث منها  التربوّي  نصٍر  املشرف 

امل بالوظائف  فّعاٍل  القيام  بشكٍل  به  تحقيق  نوطة  في  النجاح  إلى  تؤّدي  ومتطّورٍة  فاعلٍة  إشرافّيٍة  وأساليَب  أنواٍع  اعتماد  عبر 

التربوّي  برامج اإلشراف  لها  طت 
ّ
تي خط

ّ
ال التعليمّية والتحسين  األهداف  العملّية  تنمية  ُبغية  واإلبداع ليصبح األداء    واالبتكار، 

ًقا وتطّوًرا وم
ّ
تأل أكثر   من خالل  التعليمّي 

ّ
إال النمّو ال يمكن قياسه  املختلفة. فذلك  التربوّية  املجاالت  في  للنمّو والتقّدم   

ً
واصلة

م ومدى قدرته على تحقيق األهداف التعلي
ّ
مي.  قياس نمّو املعل

ّ
 مّية عبر رصد أداء التالمذة التعل

ٌم  وقد انطلقنا في موضوعنا منذ البداية من أّن عملّية اإلشراف تهدف   
ّ
م والتعليم، إّنها جهٌد منظ

ّ
للنهوض بعملّيتي التعل

التالمي مع  التعامل  التربوّية عند  األهداف  تحقيق  في   
ً
فاعلّية أكثر  ليكونوا  مين 

ّ
املعل يعمل على تشجيع  ال  مستمٌر  ه 

ّ
كل ذ، وذلك 

ال أدائه  تحسين  على  والدؤوب  املستمّر  العمل  عبر  ا  مهنيًّ م 
ّ
املعل بتطوير   

ّ
إال تحقيقه  إشرافّيٍة  يمكن  أساليَب  بواسطة  تعليمّي 

على   تشجيعه  عبر   ،
ّ
الّصف وإدارة  التدريس  طرائق  تخطيط  على  ومساعدته  لديه  التربية  أهداف  توضيح  إلى  تسعى  متعّددٍة 

 لدى التلميذ نحو التحصيل واملثابرة.مواصلة الّتقّدم  
ً
  الذاتي، ما يتبلور دافعّية

ت  مالَءمة  يحسن  أن  املشرف  مسؤولّية  التعليمّيةفمن  للمواقف  األساليب  بشكٍل    لك  يساهم  ما  قبله،  من  املالحظة 

التعلي العملّية  في   
ً
آثاًرا سلبّية في ذلك سيترك  م، فأّي تقصيٍر 

ّ
املعل في تطوير كفايات  مّية بشكٍل عام. وهذا يستلزم من  أساس ّيٍ 

م الجديد لقياس مدى التحّسن
ّ
والتقّدم املنشود في أدائه التعليمّي، ملا لذلك من    املشرف أيًضا تنويع أساليبه عند مواكبة املعل

ذاتّي، ال سّيما في نواحي اإلدارة الصفّية وطرا
ّ
 ئق التدريس. أثٍر كبيٍر في الوصول به إلى أعلى مستوى من النمّو املنهّي ال

ما   كّل  على  ساهرٍة  كعيٍن  يعمل  تربوّيٍ  إشراٍف  بفضل  كذلك  هي  ما 
ّ
إن الناجحة  في  فاملدارس  م يدور 

ّ
التعل فلك 

م 
ّ
من خالل عالقٍة إيجابّيٍة بينهما، تساعد املشرف على معاونته في حّل والتعليم، ويّتصف باملرونة والتواصل املفتوح مع املعل

تي تواجهه، 
ّ
 العمل على تنمية وتطوير أدائه.و املشكالت ال

 من الصفات الشخصّية وامله 
ً
تي من شأنها أن تساعَده في أداء فاملشرف هو بمثابة قائٍد تربوّيٍ يمتلك مجموعة

ّ
نّية ال

م التعليمّي من ناح
ّ
ية  الوظائف املتعّددة املوكل بها، وإذا ما استطاع تأدية واجبه على أكمل وجه، توّصل إلى تحسين أداء املعل

 اإلدارة الصفّية وطرائق التدريس.

تحسين     في  التربوّي  اإلشراف  أثر  دراسة  موضوعنا  في  حاولنا  في لقد  مهّمٍة  أخرى  نواٍح  هناك  ه 
ّ
أن َبْيَد  مين، 

ّ
املعل أداء 

ن في دراساٍت الحقٍة تبيان الدور 
ّ
 من املهّم دراستها، لذا نأمل التمك

ّ
   العملّية التعليمية

ّ
ذي يلعبه اإلشراف في اإليجابّي واملهّم ال

م 
ّ
م والتعليم عبر تنمية املعل

ّ
ا في جميع جوانب أدائه ا  سبيل تنمية التعل نا نستطيع إلقاء الضوء على األدوار  مهنيًّ

ّ
لتعليمّي، عل

التعليمّية   بالعملّية  الرقّي  في سبيل  التربوّي  املشرف  يلعبها  تي 
ّ
ال    –األخرى 

ّ
ال الكبير  األثر  مية ككّل، للكشف عن 

ّ
يتركه  التعل ذي 

 اإلشراف التربوّي في ميدان التربية والتعليم. 
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Abstract 

This study is ditermined as one of the linguistic studies which attempts to address 

the issue that aoncerns the child’s language acqusition. Forthermore, this study aims 

at complitiong what the psycholinguistic research did not revealed, in other words, 

exploring the language devlopment after the age of 6years old. In this sense, we 

have tried to clarify this li,guistic devlopment through language levels and what the 

studies came theoretically and descriptirly at once. 

This linguistic study relies more on attaching the researcher’s attention and study 

mor in depth the child’s longuistic devlopment especially at this stage 

Keywords: Language Development; Child; Language Levels 
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 ملخص 

تعتبر هذه الدراسة واحدة من الدراسات اللسانية، التي تحاول التطرق إلى مسألة اكتساب اللغة عند الطفل، وذلك 

سنوات، وهو ما حاولنا توضيحه من   6بهدف إكمال ما لم يكشف عنه البحث النفس لغوي أي تطور اللغة بعد فترة 

، يعمد إلى لفت انتباه الباحثين إلى هذا النوع من  خالل مستويات اللغة وما جاءت به الدراسات بشكل نظري وصفي

 تطور اللغوي عند الطفل في هذه املرحلة. ة وإلى التعّمق أكثر في دراسة الالدراسات اللغوي

   مستويات اللغة ؛الطفل ؛التطور اللغوي  :يةالكلمات املفتاح
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  مقدمة

 مكونات النظام اللغوي بحد ذاته واملتمثلة إلى بالرجوع اللغة اكتساب ملسألةتطرقت   واملعرفية اللسانية الدراسات أّن  الواقع

واملحتوى )   الشكل ي:ف والتركيب(،  املورفولوجيا  املفردات،  والداللة(، الفونولوجيا،  اللغة(. االستعمالو  )املعنى   )براغماتيا 

(Maisonny.1975 , p .15) 

  جهة، ولكنه   من   الذي يعتبر صحيحا  سنوات ، هذا  5  أو  4  سن   يكتمل عند   الطفل   لدى  اللغة  تطور   أن   لنا  يتهيأ في الواقع،  

 :أّن   حيث من  هو صحيح . أخرى   جهة من مريب بشكل خاطئ

  بمستوى   اللغوي   والتوظيف  بالتواصل   له  يسمح   مما   السن،  بهذا   لطفل   بالنسبة  ملحوظ  الكالم  إنتاج   و  الفهم  مستوى  •

 .مهم

  املعاني   علم  ، (األصوات  علم )الفنولوجيا  :  أقسامه  بمختلف  اللغوي   للنظام  القاعدية  امليكانيزمات  اكتسب   قد   الطفل •

  .، الصرف تركيب و كذلك البراغماتي(الدالالت)

   :حيث  خاطئ من لكنه

 . طويال و يحتاج مسارا إضافيا  يزال ال  البالغ  املهارة اللغوية  ألداء  إلى للوصول  الطريق •

 إلضافي؟ ا  املسار هذا   هو ما •

اللغة بعد    في  يتمثل )اكتساب  )    الفئة   هذه  سوى   يكتشف   لم   لغوي -النفس  البحث  ألّن   سنوات(؛    5التكملة    5-4العمرية 

   سنوات. عدة  منذ سنوات(

 سنوات  4/5 - 0( تطور اللغة عند الطفل 1) رقم الجدول 

 ( (Rondal et Xavier.1999, p .40 

 

 املهارات  العمر

 

 

 سنوات   5/  4إلـى   0من 

 تبادل الحديث مع من حوله  •

  تطور املعجم والفونولوجيا •

   تطور الكالم من كلمة واحدة إلى عدة كلمات •

 L’intonation إتقان مختلف أنواع الجمل  •

  وأيضا إتقان األصوات املعقدة •
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 التطور  الصوتي  -1

 : مبدأين  على يعتمد الفونولوجي الصوتي املكون  اكتساب

 .الفونيمات في واملتمثلة  محدد، وقت في تكتمل  التي   املبادئ  من ملجموعة الطفل  امتالك   :األول   املبدأ

  ثم  يصدرها التي لألصوات أوال  فيستمع الخارجية  الكالمية لألصوات  االنتباه)الفونيمات تعلم قبل  يحدث :الثاني  املبدأ

 (49.ص ،2011 .)تكوتي .(آلخرينا أصوات

 وللنمو الصوتي مكونين: 

 املكون األول: خصوصيات النظام الصوتي املكتسب  -1.1

 يمكن ترتيب أصوات اللغة من خالل عدد، ونوع االختالفات النطقية، والفيزيائية التي تفرقها، فنجد مثال:         

ي نهاية السنة  ميز لغات خاصة(، ففالثنائيات الصوتية األكثر تباينا) توجد تقريبا في كل اللغات ( مع األقل تباينا )التي ت •

 األولى حتى حوالي السنة الخامسة، نجد أّن: 

صوت •
ُ
نيp) (، الشفوي الحبس يa) يظهر امل

ُ
مما يسمح بالتنسيقات أو التركيبات األولى بين   (  m)  ( أو أحيانا الغ

 الصوامت واملصوتات. 

نية )  •
ُ
 ( i  ،u  ،t  ، kتأتي املصوتات األخرى الشفوية والغ

نيات )  (b  ،d  ، g) أما بالنسبة للصوامت: تظهر الحبسيات املجهورة •
ُ
(، ثم التسريبيات املهموسة،   n  ،gnوالغ

نتهي في سن العامين،  (، وهذا النمو يكون عبر مرحلة سريعة ت r  ،lوالجانبيات )  (، j  ،z  ،v   ،s   ،s  ،l )واملجهورة 

 ( 50-49.ص ،2001 .زغيش)مرحلة بطيئة. وبعدها تبدأ 

والحلقية   الحنك،  أقص ى  أصوات والتفخيم، وبعض اإلطباق،   أصوات  طـ، ظـ ( أي ض، ص،  املتمثلة في ) فمجموع األصوات 

 التحكم.   في أكبر وتركيزا   جهدا، يكلف ح ( يتأخر اتقانها؛ ألن نطقها  ع، خ،  )غ،

  األصوات(،   الفونولوجية)تسلسل  العالمات  بين  صحيحة  وبصفة  الربط،  كيفية  فهم  الطفل  يستطيع  اللغوي   فترة النمو  فأثناء

التي  واكتشاف  ذهنية،  تمثيالت  بناء  ويستطيع  جديدة،  كلمات  تخزين  ليتم  واملفاهيم   من   الكلمات  استعمال  تحكم  النظم 

 ( 43-42.، ص2017 .)مقيدش . الراشد  طرف

(، فحسب "روندال"  50ص ،2001 سنوات. )زغيش،  9إلى   8نطق بعض الصوامت بطريقة صحيحة إلى غاية سن يبقى  •

  الفترة، هذه  خالل األهم   اكتسب  قد كان وإن  الرابعة، ال يكتمل بعد عند سن  الطفل  لدى الصوتي فإّن التطور 
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سنوات   6و 4 بين  «  s , z , ch , j , l , r » وتحسينها اكتسابها،  الحقا في يستمر  بها  النطق يصعب التي   فاألصوات 

  معزولة أو  تكون  عندما لكن  صحيح بشكل  نطقها  من  الطفل يتمكن  النطق،  الثقيلة  األصوات  هذه سنوات 7أو حتى 

  بعضها مع  األصوات هذه من العديد بين  تجمع كلمات نطق  عليه الصعب من  أو بسيطة لكن   قصيرة كلمة داخل

 )كلمة مركبة(.  سلس بشكل

 Rondal)   . سنوات أو أكثر 7الرابعة وصوال إلى سن  سن بعد تطور  في يظل الفونولوجي  االتقان  القول هنا أّن  خالصة

et Xavier.1999, p. 41)    

 املكون الثاني: العالقات املوجودة بين انتاج الطفل وكالم الراشد  -2.1

فالرأي األول يقول أنه ابتداء من الشهور األولى يكون الطفل  العالقات بين إدراك الطفل لألصوات و إنتاجها:     -1.2.1

إدراك االختالف بين بعض األصوات)املهموسة و املجهورة( في حين أّن البعض اآلخر يرى أن هذا االدراك ال يكون    قادرا على

 حوالي    صحيحا
ّ

 سنوات. 3إال

ب  -2.2.1 الالحق:العالقة  الصوتمي  والنمو  املناغاة  مرحلة  واضحة، فحسب جاكبسون    ين  غير  تبقى  العالقة  هذه 

Jakobson  أما ُدويل     )متعلق بالحنجرة، واألوتار الصوتية(.  هي مجرد تمرين صوتي ال عالقة له بالنمو الصوتيDoyle  ،

ولر  
ُ
إذتبين وجود عالقة    1976، فأبحاثهم بسنة  Ross، و ُروس  Ollerأ النظام الصوتي  املناغاة ونمو  أّن هذه    بين  وجدوا 

النغمة    املرحلة بداية بعض ظواهر التبسيط لكالم الراشد التي تميز النمو الصوتمي مع محاولة إعادة إنتاج بعض حدود

 املوجودة في لغة الراشد. 

  Ingram، انغرام  Stampeستانب  :  استعمال األطفال أثناء إنتاجاتهم اللفظية طرقا لتبسيط كالم الراشد  -3.2.1

تناوال خاّصا للنمو الصوتمي يركز على استراتيجيات تبسيط كالم الراشد املستعملة من طرف الطفل، والتي    قّدما  1976سنة  

التبسيطات، في: االبدال،    تعبر عن محاولة إدراكه السمعي، تتمثل هذه  انتاج كلمات الراشد، وليس لنقص  الطفل إعادة 

  . املقاطع، وبظهور ونمو النظام الصوتمي نالحظ نقصا تدريجيا الستعمال هذه التبسيطات. )زغيش  حذف وتكرار التماثل، ال 

 (  52 .، ص2001

 سنوات يعتبر حالة مرضية. 4 – 3.5مالحظة: استمرار هذه التبسيطات بعد سن 

 التطور املعجمي  -2

وبناء على   ،Bloomحاول تصنيف هذه الكلمات وفقا لفئات القواعد التقليدية، فـ " بلوم "  يو   ،تتطور كلمات الطفل األولى

   . تحليل كلمات ابنته توصل إلى أّن الكلمات األولى تكون ضمن نمطين أساسيين: اسمية وسببية

 )ماما، دادا(   فيةتشير إلى فئات من املوضوعات أو األحداث التي لها مالمح إدراكية أو وظي  الكلمات االسمية: -1.2

،  كلمة ) بح ( ليعني بأن الكوب فارغ  : مثل  ،  تشير ألفعال أو حاالت الكائن التي يمكن أن تؤثر في فئات  الكلمات السببية:  -2.2

مثل املوضوعات،  اختالف  أو  ظهور  إلى  تشير  ما  غالبا  التي  السببية  الكلمات  باي(  :ويستخدم  باي  ،  2017.)بوعزة  .)قف، 

 ( 69-67.ص
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 وبناء على ذلك يكون النمو املعجمي وفق مستويين:  

 عدد الكلمات التي يكتسبها الطفل. •

 ( 44.ص، 2017 .مختلف املعاني لنفس الكلمة. )مقيدش •

الكتساب املعجم لدى األطفال بشكل علمي وإحصائي، فتطور الفھم والتلقي املعجمي    اتی فهو يطرح  فرض ،  ا "روندال"أّم 

وعدد    ،والسنوات  ،ملسألة الفھم والتلقي حسب األشھر  تعرضیأنه    ثیح؛  سنة  15عند الطفل يكون من الشھر الثالث إلى  

 الكلمات املكتسبة في كل مرحلة.

شهرا أي بعد نهاية السنة األولى حيث يبدأ    14  –  12ملتوسط يكون بين  شهر، املعدل ا18و  9تظهر الكلمات األولى بين   ثیح

 االقبال على الوظيفة اللفظية لدى الطفل دون اعتبار االستثناءات كانخفاض الفهم اللفظي.

السنة    ةیوخاصة في املرحلة األولى من ظھور الكلمات  إلى نھا  ،ا یتنمو املفردات املنتجة من قبل األطفال بشكل بطيء نسب  كما

، والتي تبدأ غالبا مع النطق  ةی واإلنتاج  ةی املعجم  رةيفي الذخ  عة یالسر   ادةیثم تلي ھذه الفترة مرحلة الز   ،  كلمة  22حوالي    ةیالثان

 ( Rondal et Xavier .1999, p.121)كلمة تقريبا.  1200ذلك حيث تصل إلى  نوأكثر م  ، نيبكلمت

أسباب هذا النمو املفاجئ للمفردات في النصف الثاني من العام الثاني غير واضحة، فيمكن إرجاع ذلك إلى مرحلة    وتبقى

  (45.ص، 2017 . )مقيدش .نضجية

كما    شهرا.   20-18عشرين كلمة يفهمها الطفل الطبيعي خالل    أّن   ؛1926سنة    في دراسة كالسيكية   ث ی سمو     قد ذكر روندال و 

  كون ی أن ظھور الكلمات األولى  كما   شهر. 48كلمة في املتوسط عند بلوغه  1500شهرا، وحوالي  30كلمة في  500يمتلك حوالي 

( بصورة تؤكد 1985)كاري،  ريشیسنوات. و   5من الكلمات في حدود    2000حوالي    متلكی  ثی ح  ة یالسنة الثان  ةیفي مرحلة نھا

كلمة في حدود السنة   600  -400شهرا، وحوالي    20كلمة خالل    200شهرا،    18كلمة خالل    100و    50أن الطفل يتعلم حوالي  

  دة یاألطفال كلمة جد  تعلمیسنوات     5و  2  ن يما ب  (1982،  كاري )وتبعا ملا طرحه    ، سنوات  3كلمة خالل    1500  حوالي  .يةالثان

  وظفھا یاألولى التي    ات یجیأن االسترات   ؛أن نستنتج مما سبق  مكن یو   ، كل عام  دةین الكلمات الجدم  3500وحوالي    ، كل ساعة

تطو  في  التنظ  ریاألطفال  ھي  املعجمي  املعجم  م یاملكون  للمادة  الذھن.  ة یاملحكم   ,Rondal et Xavier .1999) في 

p.121- 122 ) 

بإجراء اختبارات لغوية      حيث قامت الباحثة؛  الثانية والسادسةدراسة لـ "ديكر" بعنوان: نوعية مفردات األطفال بين    وفي

التعرف على نوعية املفردات املستعملة من حيث األسماء   6و  2على عينة من األطفال تتراوح أعمارهم بين   ُبغية    ، سنوات 

 :وقد توصلت الباحثة إلى نتائج هامة من خالل دراستها،  ومن هذه النتائج أّن  ، والحروف، واألفعال

 . ضمائر 6فعال،  18اسما،  62سنوات: مجموع مفرداته هو  2بعمر  الطفل -
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   .ضميرا 13فعل،  33اسما،  110سنوات: مجموع مفرداته  3بعمر  الطفل - 

 . ضميرا 14فعل،  39سنوات:  4بعمر  الطفل -

                                           ضميرا. 13، فعل 45اسما،  158سنوات:  5بعمر  الطفل -

 ( 47-46ص.، 2017.)مقيدشضميرا.  13، فعال 43اسما، ينخفض عدد األفعال إلى   180سنوات:  6بعمر  الطفل -

  متلك یعاما    15و    9  نيوما ب،  ایسنو   دةیكلمة جد  10000سنوات،  وحوالي    10جذر في حدود    2000أن للطفل حوالي     كما

(  Rondal et Xavier,1999 . p.121- 122)    .الكلمات املختلفةعلى األقل من    100.000و  ،من الجذور   80.000حوالي  

طوال الحياة مع زيادة السن لنجد أن مفردات شخص راشد مثقف تمتد إلى عشرات املاليين من    االتي يبقى تعلمها مستمر 

إل   (،60.ص،  2001.)زغيش  .الكلمات التي وصل  النتائج  املعجمي عند الطفل.  "روندال"  ھای وهي  االكتساب    ثم   في متوسط 

التعلمات لدى    اتیربط ھذه املراحل بمستو لدى األطفال  حسب األعمار والسنوات، كما    اتیروندال في ھذه الفرض   لفصّ ی

الشفرات   لی، أي تحلاتیخارطة الفھم لدى املتعلم الطفل  من خالل ربط الرموز باملرجع  لی بعد ذلك  لتحل  عرج یاألطفال. ل

إدراك املعنى،   من خاللھا تحققیالتي   ةیوربطھا بالخارطة الذھن  ،ایقرائ أي  ایشفو  النص شفرات   فكیالتي تجعل من املتعلم  

لد  نتجیاملتعلم    جعلیمما   املعجمي  النمو  مؤشرات  تظھر  خاللھا  من  أفعال   ,Rondal et Xavier .1999)  ه یردود 

p.121- 122).   سنوات إال    6و  2والدراسات فيما يخص نوعية مفردات األطفال بين    ،الكتبن  برغم األرقام الصادرة عو

 أننا نجد تضارب بالزيادة أو النقصان فيما بينها، وعلى إثر ذلك كانت هذه املحاولة منا في بناء جدول توفيقي انطالقا منها:  
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   سنوات  6-2نوعية مفردات األطفال بين ( 2) رقمالجدول 

 سنوات  6 سنوات  5.5 سنوات  5 سنوات  4.5 سنوات  4 سنوات  3.5 سنوات  3 سنوات  2.5 سنوات  2

 

 

 

 

 

 

 األسماء

62 

 

طول الجملة  

  3الى  2من 

 كلمات 

111 / 131 

يفهم  •

الصيغ  

الصرفية  

أما انتاجها  

فهو  

يتحسن  

بتقدم  

 السن

االسم األول  •

في الجملة هو  

املنفذ  

الحقيقي  

 للفعل

طول   • يبلغ 

الجملة  

 كلمة  5.6

يبلغ طول   • 158

الجملة  

 كلمة  6.3

180 

تتميز   •

الجملة   

بأنها 

مفيدة  

وتامة 

 األجزاء 

إلى   • يميل 

استعمال  

 النكرة   

االنفجار اللغوي و يرتبط بالنمو املعرفي   •

و   الكيفي  و  الكمي  الصعيدين  على 

 خاصة قدراته على التصنيف الداللي

األدوات التي  بداية اكتساب املورفيمات و  •

املعنى   من  املزيد  إعطاء  على  تساعد 

 الدقيق للكلمات التي يستخدمها  

• ، الجمع  قبل  املثنى  و  املفرد  الصرفية  القواعد  يكتسب  الطفل  أن  إلى  الفعل    إضافة 

تعدي قبل الفعل الالزم ، االيجاب قبل النفي 
ُ
 امل

   كلمة كل عام  3500كلمة جديدة كل ساعة و حوالي  •

 43 45  39  33.5  18 األفعال 
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 الضمائر

 

6.5 13.5 14 13.5 13.5 

 الظروف 

 

7 14 16 16.5 15 

 أحرف الجر 

 

2.5 6  8  8 8.5 

  ال يقوم الطفل هنا باستعمال منهجي ) منتظم ( لعالمات الجنس و العدد في تحديد االسم الذي يعود عليه الضمير ) هو ، هي ، هم و الضمير  • 

 املتصل ــــه ..... الخ (  

سبة لإلنتاج والفهم يكون قبل  بالنسبة لضمائر امللكية فيتم اكتسابها بطريقة مماثلة للضمائر املنفصلة ) مثال : أنا ، أنت ( فاكتسابهما بالن  •

   الضمير ) هو (

  

 

 

 

 

 

 

 

 

االستعمال   •

املشترك  

لكلتا  

 اليدين ،  

  ، تحت   ، فوق 

  ، داخل 

 خارج

اكتساب   •

املفردات  

الخاصة 

 باأللوان 

•   ، اليدين 

  القدمين،األنف 

  ، ،العينين 

والفم   الشعر 

،األذنين،  

البطن    ، الظهر 

 والصدر 

مفهومي   • اكتساب 

 )في()عند( 

 الصفات •

)طويل   

 ،قصير(  

مفهوم  •

 )عند(  

في   • تقلبات 

تحديد  

الجهة 

املسيطرة  

فتكون  

غير   بذلك 

 محددة 

يعرف   •

كل   تقريبا 

األلوان  

 األساسية 

وسط،   •

وراء،   

وألفاظ  

أخرى 

قليلة  

 االستعمال 

يحدد   •

مواقع 

األشياء 

بالنسبة  

اليه ) هنا ،  

هناك، من  

من    ، قبل 

 بعد ( 
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املفاهيم   

 األولية  

ادراك   •

مفهوم 

 كلمة  ) ال 

 نعم (  

مرحلة  •

 الفطام

ادراك ما هو عملي و   •

مباشرة   بصفة  نفعي 

 له

أمام،  •

بجانب،  

 حول، بين 

  ادراك •

العالقات  

املكانية  

 الذاتية 

التفرقة   •

األنا   بين 

 والغير  

دار   • يدخل 

 الحضانة 

يعرف   •

معاني  

،   األرقام 

صباح  

  ، مساء 

  ، صيف 

 شتاء  

نظر   •       وجهة  من  اليسار  و  اليمين  على  التعرف 

استعمال   تفضيالت  )تظهر هنا  الخاصة  الطفل 

 إحدى اليدين فتثبت الجانبية

 

 مجموع

 املفردات 

 2600- 2562  كلمة 2000    كلمة 1500 كلمة  400-600

 كلمة
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أنه يكون أسرع من ذي قبل خاصة مع التحاق الطفل    (Hoff, 2006)ومع هذا النمو في الحصيلة املفرداتية الذي يقول عنه   

تقول أنه إضافة للنمو املعرفي املواكب لهذا التطور    (Hulit et al, 2001 )سنوات(، فإّن " هاليت وآخرين    6باملدرسة)بعد

ويتذكرونها فحسب، بل يطبقون قدراتهم املتزايدة في تنظيم الكلمات التي يعرفونها بالتتابع فإن األطفال ال يتعلمون مفردات  

 أو بشكل هرمي)كبير، أكبر، األكبر(،  ويساعد على هذا التنظيم استراتيجيتان، هما: 

  chunkingالتكتل أو التجميع  •

  Syntagmatic-paradiagmatic shiftالتحول من الروابط النحوية إلى الروابط الداللية  •

 ، ثم مع فهم ينظمون كلماتهم في فئات أو مجموعات، وتسمى تكتال)تجميع( دون أن يكون هذا التكتل مميزا أو مصنفا 

فهي ترى أن استراتيجية    (Owns, 2008)أّما    النمو املعرفي تبدأ هذه املجموعات الكلية في التقسم إلى مجموعات فرعية.

أو داللية تكون على مرحلتين فطفل ما قبل املدرسة إذا سألته عما يخطر بباله عند    ،تنظيم الكلمات بناء على روابط نحوية 

، Syntagmaticفهنا نجد أن االرتباط نحوي تتابعي لعناصر اللغة    سماع كلمة" طفل" فإنه يقول: "صراخ"، "بكاء"، "رضاعة"،

أما الطفل األوله عالقة   الكلمات،  أو معان، مثل: رضيع،    كبر منبترتيب  ذلك فإنه سيقدم إجابات مبنية على دالالت لفظية 

ارتباطات)فئة( صرفية لغوية      صغير، عائلة. انتقال  املعنى هو  إلى فئات مرتكزة على  ، ويعكس   paradiagmaticفاالنتقال 

ما    نظيم مفردات عن طريق ما يليها أوعلى التفكير املجرد، هذا التغيير من ت  الكلمات حول معاني القدرة املتنامية للطفل  تنظيم

اللغة   لعناصر  التتابعية  االرتباطات  التنظي   Syntagmatic associationsيسمى  االرتباطاتإلى  أي  باملعنى    الصرفية   م 

 .  paradiagmatic associationsالتتابعية للغة 

كاألدلة  ت مختلفة لتذكر أو استحضار الكلماومع نمو الرصيد املعجمي أكثر يكون الطفل قادرا على استخدام استراتيجيات 

يكون من خالل    ،(Brice, 2009)أو التلميحات السمعية والبصرية. واألسلوب اآلخر الذي تتطور به لغة الطفل حسب  بريس  

 ، مثل: تعلم أن "حفلة ما" يمكن أن تكون "حدثا" أو "مناسبة" أيضا. اكتشاف معان جديدة لكلمات يعرفونها مسبقا

، ففي هذه املرحلة فإن االطفال يواجهون متاعب مع كلمات  )  (Anglin et Bloom, 1993أما حسب "أنجلين وبلوم"  

مجردة مثل العدل واالقتصاد، وقد ال يفهمون كذلك الحالة االحتمالية )االفتراضية(، مثل: إذا كنت فراشة، لو كنت فراشة؛  

رون جميع العبارات حرفيا  ألن القدرة املعرفية على التفكير بوضوح في األشياء غير الحقيقية "ولكني لست فراشة"، ورّبما يفس

 )املجاز(.  فهم التهكم واالستعارة يسيئون ولهذا 

يستعملون السياق ليفهموا ما قد تعنيه الكلمات الجديدة، وغير املألوفة لينتقلوا  (   (Owen, 2009في حين أنهم  حسب   

جريد وبناء معنى أوسع اعتمادا على  سنوات، إلى ت  5فيما وراء فهم كلمة ما في ضوء مصطلحات ضيقة بناء على جملة واحدة في  

سنوات، فإنهم يبدؤون بتقديم تعريفات أطول تصف عالقات   8سنة،  أما قبل هذا بثالث سنوات أي    11خبرات كثيرة وهذا حوالي  

  معقدة، مثل: الحافلة كبيرة وتحمل كثيرا من الناس، واستمرار النضج يؤدي بهم لتقديم تعاريف تشمل التصنيف العام للكلمة 

 أرجل وهو أليف.4سنوات، مثل: الكلب حيوان ذو  10وصوال إلى إضافة سمات محددة وأكثر دقة بعمر 

للتنظيم املعجمي، فإنه يحدث على مستواها تغيير حوالي   النحوية  الجوانب  أثبتته بعض    8أو    7وبذكر  سنوات، وهذا ما 

لطفل كلمة)منبه( وطلبنا منه إعطاء كلمة مباشرة )جواب(  الدراسات حول ارتباط الكلمات داخل ثنائيات، فمثال: إذا أعطينا ا

نجد أنه إذا كان يربط الكلمات وفق مبدأ التركيب، مثل: القط  يأكل ، الكلب ينبح، فالتغيير سوف يكون على مستوى طبيعة هذه  
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لى ارتباطات نموذجية أو  االرتباطات فيستعمل فيما بعد كلمات من نفس التقسيم النحوي، مثل: قط ، كلب ... أي أنه ينتقل إ 

 ( 74.، ص2001 .. )زغيشParadigmatiqueمثالية 

 التطور الصرفي التركيبي  -3

نظامه    ، فيكتسب الطفلبعد تعلم القواعد املورفولوجية الخاّصة بالكلمات يبدأ الطفل حينها باكتساب القواعد النحوية

 ( 56.ص،2011 . الكلمات األولى. )تكوتي  واكتمالها أي منذ تكوينالقواعدي مباشرة بعد انتظام األصوات اللغوية، 

يعتبر    السن  ، فإّن 198-1983بين سنتي   Saint-Pierreو"سان بيار"    Gautier،" كنتير"  Boutetوبحسب دراسات "بوتي"  

للغة إلى مرحلة الوعي اللساني،  عامال مهما في نمو الوعي اللساني بالجملة عند الطفل، فهو ينتقل من مرحلة االستعمال اليومي  

 ( 88.، ص2010 .والقدرة على االنتباه، والتفكير في املواضيع اللسانية. )علوي 

وقد ثبت مؤخرا أن الطفل يكتسب نوعين من املعارف  أولهما معجمي تركيبي وثانيهما داللي، وفشل الكثير من النظريات يعود 

 (       114.، ص1993 .ظهر التفاعلي لهذين النوعين من املعارف. )أحرشاو( إلى إغفال أصحابها للم1981حسب)دي بوشرون، 

وطرح "روندال " في ھذا  أھم الصعوبات التي یواجھھا الطفل في إنتاج، وفھم الجمل مع التركيز على الخصائص التي تجعل  

لى إنشاء خطاب مستقل، ومتكامل  یراعي  الطفل  یمر بشكل تدریجي من مرحلة الكلمة  إلى الجملة املكونة من كلمتين دون رابط، إ

 فیه الخصوصیة النحویة، والتركیبیة للنظام اللغوي.  

كما وقف على الخصائص املميزة للجمل املبنیة للمجھول، والجمل املبنیة للمعلوم. مما یجعلنا نبني  نظره متكاملة إلى حد ما  

، 2018  . لشفوي للطفل  من شھوره األولى حتى سن الرشد. )خاتري حول العناصر الكبرى التي تجعلنا نفهم سيرورة نمو التعبير ا

 ( 3.ص

 التراكيب  اكتساب -1.3

"براون"      (Brown, 1973)أوضح 
ّ
فإن معانيها،  ويفهم  جديدة،  كلمات  يكتسب  عندما  الطفل  القواعد أّن  يكتسب  عندئذ    ه 

الفعل، وصيغ امللكية، والجمع املنتظم، وصيغ الحاضر  املورفولوجية أي القواعد التي تنطبق على هذه الكلمات، مثل: صيغة  

 وبعد أن يتعلم الطفل القواعد املورفولوجية الخاّصة بالكلمات، فإنه يكتسب القواعد الصرفية. ، املستتر، وصور النفي

 ظهرون أنه حتى األطفال الصغار، وي (Gleason, 1985)"غليسون" ، و (Gineshi, 1981)أكدت دراسات "غينيش ي" 

  هذه القواعد بشكل اتفاقي يأتي من ما للقواعد الصرفية عند بناء الجمل  البسيطة املكونة من كلمتين حيث يكتسبون  فه

الحس السمعي لترتيب الكلمات التي يسمعونها من الراشدين، وال يعني ذلك أنهم مجرد مقلدين ملا يسمعونه من الكبار، وإنما  

 ( 53-52.، ص2010 .الجمل تدريجيا. )علوي يزداد قدر استخدامهم لقواعد تركيب  

  يزداد مع النمو بدءا من السنة   وفيما يتعلق باكتساب الجمل، فإن دراسات كثيرة أثبتت أن اكتساب الجمل عند األطفال

( عوامل لتكوين  3أن هناك ثالث)  1954والنصف إلى خمس سنوات، فقد كشفت الدراسات التي قامت بها "مكارثي" بعرضها سنة  

 ل:  الجم 

 : التي تقوم مقام الجملة )نهاية العام وبداية السنة الثانية(  سنة(  2-1)  مرحلة الكلمة •

 : يستخدم الطفل فيها كلمتين أو أكثر فهي جمل ناقصة تلغرافية. سنوات( 3-2)  مرحلة الجملة الناقصة  •
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البسيطة يتناقص عددها بدءا من  : توضح الدراسات أن الجمل  )بداية السنة الرابعة تقريبا(   مرحلة الجملة التامة  •

 (68.، ص2017 .السنة الثالثة من عمر الطفل، وتحل محلها تدريجيا الجمل املركبة واألكثر تعقيدا. )بوعزة

 (،  فيقترح ثالث مراحل للنمو اللساني عند الطفل:1970أّما )مكنيل، 

 تتعلق بقاموس أحادي التعبير.   املرحلة األولى: •

 قاموس الجمل.  تخص  املرحلة الثانية: •

 ترتبط بقاموس الكلمات.   املرحلة الثالثة: •

  الواحدة تستعمل للتعبير عن داللة ففي األول ال يمكن الحديث عن االنفصال التام بين التركيب والداللة؛ إذ أن الكلمة  

جملة بأكملها أو عدة جمل، وبالتالي فإن ما يشبه هذا القاموس األحادي التعبير غالبا ما يرهق ذاكرة الطفل بفعل غموضه  

الكبير، الناتج من ناحية أولى عن التعبير بكلمة واحدة عن داللة جملة أو أكثر و التعبير من ناحية أخرى عن الكلمة نفسها  

 بعدة مداخيل معجمية.  

ينقصها   التي  اختزان املعلومات، واألخبار  في  الجمل، يستمر الطفل  إلى قاموس  التعبير  القاموس األحادي  بانتقاله من  إذا 

 التمايز، واالستقالل حيث أن تعريف الجملة املعينة ال عالقة له بالتعريفات املتعلقة بالجمل األخرى. 

جديدة لقاموس الجمل يصبح نظام السمات الداللية للطفل قريب  إال أنه مع ظهور قاموس الكلمات الذي يشكل الصيغة ال

الشبه من ذلك الذي نجده عند الراشدين. وإذا كانت العالمات األولى على إنبناء قاموس الكلمات تتحدد حسب "مكنيل" في  

 شهرا، فإن توسيع هذا القاموس يتحقق بفعل أسلوبين نمائيين:  30-28الفترة املمتدة من 

: أو ما يسمى" النمو العرض ي" الذي تشكل فيه الكلمة جزء من قاموس الطفل رغم عدم استكمالها  األفقي  النمو   أسلوب  •

لجميع السمات الداللية التي يسندها إليه الراشد، فهو يتعلق بتنظيم، وإثراء السمات الداللية التي سبق للطفل أن  

 اكتسبها. 

الطولي الذي تحظأسلوب النمو العمودي • ى بموجبه جميع السمات الداللية للكلمة بمكانة محددة في  : بمعنى النمو 

البداية متباينة، فإن إقامة عالقات بين عناصرها املتماثلة تمثل   التمثالت الداللية تبدو في  قاموس الطفل، وبما أن 

  (79-78.، ص1993 .الدور الرئيس ي لهذا النمو. )أحرشاو

لـ   مستعرضة  دراسة  "ديفيالي  21وفي  تأكد   اكتساب    Divilliersرز"  طفال   نظام  يخص  فيما  براون"   " إليه  انتهى  مما 

األكثر تعقيدا وهو    املورفيمات، وهو ترتيب معقول إلى حد كبير، فاملورفيمات البسيطة يتم اكتسابها مبكرا عن املورفيمات

املبدأ نفسه الذي يحكم االرتقاء املعرفي لدى األطفال هذا التوازي في ارتقاء اللغة، واملعرفة جعل إلى القول من طرف بعض  

اللغة لن يكون عملية   السابق للطفل، ومن املالحظ أن تعلم  اللغة يعتمد على مستوى االرتقاء املعرفي  املنظرين أن ارتقاء 

يتعلم الطفل قواعد محددة لكل مجموعة جديدة من الكلمات التي يتعلمها)لك أن تتخيل كم من الوقت سيمض ي    فعالة ما لم 

لو أن الطفل تعلم االشارة إلى شيئين أو مجموعة أشياء، ثم كان عليه أن يتعلم الجمع في كل مرة يرغب في ذلك، ولحسن  

 
ُ
ت أن  يمكن  عامة  نحوية  قواعد  يتعلمون  األطفال  فإن  مع  الحظ  استخدامها  طريقة  بنفس  الجديدة  الكلمات  مع  ستخدم 

  ( 41.، ص2010 .الكلمات املألوفة. )شنافي
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 إصدار األحكام التركيبية -2.3

 سنوات فما  7ال تظهر إال بعد  (Gombert, 1990)وفيما يخص إصدار األحكام التركيبية الواعية، فهي بحسب "كومبر" 

  يمكن   بالتصحيح الذاتي، وتصحيح األخطاء التركيبية لآلخرين، ورفض بعض الجمل الخاطئة تركيبيا فوق، أّما فيما يتعلق  

سنوات، فنجاح األطفال في مثل هذه املهام يعود إلى معرفتهم    7اعتبارها نوعا من املراقبة التركيبية التلقائية فتكون قبل سن

وبة في التمييز بين أحكام الطفل التركيبية واألحكام الداللية.  الضمنية باللغة على الرغم من أن "روندال" يشير لوجود صع

 ( 93-92 .، ص2010 .)علوي 

 التطور  الداللي   -4

  النمو الداللي يستغرق وقتا أطول   تقريبا، فإن  5و  4  إذا كان املتوسط النمائي الكتساب الكفاءة التركيبية يتحدد في السنتين

 النمو حتى سن الرشد، ويعزو "مكنيل "هذه الظاهرة إلى ثالث أسباب رئيسية. إذ أنه ال يتوقف عن االسترسال في 

 املعلومات الداللية املفترض اكتسابها من طرف الطفل غالبا ما تكون معقدة .  •

النمو الداللي يتوقف في بعض جوانبه على املستوى الفكري الذي بلغه الطفل؛ ذلك أن اللغة واملعرفة تخضعان معا   •

 . لتغيرات مهمة بعد سن السابعة

إن السمات التي تسند إلى الكلمات هي سمات مجردة، وبالتالي؛ فإن افتقار األشكال السطحية لأللفاظ املعجمية إلى   •

العالمات الضرورية حول اإلطرادات الداللية الضمنية يؤدي بالطفل إلى استغراق وقت أطول، وإلى بذل مجهود أكبر في  

   (79-78.، ص1993 .ذه األخيرة. )أحرشاوسبيل استكشافه له

سنوات ال يقبلون بعض الجمل غير املمكنة على املستوى الداللي، مثل:    5وبحسب "بوتي"، فإن األطفال البالغين من العمر

 ( 91.، ص2010 ."جعلني الوحل نظيفا" في حين تم قبولها من طرف الراشدين. )علوي 

أن مثل  (Hakes, 1980فــ"هاكس"   أحكام  ( يرى  املبكرة، وال يمكن الحصول على  الداللية  القدرة  النتائج تكشف عن  هذه 

  8و  4طفل بين    100تركيبية إال بعد دخول الطفل للمدرسة، وتعلم القواعد التركيبية، وهذا بناء على دراسة أقامها شملت  

ل إلى وحدات لسانية صغرى، فكانت  سنوات؛ كان عليهم فهم، وإصدار الحكم بالترادف أو القبول أو الرفض، وتقطيع الجم

 النتائج أن: 

 ترتكز أحكام األطفال صغار السن على الجانب الداللي للجملة، وعلى مضمونها.  •

 كلما تقدم األطفال في السن كلما تناسبت أجوبتهم مع أجوبة الراشدين. •

لهم املدرسة حيث يتمكنون من  يصدر األطفال أحكامهم الداللية قبل أحكامهم التركيبية، وهذه األخيرة تبدأ مع دخو  •

 إدراك، وتعريف الُجملة.  

 ، فمراحل نمو األحكام الداللية عند األطفال هي كالتالي: et  Rondale, 1982) ( Bredartوبحسب "بريدار" و"روندال" 

: يصدر األطفال أحكامهم على الجمل بناء على تجاربهم اليومية املعاشة؛ حيث أن الطفل  سنوات( 3-2)   املرحلة األولى  •

هنا يرفض جمال صحيحة تركيبيا، وممكنة دالليا، مثل: " الحصان يشرب املاء "بدعوى أن " الكلب هو الذي يشرب  

 التمييز بين ما هو كائن، وما هو ممكن.  املاء"، وهي تجربة ُمعاشة تقترن بحياته اليومية، فهو في هذه املرحلة ال يستطيع 
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: يظهر الطفل القدرة على تصحيح الجمل التي تتضمن مواضيع، وأحداث، وتجارب لم يسبق أن عاشها  املرحلة الثانية •

 أو شاهدها، وهذا ما يؤشر على بداية ظهور الوعي الداللي عنده. 

إصدار أحكام صائبة، ومن جعل نوع من املسافة بينه، وبين اللغة،  : خالل هذه املرحلة يتمكن الطفل من  املرحلة الثالثة •

 (92.، ص2010 .وعناصرها املادية. )علوي 

 مراحل اكتساب التمثالت الداللية  -1.4

إن الطفل ال يكتسب التمثالت الداللية إال حينما يكون متوفرا على تمثالت معرفية؛ فهو من جهة يتمثل الوقائع، ويدرك       

 املوضوعات، ومن جهة أخرى، فهو يحس باملؤثرات، ويتمثل بعض الحاالت الوجدانية، مثل: الفرح، الرغبة والغضب...

 كنا من  نبنائها على إدراكات الطفل، فإن هذا األخير يصبح متمالعام نظرا ال وإذا كانت هذه التمثالت محسوسة في طابعها 

)اللفظية(، وتمثالته املعرفية. لكن السؤال الوارد   بعض التمثالت الداللية بمجرد وصوله ملرحلة الربط بين وسائله التعبيرية

 ونوعية؟ بمعنى ما هي مكوناتها وعناصرها؟ هنا هو: إلى أي حد يصح اعتبار التمثالت الداللية األولية تمثالت محسوسة 

 تبًعا لنتائج األبحاث الحالية ال يمكن صياغة اجابة نهائية عن هذا السؤال؛ ذلك ألّن: 

املرحلة األولى من االكتساب اللغوي يختزل الطفل تمثالته الداللية إلى تمثالت داللية معجمية، فهو لم يتوفر على ما   •

الفعل "ذهب" ال  يسمى"املخصصات" التي تترجم ا لخصائص العالئقية لهذه التمثالت األخيرة، وكمثال على ذلك فإن 

يمثل حدث االختفاء فقط، بل إنه يشكل الخاصية املالزمة لعملية االختفاء؛ حيث يمكن استخدامه لإلخبار عن حالة  

ن إضافة عنصر"املخصص"  موضوع ما أو شخص معين. هذا ما يؤكد أن التمثل الداللي لهذه املرحلة ال يتولد فقط م

إلى التمثل الداللي للمرحلة األولى، بل إنه ينتج أحيانا عن التحليل الدقيق للتمثل الذي تنفرد به هذه املرحلة، فالطفل  

يصبح قادرا خالل هذه املرحلة على التمييز بين الفعل واملوضوع متخذا إياهما كتمثلين دالليين مختلفين. أما في املرحلة  

الحالة لتستقل كعناصر  الثالثة، ف و  و املوضوع  للفعل  املعجمية  الداللية  التمثالت  إن "املخصصات" ستنفصل عن 

 ذاكرية متميزة تباشر عملها على شكل مقوالت داللية. 

  والواقع أن إنبناء هذه "املخصصات" التي تقوم بدور هذه املقوالت الداللية العامة يستغرق عدة سنوات، رغم أّن ظهورها

 ( 116-114 .، ص1993 ،يأخذ وقتا طويال في بعض الحاالت الخاصة إذا كانت تحتوي على مكون واحد. )أحرشاوقد ال 

ومن خالل فحصها ملجموعة من األعمال التجريبية قامت ببلورت نموذج نمائي    1981بحسب نظرية " دي بوشرون "  

 مراحل أساسية:  3للتمثالت الداللية في 

املرحلة بمظاهر التداخل بين التمثالت اللفظية، والتمثالت الخاصة باألوضاع، ويعني  : تتميز هذه  املرحلة األولى -1.1.4

 هذا أن التمثالت الداللية لهذه املرحلة تتطابق مع األوضاع املحسوسة على النحو اآلتي:

الفعل،  فاعل • بين عمل  يميز  ال  فهو  مكوناتها، وعناصرها  بين  يفرق  ال  الطفل  أن  لكون  إجماليا  طابعا  الفعل،     تتخذ 

 موضوع الفعل،  مكانه، ووضعه الفيزيقي والسيكولوجي.

 تبدو هذه التمثالت ذاتية، وموضوعية في الوقت نفسه، حيث أن الطفل ال يفرق بين وجهة نظره، وما يشاهده.  •
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يحصل  هذه التمثالت ال تحظى بالثبات، واالستقرار نظرا ألّن اللفظ نفسه يمكن استخدامه في أوضاع مختلفة جدا، وقد   •

 أن يحل تمثل الوضعية املعينة محل تمثل آخر، وبالتالي يسند مباشرة إلى اللفظ.

 يغلب على هذه التمثالت طابع التباين، وعدم االنتظام في بنى داللية مركبة.  •

في عمر الثانية يصبح النمو املعرفي للطفل مطبوعا بطابع االنتقال من تمثالت األوضاع إلى تمثالت    :املرحلة الثانية -2.1.4

نهاية املرحلة الحسية الحركية يبدأ الطفل في الربط،  املميزة بشكل أفضل، فانطالقا من  املوضوعات، واألعمال 

 لفعل، ونتيجة هذا العمل. والتمييز بين املنفذ وعمل الفعل، بين املوضوع الذي يتعلق به عمل ا

والواقع أن هذه التمييزات تتحقق أوال على املستوى اإلدراكي، وبعد ذلك على مستوى التمثالت املعرفية، والداللية؛  

( 1981حيث يفعل الطفل االكتسابات املعجمية متوفرا على التمثالت الداللية الخاصة، والتي تسميها )بوشرون،  

 ذات الخصائص التالية:  بالتمثالت النموذجية األصل

إجمالي   • طابع  ذات  ذلك  مع  تبقى  فهي  واألعمال،  املوضوعات،  وخصائص  التمثالت،  هذه  بين  الواضح  التطابق  رغم 

 محسوس، حيث أن تمثل موضوع معين يتم هنا بشكل متكامل دون أي تمييز بين عناصره وخصائصه.

)مثل: الشعور    ذاتية  والثانية:)مثل: كتاب(،    موضوعية  :أواليمكن التمييز داخل هذه التمثالت بين ثالث مجموعات،   •

 )مثل: الفعل بكى(.   شبه موضوعية وشبه ذاتية الثالثة: باأللم(، واملجموعة 

تتميز هذه التمثالت بثبات واستقرار كبيرين نتيجة التطور الحاصل في مدونة الطفل، والحقيقة أن هذا التطور هو الذي   •

 لأللفاظ. يسمح بتخصيص الداللة الذاتية

فإن   • اللفظية،  املعرفية  البنى  عن  التعبير  في  الرئيس ي  العنصر  املماثلة  مبدأ  من  يتخذ  التمثالت  هذه  نشاط  كان  إذا 

احتماالت تركيب هذه التمثالت أو الجمع بين مكوناتها تبقى محدودة جدا، فالطفل ال يمكنه أن يتمثل سوى األحداث  

 ه أن واجهها، وكون خبرة عن مضامينها. املتشابهة نسبيا مع األحداث التي سبق ل

إن احتماالت تنظيم هذه التمثالت تبقى ضعيفة جدا؛ إذ أن العالقات التي ينشئها الطفل بخصوص بعض التمثالت،   •

جاورة والتشابه الوظيفي ال تحظى بالثبات واالستقرار الالزمين. 
ُ
 وبناء على مبدأي امل

املرحلتين السابقتين من معرفة األوضاع إلى معرفة املوضوعات واألعمال،  إذا كان الطفل ينتقل في    املرحلة الثالثة: -3.1.4

واألحوال عن طريقة عملية التمييز، فإّن هذه العملية ال تتوقف بل إنها تستمر في االمتداد حتى تشكل خصائص  

ي األمر  أن  على  يدل  ما  وهذا  وتلك،  هذه  بين  املحتملة  العالقات  وكافة  األعمال،  وصيغ  بأحد  املوضوعات،  تعلق 

املظاهر األساسية للنمو اإلجرائي؛ إذ أن الطفل يصبح واعيا من جهة بالخصائص املتنوعة أو الفريدة للموضوع  

 ( 125-123.، ص1993  ،املعين، ومن جهة أخرى، فهو يدرك الخاصية املشتركة بين املوضوعات املختلفة. )أحرشاو

 الخالصة  -5

اللغة بوجه نظر سيكو حاولنا من خالل هذا الفصل كما جاء فيه   بانتهاء لسانية ال ت-أن نتناول    نظر إليها كاكتساب ينتهي 

ما كبناء يتعرض ملختلف التحوالت التي من شأنها أن تؤثر فيه حتى  في الست سنوات األولى  املرحلة اللغوية الحرجة لالكتساب
ّ
؛ إن

ه وأدواته التربوية، لنتعرف ونفصل ما بين االكتساب  بعد هذا السن في ظل فترات حرجة أخرى لعل أهمها عامل التمدرس بمقومات
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اللغوي كعملية عفوية أو التفكير في اللغة بعلمية وموضوعية تجعل الطفل قادرا على الحكم عليها دالليا وتركيبيا فيما يسمى   

 بالوعي اللغوي.
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Abstract 

This study aimed to detect and follow the context of the development of the concept 

of "human resources", through the official documents that accompanied the process 

of reform of the education and training system. Similarly, the study aimed to 

identify the constraints related to the management of the human element. As well as 

the reasons for adopting the contracting policy and its evaluation in the light of the 

current reality. The study concluded that the concept of human resources has known 

several names (human resources, human capital, human potential), and each concept 

has its own context of elaboration and a particular semantic connotation. The study 

also concluded that the management of human resources comes up against 

numerous shortcomings in particular with the adoption of the contracting policy 

which has caused an increase in categorization between teachers, the aggravation of 

tensions between them and the weakening of their initial formation, in addition to 

wasting school time and striking the principle of equal opportunities, thus 

deteriorating the quality of education. In the light of these results the study has 

proposed a set of avenues to ensure good governance of human resources 

management where the most important are the promotion of initial and continuous 

training, the motivation of human resources and the reinforcement of their social 

capacities as well as the favorable management of their professional career. 

Keywords: Human Ressources; Education and Training System; Human Capital; 

Human Potential; Contracting Policy 
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 ملخص 

الوثائق   من خالل  البشرية"  "املوارد  مفهوم  تشكل  سياق  وتتبع  رصد  إلى  الدراسة  هذه  واكبت  لاهدفت  التي  رسمية 

والتكوين،  التربية  منظومة  إصالح  وأسباب   عملية  البشري  العنصر  بتدبير  املرتبطة  اإلكراهات  عن  الكشف  وكذا 

إلى أن مفهوم املوارد البشرية عرف   الدراسة  الحالي. وخلصت  الواقع  التوجه نحو سياسة التعاقد وتقييمها في ضوء 

، حيث أن لكل مفهوم سياق خاص  اإلمكان البشري( الرأسمال البشري، ،تسميات ومفاهيم عديدة )املوارد البشرية

كما خلصت إلى أن تدبير املوارد البشرية تشوبه مجموعة من الثغرات، خصوصا مع   لتشكله وحمولة داللية خاصة.

التدريس وتعميق االحتقان بينهم وضعف تك الفئوية بين هيئة  التي ساهمت في تكريس  نهم  وياعتماد سياسة التعاقد 

التعليم. وفي ضوء هذه   الفرص، وبالتالي تردي جودة  تكافؤ  املدرس ي وضرب مبدأ  الزمن  إلى هدر  األساس، باإلضافة 

أهمها   لعل  البشرية  املوارد  تدبير  في  بتحقيق حكامة جيدة  الكفيلة  املداخل  من  مجموعة  الدراسة  اقترحت  النتائج، 

 بشرية وتقوية قدراتها االجتماعية والتدبير الجيد ملسارها املنهي. التعزيز التكوين األساس واملستمر، تحفيز املوارد 

سياسة   اإلمكان البشري؛ املوارد البشرية؛ منظومة التربية والتكوين؛ الرأسمال البشري؛ :يةفتاحات املالكلم

 التعاقد
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  مقدمة

املوقع   بسبب  التربوي  اإلصالح  إلنجاح  األولى  الركيزة  البشري  العنصر  داخل  يعتبر  يحتله  الذي  واالستراتيجي  املحوري 

ومحرك الفعل التربوي في مختلف أبعاده التعليمية   املحدد األساس ي إلحداث التغيير املنشود منظومة التربية والتكوين، باعتباره

ن أدائها ومردوديتها،  يعتبر دعامة ضرورية لتطوير املنظومة التربوية والرفع م  يمية، كما أن االرتقاء بهوالتربوية والثقافية والق

 .دبيرا استراتيجيا للموارد البشرية لتحقيق الجودة املنشودةومقتضيات الحكامة الجيدة تتطلب ت

والتوظيف   باالستخدام  التربوية  املنظومة  في  البشرية  املوارد  تدبير  للعنصرويرتبط  طاقاته  األمثل  كل  واستثمار    البشري 

التأط قدراته سواء و  التدريس، هيئة  التربوي بمختهيئة  التربوية ومكوناتها، وجميع  ير واإلشراف  اإلدارة  لف تخصصاتها، هيئة 

التي  و املرجوة،    املوظفين واملسؤولين بالقطاع في مختلف األكاديميات الجهوية واملديريات اإلقليمية، وذلك من أجل بلوغ النتائج

 .حقيق تنمية مجتمعية حقيقيةتصب في تطوير قطاع التربية والتكوين باعتباره الرهان األساس ي لت
    

 إشكالية الدراسة    أ.       

والتقارير   االستعجالي  البرنامج  بخطة  مرورا  والتكوين  للتربية  الوطني  امليثاق  من  بدءا  الرسمية  الوثائق  مختلف  أكدت 

الجيدة رهين بتدبير عقالني  إلى التدابير ذات األولوية والرؤية االستراتيجية لإلصالح على أن تحقيق الحكامة  املصاحبة وصوال  

 .للموارد البشرية
 

 : وعليه، نطرح التساؤالت التالية 
  كيف تطور مفهوم املوارد البشرية من خالل الوثائق الرسمية املؤطرة إلصالح منظومة التربية والتكوين؟ 

  ور العنصر البشري في السياسات التربوية؟  ما مدى حض 

 البشري؟  التربوية ارتباطا بقضية تدبير العنصر ما هي اإلكراهات التي عرفتها املنظومة 

  ما هي الوضعية النظامية والقانونية التي مرت منها عملية تدبير املوارد البشرية؟ 

  ر البشري؟ ما هي سياقات وأسباب التوجه نحو التعاقد كسياسة لتدبير العنص 

 تس البشرية  املوارد  تدبير  في  الحالية  املقاربة  اعتبار  يمكن  حد  أي  ملتطلبات  إلى  التربوي  تجيب  اإلصالح  وانتظارات 

 ؟  املنشود

  وما هي املداخل الكفيلة بإرساء حكامة جيدة في تدبير العنصر البشري؟ 
 

 

 :صميم التاليوبناء على هذه التساؤالت، سنحاول مقاربة هذا املوضوع بناء على الت

 إلى الرؤية؛  تطور مفهوم املوارد البشرية من خالل الوثائق الرسمية من امليثاق1.

 حضور العنصر البشري في السياسات التربوية؛2.

 سياق التوجه نحو التعاقد كسياسة لتدبير العنصر البشري؛ 3.

 .تدبير العنصر البشري  في نحو حكامة جيدة4.
 

 أهمية الدراسة   .ب

رها اللبنة األساسية لتحقيق اإلصالح  ة هذه الدراسة في كونها تتناول موضوع الحكامة في تدبير املوارد البشرية باعتباتتمثل أهمي

أه يكتس ي  الحكامة  مفهوم  وأن  خاصة  العقود التربوي،  في  واملجتمع  الدولة  لحقت  التي  والتطورات  التحوالت  أمام  كبرى  مية 

العديد من املجاالت بما فيها اإلصالحات التي عرفتها اإلدارة العمومياألخيرة، من خالل مجموعة من اإلصالحات   ة،  التي طالت 
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تعتر   الذي  الجهاز اإلداري،  إلى تحديث وعصرنة  أساسا  التي ترمي  يه مجموعة من املشاكل والتي تشكل عائقا  هذه اإلصالحات 

  .التربوي املنشود اإلصالح أمام تدبير املوارد البشرية وبالتالي تحقيق  

 
 

 أهداف الدراسة  .ت

 : األهداف التاليةتحقيق  هذه الدراسة  تتوخى

 وتتبع منظومة  تشك   سياق   رصد  إصالح  عملية  واكبت  التي  الرسمية  الوثائق  خالل  من  البشرية"  "املوارد  مفهوم  ل 

 ؛ التربية والتكوين

 ؛ ن بمنظومة التربية والتكوياإلكراهات املرتبطة بتدبير العنصر البشري  تسليط الضوء على 

 ؛كسياسة لتدبير العنصر البشري أسباب التوجه نحو التعاقد  الوقوف على   

 ؛ في ضوء الواقع الحالي سياسة التعاقد قييمت 

   تحقيق حكامة جيدة في تدبير املوارد البشريةل مداخلاقتراح. 
 

 منهجية الدراسة  .ث

اعتمدنا التساؤالت املطروحة،  الدراسة ولإلجابة على  ا ملعالجة هذه  التحليلي املنهج  الظاهرة والحصول على    لوصفي  لوصف 

ليل النصوص  شكلة وتصنيفها وتحليلها، وإخضاعها للدراسات الدقيقة، من خالل تحبيانات ومعلومات وافية ودقيقة عن امل

مع   تعاملهم  وكيفية  الفاعلين  تصورات  فهم  أجل  من  والتكوين  التربية  منظومة  إصالح  عملية  واكبت  التي  الرسمية  والوثائق 

  . .العنصر البشري 

 تحديد املفاهيم  .ج

لبداية في التحليل لتفادي اخـتالط املفـاهيم  ي لكل دراسة والبناء الفكري لها، ونقطة اتعتبر مسالة تحديد املفاهيم اإلطار النظر 

يم املتداولة في ومن أهم املفاه .لذلك، حرصـنا علـي عـرض تعـاريف بعض البـاحثين للخـروج بالتعاريف اإلجرائية .وتشـابكها

 :الدراسة الحالية والتي تتطلب التوضيح نجد املفاهيم التالية
 

 :املوارد البشرية ❖

يعرف حمداوي وسيلة املوارد البشرية على أنها "مجموع األفراد والجماعات التي تكون املؤسسة فـي وقـت معـين، ويختلـف هؤالء   

ـلوكهم، اتجاهـاتهم، وطمـوحهم، كمـا يختلفـون فـي وظـائفهم، مسـتوياتهم  األفراد فيما بينهم من حيـث تكـوينهم، خبـرتهم، س

 .(2،ص2004)حمداوي، ية وفي مساراتهم الوظيفية" اإلدار 

كما يعرفها حسـن إبـراهيم بلـوط  علـى أنهـا "مجموعـات األفراد املشـاركة فـي رسـم أهـداف وسياسـات ونشـاطات وانجازات العمال  

 .(16، ص2002إبراهيم بلوط، ( ؤسسات"التي تقوم بها امل

مجموع األفراد الذين يساهمون بفعالية في تطوير املجتمع تنميته ويمكنهم تحمل   أنهاويمكن تعريف املوارد البشرية إجرائيا على  

   .مسؤوليات مختلفة والقيام بأعمالهم بشكل جيد
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  :الرأسمال البشري  ❖

الرأسمال البشري على أنه "مجموع املعارف واملؤهالت والكفايات وغيرها  (OCD) تعرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  

 OCD, 1998, p 9).) الصفات التي يمتلكها الفرد والتي تهم النشاط االقتصادي"  من

على أنه "مجموع الكفاءات واملؤهالت ومختلف القدرات املمتلكة من طرف الفرد واملمكن    Veronique Simonnetكما يعرفه  

الفرد منذ وال اس أكبر، وهي تكون موجودة في  إنتاج وإنتاجية  أو تكون مكتسبة عن طريق املسار  تخدامها من اجل تحقيق  دته 

  (Simonnet, 2003, P3). "برات املهنية عن طريق تناقل املعارف واملؤهالتالتعليمي والجامعي، وأثناء التجارب والخ

أ على  إجرائيا  البشري  الرأسمال  تعريف  املعارفويمكن  مجموع  والتكوين   نه  التعليم  طريق  املكتسبة عن  واملؤهالت  واملهارات 

 .بارهما العامالن األساسيان اللذان يسمحان للعمال واملوظفين بإنتاج أكثر في حالة ثبات حجم عوامل اإلنتاجعتبا

 

 :اإلمكان البشري  ❖

، ص   2025سنة من التنمية البشرية باملغرب وآفاق سنة 50تقرير (  تناول تقرير الخمسينية مفهوم اإلمكان البشري باعتباره

  7-17):  ص

 والساكنة، املجتمع والتراث الجماعي، املكون الطبيعي والثقافي؛ افيا الديموغر  : شعب 

    دولة : املسار املؤسساتي، البناء الديمقراطي والحكامة؛ 

  ؛ ة االجتماعية ومحاربة الفقرحياة وتجليات : الصحة، التربية، ولوج الخدمات األساسية، الحماي 

املوارد املادية والرمزية املتاحة ضمن املجتمع، باعتبارها محرك للتنمية  وع  مجمويمكن تعريف اإلمكان البشري إجرائيا على أنه  

 .البشرية وغاياتها، والتي تجعل اإلنسان قادرا على أن يحدد اختياراته، بمعنى التوجه نحو فهم الحياة
 

 :الحكامة ❖

دبير ملوارد  وب ممارسة السلطة في توعرفها على أنها "أسل  1989ل مفهوم الحكامة ألول مرة من طرف البنك الدولي سنة  استعم

 .(56ص ،2021أكحل ،( االقتصادية واالجتماعية للبالد من اجل التنمية"

ا العامة  الشؤون  ولتدبير  للحكم  التشاركي  "األسلوب  أنها  على  الحكامة  املتحدة  األمم  الفاعلين  وعرفت  تعبئة  على  يرتكز  لذي 

 .(57ص ،2021أكحل ،(  ق العيش الكريم واملستدام لجميع املواطنين"السياسيين واالقتصاديين واالجتماعيين بهدف تحقي

ويمكن تعريف الحكامة في منظومة التربية والتكوين على أنها عقلنة تدبير وإدارة الحقل التربوي بهدف تحقيق التنمية التربوية 

 .مار في اإلنسانطوير التعليمي بهدف تحقيق العيش الكريم واملستدام لجميع املواطنين عبر االستثوالت

 . حدود الدراسة ح

 : وتقف على ما يلي تتمثل حدود الدراسة الحالية في أنها تقتصر

  ؛دراسة تطور مفهوم املوارد البشرية في قطاع التربية والتكوين دون القطاعات األخرى 

 م تطور  منظومةدراسة  إصالح  عملية  واكبت  التي  الرسمية  الوثائق  من خالل  البشرية  املوارد  والتكوين،    فهوم  التربية 

على اقتصرنا  دراسة    :حيث  دون  االستراتيجية،  والرؤية  األولوية  ذات  التدابير  االستعجالي،  البرنامج  الوطني،  امليثاق 

 .والنموذج التنموي  17-51القانون اإلطار 
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     وارد البشرية من خالل الوثائق الرسمية من امليثاق إلى الرؤيةتطور مفهوم امل -1

حث تتبع سياق تشكل مفهوم املوارد البشرية من خالل الوثائق الرسمية بدءا من امليثاق الوطني للتربية  هذا املب   سنحاول في

 مع العنصر البشري.   هموكيفية تعاملوالتكوين وصوال إلى الرؤية اإلستراتيجية لإلصالح، وذلك من أجل فهم تصورات الفاعلين 

 2009)-1999ن ) للتربية والتكويامليثاق الوطني  املوارد البشرية في   -1.1

حيث أكد على ضرورة العناية الجادة بالفاعلين التربويين من خالل    "للموارد البشرية"خصص امليثاق الوطني املجال الرابع  

ا   :التركيز على مدخلين أساسيين املدخل  في خانة يتجلى  أدرجه  االجتماعية، حيث  االهتمام بظروف عملهم وبأحوالهم  في  ألول 

بشؤونهم  الره والعناية  األساتذة  على ضرورة حفز  تأكيده  من خالل  النوعية،  السياق، جعل حق  ،  ية االجتماع انات  ذات  وفي 

،ص  17املادة  ،1999الوطني للتربية والتكوين،  امليثاق )   التشريف والتكريم ملهمتهم النبيلة واجبا على املتعلمين وآبائهم وأوليائهم

املستمر، وجعله واجبا على الدولة وكل هيئة مشرفة على التربية    في التكوين األساس والتكوين أما املدخل الثاني، فيتمثل    .(10

حق والتكوين  التربية  على  مشرفة  هيئة  وكل  الدولة  على  "ولهم  يلي:  ما  امليثاق  في  جاء  حيث  تكوين  االس والتكوين،  من  تفادة 

امل املستمر حتى يستطيعوا الرفع  التكوين  التربوي، والقيام بواجبهم على  أساس ي متين، ومن فرص  أدائهم  تواصل من مستوى 

 .(10،ص 17املادة ،1999امليثاق الوطني للتربية والتكوين،) الوجه األكمل"

مقاييس التوظيف والتقويم والترقية لكل مكونات    اعتبرت الدعامة الثالثة عشرة أن املطلوب مراجعةلكن، من جهة أخرى،  

بقطا  العاملة  البشرية  املادة  املوارد  لتأتي  والتكوين،  التربية  "ويتم    135ع  الطريق:  لتوضح  الدعامة  نفس  أوضاع  ضمن  تنويع 

إلى   اللجوء  ذلك  في  بما  فصاعدا  اآلن  من  الجدد  ع  التعاقداملدرسين  للتجديد،  قابلة  تدريجية  زمنية  مدد  صعيد  على  لى 

العمل" بها  الجاري  القوانين  وفق  والجهات،  واألقاليم  الوطامليثا)املؤسسات  والتكوين،ق  للتربية    .(46،ص  135ادةامل،1999ني 

التي   ،”املردودية  "يعتمد في ترقية أعضاء هيئة التربية والتكوين ومكافأتهم على مبدأ املردودية التربوية: مايلي  137لتضيف املادة  

التدبير الذي يضم في تركيبته    مها يرجع لهيأة التأطير واملراقبة )أي الجهة املختصة( بل كذلك باستشارة مجلس لن يعود تقوي

 .( 47،ص 137املادة ،1999امليثاق الوطني للتربية والتكوين،) للمؤسسةشركاء 

لذلك، س  للتأسيس  في  امليثاق  الخامسياق  دعا  والتدبير  املجال  بالتسيير  ال  املتعلق  والالتمركزبإقرار  قطاع    المركزية  في 

املوارد البشرية على    ة للتربية والتكوين )األكاديميات( مهمة االضطالع بتدبير التربية والتكوين من خالل إسناد للسلطات الجهوي

   .( 50،ص 15الدعامة،1999امليثاق الوطني للتربية والتكوين،)  مستوى الجهة، بما في ذلك التوظيف والتعيين والتقويم

لسيرورة  ه امليثاق  أسس  فقد  البشريةكذا،  املوارد  املنظور   لتدبير  خالل املقاوالت  وفق  من  للمدرسة    ي  عام  تصور  وضع 

األولية موادها  نقول  ال  )حتى  مدخالتها  املنشودة،  تصور   :الوطنية  الخريجون(،  منتجاتها:  نقول  ال  )حتى  ومخرجاتها  التالميذ( 

انسجام غريب   في  ونقيضه  الش يء  بين  اللجوء  حيث  يجمع  مع ضرورة  التربية  ونساء  رجال  بأوضاع  االهتمام  إلى  امليثاق  يدعو 

 .لية التعاقدآل

املؤسسة )شركاء  التربوي  التفتيش  هيئة  غير  أخرى  جهات  منح  فكرة  فإن  ذلك،  على  وأولياء     كجمعيات عالوة  آباء 

املدني التالميذ  املجتمع  التدريوجمعيات  هيئة  أداء  تقييم  في  معينا  عالم  ( دورا  في  الزبون  قياس رضا  واملستوحاة من فكرة  س 

بالشأن التربوي وبالواقع املجتمعي امللموس وبتعقيداته السوسيو ثقافية، التي    عن جهل حقيقي  ، بقدر ما تنمالسلع واملقاولة

لتجربة املغربية،  هي تعبير عن نزعة انتقائية تعمل على إسقاط تجارب منظومات أخرى على ا   تتحكم في والءات هذه الكيانات، 

منظوم داخل  وعناصرها  وشروطها  سياقاتها  عن  التجارب  تلك  األصلية ببتر  ل)بيان    تها  الوطني  التعليم،  املكتب  مفتش ي  نقابة 

2022). 
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السياسات واملشاريع والرؤى واإلجراءات التي عقبت    البشرية مرتكزا لكل  املقاوالتي في تدبير املوارد  لقد شكل هذا املنظور 

 :ويتجلى هذا املنظور املقاوالتي أيضا حسب امليثاق فيما يلي .امليثاق

ادرين على التعلم مدى الحياة، تلك القدرة على التعلم مدى الحياة تعني خلق أفراد  فتحين مؤهلين وقجعل التالميذ مت  •

 يقبلون باملرونة املتزايدة لسوق الشغل ويقدرون على التكيف معه؛

و    وتكوين اليد العاملة القابلة للتشغيل والتكيف  بمعنى آخر ربط املدرسة بالسوق  ،  يربط التعليم بمحيطه االقتصاد  •

 .الحاملة لكفايات مهنية أساسا

  (2009-2011) في البرنامج االستعجالي املوارد البشرية  -2.1

البرنامج   الداال جاء  البنك  لتقرير  باعتباره رجع صدى  للتعليم  األعلى  املجلس  تقرير  بعد صدور  الذي وصف  ستعجالي  ولي 

هكذا، تضمن البرنامج    .قدميةمدرسين مادامت الترقية تتم باأل باعتبار أنه ليس هناك تحفيز لل   أزمة حكامة  أزمة التعليم بكونها 

   .منها استهدفت مواجهة إشكاالت تدبير املنظومة التربوية )حل أزمة الحكامة(  7مشروعا،  23االستعجالي 

وأهدافه    شكاالت األفقية للمنظومة التربوية املجال الثالث املوجه للبرنامج االستعجاليوفي هذا الصدد، شكلت مواجهة اإل 

املوارد، ودعم كفاءات    "املوارد البشريةالرئيسية من خالل ترشيد تدبير " التوقعي لتلك  التدبير  وتدبيرها الالمتمركز، وتعزيز 

مسؤولة،  حكامة  وإرساء  جيد  تأطير  من  وتمكينها  التربوية  املنظومة    األطر  تأهيل  مع  التربوية،  للمنظومة  فعالة  قيادة  تضمن 

انطالقا من هذا املعطى، تم تحديد ثالث دعامات كبرى في . (15، ص 2007البرنامج االستعجالي، )  املوارد البشر  املعلوماتية لتدبير

 :هيالية العاملين في قطاع التربية و تروم تحسين فع االستعجاليالبرنامج 

 ؛ ت من أجل ضمان جودة عالية في صفوف املدرسين واملؤطرين واإلداريينتعزيز الكفاءا •

 ؛ع وتقويم مختلف املتدخلين، وذلك لتأمين مواكبتهم عن قرب، وتحسين صورة مهنة املدرسأطير وتتبتعزيز الت •

     .محفزة لهمترشيد املوارد البشرية لضمان تدبير أكثر مرونة لها، وتوفير مناخ وشروط عمل، بشرية ومادية، مشجعة و  •

جذري تغييرات  طياتها  في  اإلستعجالي  البرنامج  مشاريع  حملت  حكامة  لكن،  أزمة  حل  أجل  من  التربويين  الفاعلين  أوضاع  في  ة 

أنحيث  التربوية،    املنظومة االستعجالي  البرنامج  بالشروط   اعتبر  بالوفاء  مرتبط  والكفاءات  للوظائف  مثالي  بتدبير  القيام 

 :الثالثة

تدبير • ممر   تفويض  ال  ملؤسسات  بالتقاعد(  انتهاء  بالترقية  مرورا  التوظيف  )من  املنهي  على  املسار  التأكيد  من خالل  کزة 

 ؛تربية والتكوينضرورة إصدار النظام األساس ي لألكاديميات الجهوية لل

 ؛ربط األجر باملردودية  والتخلي على الترقية التلقائية بمعايير جماعية )األقدمية، الشهادة،…( •

 ؛سين صورة مهنة املدرسيز التأطير وتتبع وتقويم مختلف املتدخلين، وذلك لتأمين مواكبتهم عن قرب، وتحتعز   •
 

من جهة أخرى، استعمل البرنامج االستعجالي مفهوم "العرض التربوي" عند حديثه عن التعليم التأهيلي والعالي وهو استعمال  

وصراحة على ثنائية العرض والطلب كما هو متعارف عليها في كل سوق،    غير مسبوق في الحقل التعليمي املغربي ويحيل مباشرة

مج بين املصالح التي تشكل جوهر  كلمة "العرض املدرس ي" عند الحديث عن االبتدائي واإلعدادي، وهنا يميز البرنا  كما استعمل

بم التعليمية  الوظيفة  جوهر  تشكل  ال  التي  واملصالح  التدريس،  بمعنى  التعليمية  وتدبير  الوظيفة  والنظافة  الحراسة  عنى 

املدرس ي، ه املدرسية والنقل  أن تصبح خاضعة  الداخليات واملطاعم  أن تقدمها الدولة، بل يجب  ينبغي  األخيرة ال  املصالح  ذه 

أولى تطبيقاته مع تفويض تدبير خدمات الحراسة والنظافة لشركات،  ملنطق   السوق، وقدم سياق تنفيذ البرنامج االستعجالي 

 .ظيف األعوان الذين كانوا يتكلفون بذلكووقف تو 
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  2020)- (2015األولويةذات بير  افي التدالبشرية املوارد  -3.1 

)خطاب   املتوخى  إلى  الوصول  بفشل  يعترف  ملكي  خطاب  سياق  للتربية   جاء  (،2013غشت    20في  األعلى  املجلس  تقرير 

والتكوين   للتربية  الوطني  امليثاق  مضامين  تنفيذ  حول  اإلستعجاليوالتكوين  البرنامج  املنظومة    ومعه  لحالة  تشخيصا  ليقدم 

ع وقف  حيث  تطورها،التربوية،  تعوق  التي  الكبرى  االختالالت  املدرسة    لى  إلى  الوصول  تستهدف  سياسة  في  للشروع  ممهدا 

مي وعلى قاعدته  " أهم قاعدة نظرية يقوم عليها تصور اإلصالح التعليي الرأسمال البشر "يشكل مفهوم    التيالوطنية الجديدة و 

( والتربوية  ...ة، اإلنصاف، التدبير التربوي، الجودة، الحكامة، املشروعتقوم باقي املفاهيم التدبيرية )املهننة، التحديث، الالمركزي

 الحتياجات اال(، وهو مفهوم  .…)بيداغوجيا اإلدماج، املقاربة بالكفايات،
ً
ل وفقا َحوَّ

ُ
ل وت

َّ
ك
َ
ش

ُ
قتصاد  يعتبر اإلنسان كمادة خام ت

في  ( ,p38Orivel, 2005) الشغل وسوق   أي تشييىء الفعل اإلنساني وجعله  ا ،  اإلنتاجية والتعامل مع  املوارد  في  حدود  إلنسان 

واإلنتا الوسائل  )نطاق  بوضاض،ج  بيكر"    .(  206ص  ،2021العالم،  "غاري  االميريكي  لالقتصادي  ،  Gary Beckerوبالنسبة 

إلى تنميتها من أجل الرفع  فالرأسمال البشري هو ملك خاص يولد   من  مدخوال لحامله، بمعنى أن الفرد يملك موارد سيسعى 

     Christian Laval, 2004, P45).  (إنتاجيته

برنامج عمل   وهذا الوطنية  التربية  للتربية والتكوين، وبموازاته أصدرت وزارة  األعلى  املجلس  العمل عليه داخل  في  ما شرع 

و محاور  تسعة  من  ليشكلت  23يتكون  األولوية"  ذات  "التدابير  أسمته  مستعجال  ال  دبيرا  محطة  بين  واصال  برنامج  جسرا 

 .الدولة لقضايا استمرار إصالح التعليم  االستعجالي ورؤية
 

تمحورت تلك التدابير حول فكرة أساسية تمثلت في كيفية جعل املدرسة املغربية مشتال لأليدي العاملة، من خالل تعزيز  

ن غايات التعليم باملغرب من أجل  وكذا إدماج ثقافة املقاولة كمكون أساس وغاية كبرى م   ،وإفراده مكانة محورية  التكوين املنهي 

واستثمار الرأسمال   حيث خصص املحور التاسع من التدابير ذات األولوية للتكوين املنهي  لة وسوق الشغل،ربط املدرسة باملقاو 

ذلك من  والهدف  املقاولة،  وتنافسية  مدرسة  هو    البشري  منها  يجعل  في سياق  ودمجها  التحررية  إمكاناتها  عن  املدرسة  فصل 

هم مبادئ التدبير املقاوالتي )التنافس، املرونة،  قاولة التي ترتبط غاياتها برهانات اقتصادية وتقوم على استنساخ نمط يستل امل

 .املوارد البشرية واملؤسسات ر( من أجل تدبي ..املردودية، الكلفة
 

هذا  األ الصدد  وفي  النظام  تعديل  على  التنصيص  بالحكامة  املتعلق  السابع  املحور  تضمن  وزارة  ،  بموظفي  الخاص  ساس ي 

الوطنية  التدبير  (  التربية  األولوية،  ذات  في   ،(19 التدابير  الشمولية  غياب  هي  املشروع  هذا  إرساء  دواعي  من  أن  اعتبر  حيث 

ويتجلى ذلك   يجري في الساحة التعليمية وخصوصيات مهن التربية والتكوين النظام األساس ي الحالي وعدم قدرته على مواكبة ما 

 :يليما في

الخام، مما يستوجب   • الداخلي  الناتج  األجور من  بما يقدمه املوظف من عمل وترفع حصة  أجرية ال تقاس  منظومة 

 ؛تقليصها

 ؛ ناء على الكفاءة واملردودية التربويةالترقية تتم بناء على معايير جماعية )األقدمية، االختيار، الشهادات( وليس ب •

البشرية، في حين عليها أن تقتصر على مهام  قل كاهل الدولة بمهام تدبير املوارد  نظام التوظيف يتميز باملركزية مما يث •

 ؛ التوجيه والتخطيط

ال السعي نحو تذويب  الحقيقة من وراء  الرهانات  تعبير عن  أوضح  باملردودية هي  الترقية  األساس ي ملوظفي  إن فكرة ربط  نظام 

ال ملهن  أساس ي  نظام  الوطنية ومحوه لصالح  التربية  والتكوين  وزارة  بعين  تربية  ويأخذ  البشرية  للموارد  تدبير محكم  من  يمكن 

 االعتبار: 
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عبر النقل الحقيقي والتدريجي لسلطات صنع القرار، واملوارد   الالتمركز اإلداري في تدبير املسار املنهي للموارد البشرية •

م املفتشيات العامة للوزارات، أي التأكيد  واإلمكانيات املطابقة للمستويات الترابية املناسبة، باإلضافة إلى تدعيم مها

 ؛على دور التوجيه والرقابة، بعد تخليها عن أدوار التوظيف ( الوزارات)على اقتصار املؤسسات املركزية  

 إطار نظام التقويم املتمحور حول النتائج؛ربط تطور املسارات املهنية باملردودية التربوية في  •

والتسيير املالي واملادي للمؤسسات واألكاديميات  دارة التربوية للمؤسسات املدرسية  مهننة "املهن التعليمية" خاصة اإل  •

   .وفق منظور مقاوالتي صرف 2015  منذ سنةومديريات التعليم، وذلك بإحداث مسلك لتكوين أطر اإلدارة التربوية 
  

الجذريةكم التغييرات  في  البشرية  املوارد  تدبير  في  املقاوالتي  املنظور  يتجلى  مست  ا  خالل   التي  من  التدريس،  هيئة  مهام 

األستاذ املصاحب"  إحداث " من خالل  وكذا التوجيه املدرس ي  ضرورة تفعيل املصاحبة والتكوين عبر املمارسة  التنصيص على  

ستاذ  مصاحبة املدرسين للرفع من مستوى أدائهم داخل األقسام الدراس ي و"األ مثلة في  واملت القائم بمهام هيئة التفتيش التربوي  

وذلك في حدود تتبع قسم واحد    ، (15و  8، التدبيرين  2015التدابير ذات األولوية،  )   التربوي القائم بمهام هيئة التوجيه  الرئيس"  

هم وضمن استعماالت زمن التالميذ وفق اإلجراءات  مع إدراج الغالف الزمني املخصص للمواكبة التربوية ضمن جداول حصص 

العمل، بها  الجاري  املعطيات على مستوى منظومة مسار    التنظيمية  تدقيق هذه  اهتمام  بهدف  مع  توجيه  أي  املقاولة  خدمة 

ص  وإضافة مهام أخرى ليست في صلب تخص  إن الغاية من تفكيك مهنة التدريس  .التلميذ حصرا نحو ثقافة السوق واملنافسة

عبر التخلص من آالف املوظفين املشتغلين في مجالي   املدرسين هي ربط األجور والترقية باألداء واملردودية، تخفيض كتلة األجور 

 التفتيش والتوجيه، وتقليص توظيفهم إلى أبعد الحدود، وحتى إمكانية إلغاء هذه الفئات. 
 

 

 2030)- (2015في الرؤية اإلستراتيجيةاملوارد البشرية  -14. 

تنخر  الرؤية االستراتيجية  الغائي جعل  إلى  الوسائلي  البعد  التنمية ضمن  إن االنتقال من  في  البشري  العنصر  في تحديد  ط 

نحو   أكثر  ممتد  بعد معرفي  مفهوم  نطاق  اختيار  اتجاه  في  تذهب  و  البشري"" املجتمع،  اإلنساني   اإلمكان  الفعل  يحدد  الذي 

قاد تجعله  التي  الغايات  نطاق  املجتضمن  املتاحة ضمن  والرمزية  املادية  املوارد  ويستثمر  اختياراته،  يحدد  أن  على  إنه  را  مع. 

"امارتيا صن لدى  البشرية"  "القدرة  مفهوم  إلى  البشري   Sen Amartya"أقرب  الرأسمال  بين  ما  فرق  هناك  أن  يعتبر  الذي   ،

نتاج السلع  إإمكانية اإلنتاج، أي بجعل املرء أكثر كفاءة في  والقدرة البشرية، فاألول هو نزوع نحو التركيز على فعالية البشر في  

اقتصا إنتاجية  البشرية)قيمة  القدرة  أن  في حين  االختيار    دية(،  النقدي، والقدرة على  والحس  واملحاجة  التواصل  نحو  تتجه 

 .( 206ص ، 2021العالم، بوضاض،) والعطاء بمعنى التوجه نحو فهم الحياة 

جه نحو التعليم  تيجية على مفهوم اإلمكان البشري ينزع نحو إعادة النظر في وظيفة املدرسة التي تتإن تركيز الرؤية اإلسترا

م القدرة على فهم العالم. إن التوجه نحو اإلمكان البشري بدل  واملهننة، وتتجاوز وظيفتها التربوية التي ترتكز على بناء و تدعي

حيث تبدو املعارف التي   ، Develay Michel "كما تصورها "ميشال دوفاليالرأسمال البشري، هو بمثابة إعادة معنى للمدرسة  

املد  اجتيازتقدمها  أجل  من  معرفية  كتراكمات  العالم  الاختبارات    رسة  فهم  هو  التعلم  إن  لها،  العالم، )   معنى 

 .( 206ص ،2021بوضاض،

و  الذي يعد مهكذا،  البشري  بتنمية وتأهيل اإلمكان  املتعلقة  للرهانات  البشرية حركبالنظر  املواد  وغايتها،   التنمية  حفلت 

وبنودها اإلستراتيجية  للرؤية  ال  املكونة  الفاعلين  ألدوار  جديد  نفس  إعطاء  على  ومكونين  بالتنصيص  مدرسين  من  تربويين 

   : من خاللوانخراطهم في اإلصالح املأمول،  ومؤطرين وباحثين ومدبرين 



 

 

94 
 

ISSN: 2701-9233 

 
 

 2022 ،5، العدد 2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 5 (2022) 

 

 
والت • والبحث  التربية والتكوين  بمهن  املجتمع، وتحسين ظروف  االرتقاء  الرائدة داخل  وملكانتها  لها  االعتبار  وإعادة  دبير، 

مز  اال عمل  الرؤية  وثيقة  فإن  لهذا  املستمر،  والتكوين  األساس  التكوين  من خالل  على  اوليها  تركز  فتئت  ما  ستراتيجية 

 ؛الهيئات ضرورة تأهيل الفاعلين التربويين ومراجعة معايير ولوج التكوين األساس الخاصة بمختلف  

املنهي  • للمسار  ناجح  تدبير  التربوية مكونات  لجميع  إرساء  عقائ   املنظومة  على  م  املهنية  والترقية  والتقييم  املواكبة  لى 

 ؛ أساس االستحقاق وجودة األداء واملردودية

البشرية التدبير اعتماد • للموارد  أجرأة  الجهوي  خالل  اإلداري ا   من  الكفايات لالتمركز  املوارد  املهنية   وتنمية  ملدبري 

بين اإلدارة   وإرساء آليات للتعاقد تربية والتكوين وكذا استكمال تفويض االختصاصات لألكاديميات الجهوية لل البشرية،

اإلقليمية  واملديريات  الجهوية  واألكاديميات  البشرية   األكاديميات وتمكين املركزية  مواردها     في   االستقاللية ومن   من 

  .تدبيرها

 عنصر البشري في السياسات التربوية حضور ال  -2
 

اإلشكاليات   من  البشرية  املوارد  تدبير  حيعتبر  التربوية  منظومتنا  منها  تعاني  التي  التشخيصات  الكبرى  مختلف  أكدت  يث 

ات  والتقييمات الوطنية والدولية الصادرة أخيرا، أن تدبير املوارد البشرية في قطاع التربية والتعليم يشوبه مجموعة من الثغر 

تراكم مجموعة من االختالالت على    ويصطدم بمجموعة من اإلكراهات مما جعله محط مساءلة من قبل الجميع، وذلك نتيجة

التنظيمي واملؤ  منها: اإلطار  التقييم والترقي  عدة مستويات نذكر  مهنهم،  التربويين وإعدادهم ملمارسة  الفاعلين  سساتي، تكوين 

ة، ومسألة  ياب بتحديد دقيق للمهام واألدوار واملواصفات، وشروط الولوج، وظروف مزاولة املهناملهنيين وتدبير املسار املنهي، غ 

 .التعبئة واالنخراط والحفز

ومن جهة أخرى، عوض أن تسعى التركيبة الحالية للموارد البشرية بقطاع التربية والتكوين، املتميزة  بالتنوع والتعدد، إلى  

كاف بين  واإلنصاف  املساواة  العتحقق  بين  الشرخ  وتعمق  بينهم،  والتمايز  الفئوية  تكريس  في  تساهم  فإنها  املوظفين،  املين  ة 

 .بالقطاع

 

 منظومة التربية والتكوينإكراهات تدبير العنصر البشري ب -1.2

التربوية بضخامة البشرية في املنظومة  املوارد  التعدد وا وتنوع كتلتها  تتميز  لتنوع قيمة  فئاتها وهيئاتها، وبدل أن يشكل هذا 

ع يشكل  أصبح  الجيدة،  الحكامة  تحقيق  في  وإثراء يصب  إغناء  البشرية،  مضافة ومصدر  املوارد  تدبير  مستوى  على  ثقيال  بئا 

ملندمج للعنصر البشري، يتم التركيز على التدبير اإلداري والتقني الصرف بسبب تعدد وعوض أن تنصب الجهود على التدبير ا

لتوقعي واالستشرافي  ، وكذا تضخم العمليات التدبيرية الروتينية، في غياب تام للتدبير االستراتيجي وامساطر تدبير الحياة املهنية

والوظائف وتأهيل العنصر البشري وتقوية قدراته التدبيرية، من  للموارد البشرية الذي يهدف باألساس إلى االرتقاء بالكفاءات  

   .أجل تحسين األداء والرفع من املردودية

 التالية: نجمل أهم إكراهات تدبير املوارد البشرية بمنظومة التربية والتكوين في العناصر   وعموما،
 

  في: أساسا  تجلىتو  :تدبيرية  إكراهات.أ

  التدبير   وغياب   للموارد  اإلستراتيجي   التخطيط   مقاربات  على   االعتماد   عدم   نتيجة  املعالم  واضحة  استراتجية   رؤية   غياب •

  أشهر   6  تتجاوز   ال   والتي   األكاديمية  أطر   تكوين   فترة  املباشر،  التوظيف   الطوعية،   غادرة)امل  البشري   للعنصر  التوقعي

  (؛…العطل  تخللها وامليداني للنظري  مخصصة
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  بتدبير   له  عالقة  ال   البشرية  املوارد  مفهوم   أن  علما  ،وشؤونهم  للموظفين  اإلداري   التدبير  في  البشرية  املوارد  تدبير   اختزال  •

  ؛(1ص  ،2013العالم، ) اإلدارة  واستراتيجيات اإلداري  التدبير  نظريات سياق في نشأ  فهومامل  ألن املوظفين  شؤون

 أجهزتها؛  بين  التنسيق  وضعف البشرية املوارد تدبير في املتدخلة الجهات  تعدد •

  في   التعدد  عنه   ينتج   الذي  الش يء   املسؤولية،   مناصب  في   االستقرار  عدم   في  ذلك  ويتجلى  السياسات   استمرارية  عدم •

 البشرية؛   املوارد  تدبير حول  والرؤى التصورات

  داخل   املدنيين  املوظفين  أعداد  ركزت  إلى  باإلضافة  ،عيوالقطا  الجغرافي  املستوى   على  ظفيناملو   ألعداد  املتكافئ  غير   التوزيع •

 ؛ (1ص  ،2017المجلس األعلى للحسابات، ) الوزارية القطاعات من محدود عدد

  املحاسبة،   ثقافة  ضعف  الشفافية،  نقص  في  ذلك  ويتجلى  البشرية  املوارد  تدبير  في  الجيدة  الحكامة  ممارسة  ضعف •

 البشري،...(؛ العنصر تدبير  في شاركةامل ضعف

 وماليا؛  إداريا  تسويتها وتأخر الترقيات  تجميد •
 

  في: أساسا   تجلىتو  :وتنظيمية  تشريعية إكراهات.ب

  يضمن   و  موظف  بكل  املنوطة واألدوار  املهام  وبدقة  مفصل  بشكل  يحدد  الذي  والوظائف  للكفاءات  املرجعي  اإلطار  غياب •

  ات؛الواجب له  ويحدد الحقوق  له

  الوثائق   كثرة  وكذا  اإلدارية،  املسالك  وتشعب  وتعدد  املنظمة  والتشريعات  القوانين  كثرة  نتيجة  اإلدارية  املساطر  تعقد •

 واملستندات؛ 

  البشرية   املوارد  تدبير  جعل  مما  البعض  بعضها  على  انفتاحها  وعدم  باملوظفين  الخاصة  األساسية  واألنظمة  القوانين  تعدد •

  بأطر   خاص  أساس ي  ونظام  الوطنية   التربية  وزارة  بموظفي  خاص  أساس ي   نظام  وجود  في  لكذ  ويتجلى  تعقيدا،  أكثر

 العمومية؛   الوظيفة داخل  وإدماجهم األكاديمية أطر  ترسيم ضمنها  من متنوعة  مطالب أفرز   مما األكاديمية،

 بها؛   االستقرار تحفيز أجل من والصعبة النائية  املناطق  العمل  عن يضاتتعو  غياب •
 

  في: أساسا  تجلىتو  : ةبشري تإكراها.ج

 ؛ (…التقاعد  التوظيف، نسبة )ضعف البشرية  املوارد في الخصاص •

  الوالدة،   )رخصة  املرضية  الرخص   من  املستفيدة  األطر  في  الحاصل  النقص  لتعويض  احتياطية   بشرية  موارد  غياب •

   ؛واملتوسطة  القصيرة اإلدارية  الرخص  وكذا (…الحج رخصة

  ة؛تمر للموارد البشريضعف التكوين األساس واملس •

وإعادة    بالتقييم،  يتعلق  ما   خاصة   البشرية   املوارد  بتدبير  املتعلقة  اإلشكاليات   معالجة   في  قصور  • الفائض  تدبير 

 ؛، ترشيد املوارد البشريةاملوظفين وانتقال حركية ،االنتشار
 

 ة باملنظومة التربويةالوضعية النظامية والقانونية التي مر ت منها عملية تدبير املوارد البشري -.22
 

 : مرت عملية تدبير املوارد البشرية بمنظومة التربية والتكوين من عدة وضعيات نظامية وهي
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 (2003/1967) التوظيف العمومي .أ

البش  املوارد  تدبير  إخضاع  في  الوضعية  هذه  العمومية،  تتمثل  للوظيفة  األساس ي  للنظام  والتكوين  التربية  بمنظومة  رية 

ن أول  إلى سنة ويرجع  الوطنية  التربية  وزارة  أساس ي خاص بموظفي  إلى صنفين 1967 ظام  املوظفين  ونساء    : الذي قسم  رجال 

  .التعليم من جهة و األطر اإلدارية من جهة أخرى 

ال1985وفي سنة   آخر  أساس ي  نظام  إصدار  تم  به  ،  العمل  تم  بعدما  مراجعته   تمت  نظام    18ذي  تم إخراج  سنة، حيث 

:  خمس فئات ن إلىوالذي أعاد ترتيب جميع األسالك ضمن نظام أساس ي واحد، كما صنف املوظفي   2003ة  أساس ي ثالث سن

ا  واملالية، هيئة  املادية  التسيير واملراقبة  هيئة  التدريس،  هيئة  التربوية،  التأطير واملراقبة  ثم  هيئة  التربوي  والتخطيط  لتوجيه 

 . (1ـ المادة 2003الصادر سنة  2.02.854رقم وم مرس ال) الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي  هيئة

لكن، تخللت هذه الوضعية النظامية العامة مجموعة من التغيرات والتحوالت في تدبير املوارد البشرية، حيث يمكن تقسيم  

 : ألساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى عدة فئاتفئة املوظفين الخاضعين للنظام ا

الع • املوظفين  املستفيديفئة  حيث  موميين  من  الفئات  من  مجموعة  ويضم  التكوين  مراكز  في  األساس  التكوين  من  ن 

،  فئة بمختلف تسمياتها ولجت مراكز التكوين بالباكلوريا وخضت لسنتين من التكوين : شروط التوظيف ومدة التكوين

التكوين باإلجازة مع سنة    ة ولجت مراكز (، وفئة ثالثDEUGفئة أخرى ولجت املراكز بشهادة الدراسات الجامعية العامة ) 

 من التكوين األساس؛ 

العربي   • الربيع  العموميين املستفيدين من التوظيف املباشر الذي جاء في سياق  الحركات    (2011)فئة املوظفين  وتنامي 

 ة في ظل ارتفاع معدالت البطالة عند حملة الشواهد الجامعية؛ االجتماعية واالحتجاجي

امل • األساتذة  )فوج  فئة  املرسومين 2015تدربين  إسقاطين  أجل  من  ناضلوا  الذين  رقم    : (  القاض ي    2.15.588املرسوم 

التكوين عن  التوظيف  رقم    ،بفصل  املنحة  2.15.589واملرسوم  بتقزيم  طيلة القاض ي  األستاذ  منها  يستفيد  فترة    التي 

 .التكوين باملراكز املعدة لذلك
 

 2016)التوظيف بالتعاقد )  .ب

الذي    بتغيير صيغة التوظيف وذلك باالنتقال التدريجي من التوظيف العمومي إلى التوظيف بالتعاقدالوضعية    تميزت هذه

منذ   التدريس،  2016طبق  لهيئة  أصدرت    بالنسبة  ومر حيث  وقوانين  مقررات  الوطنية  التربية  عديدة،  وزارة  ومذكرات  اسيم 

رقم   املشترك  بتاريخ    7259كاملقرر  االقتصاد   2016أكتوبر    7الصادر  ووزارة  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة  بين 

القاض ي بتحديد    2016أغسطس  9 في   الصادر    2.15.770رقم    الذي ينظم التوظيف بالتعاقد في األكاديميات، ومرسوم واملالية

الوزارية املتتالية بخصوص   التشغيل بموجب عقود في اإلدارات العمومية، باإلضافة إلى مجموعة من املذكرات شروط وكيفيات

   : أهمهاعقود   توظيف األساتذة بموجب 

 بموجبفي    2017ويوني  7  بتاريخ الصادرة   17 072/رقم ذكرةامل األساتذة  توظيف  طرف   من عقود  شأن 

 ؛ 2018-2017برسم السنة الدراسية    الجهوية للتربية و التكوين األكاديميات

 بتاريخ   091-17 رقم ذكرةامل تكوين شأن في  2017وز لييو   10الصادرة  عقود تنظيم  بموجب  طرف   من  األساتذة 

 ؛ 2017 الجهوية لدورة يونيو األكاديميات

 الوزاريةا توظيف في 17/147 ملذكرة  للتربية شأن  الجهوية  األكاديميات  طرف  من  عقود  بموجب  والتكوين    األساتذة 

 ؛ (2019-2018)برسم السنة الدراسية 

نموذج العقد الذي وضعته األكاديميات والذي يربط بينها وبين    التي تضمنها  ات القانونيةبعض املقتضي  إلى  هذا، باإلضافة

معها املتعاقدين  الجهوعموما،    .األفراد  باألكاديميات  باألمر  املعنيين  تربط  بعقود  التوظيف  من  النوع  هذا  للتربية يتم  وية 
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  13لى الكثير من البنود املجحفة، منها املاّدة  ه العقود ع وتتضمن هذ   والتكوين عوض وزارة التربية الوطنية كما كان من قبل،  

يملك   ال  األستاذ  أن  مفاُدها  أخرى  مواد  إلى  باإلضافة  العقد،  فسَخ  والتكوين  للتربية  الجهوية  األكاديمية  ملدير  تخّول  التي 

 
ّ
 .ي الوظيفي، وال الحّق في التقاعد في حالة املرض والعجز الحّق في الترق

  (2018) التوظيف الجهوي  .ج

   2018وانتقال نظام التوظيف باألكاديميات الجهوية ابتداء من فاتح شتنبر  بالتخلي عن آلية التعاقد   تميزت هذه الوضعية 

األكاديمي بأطر  الخاص  األساس ي  النظام  إثر صدور  على  ثانية  مرحلة  املهنية  إلى  والسيرورة  اإلدارية  الوضعية  حدد  الذي  ات، 

أس مرجعا  بوصفه  إللألساتذة،  املركزية  االختصاصات  نقل  مع  موازاة  البشرية،  للموارد  الجهوي  للتدبير  األكاديميات  اسا  ى 

 .الجهوية في ممارسة هذا التدبير

مارس   امل،  2019وفي  املواد  في حذف  تمثلت  تعديال  األساس ي  النظام  مع  عرف هذا  يعد معتمدا،  لم  الذي  للتعاقد  تضمنة 

ل صدور  ة تلقائية ضمن أطر األكاديمية بمن فيهم أساتذة األفواج التي سبق توظيفها قبإدماج جميع األساتذة املتعاقدين بصف

 .النظام األساس ي، دون الحاجة إلى ملحق التعاقد

تمكين   أهمها،  بامتيازات  التعديالت  و جاءت  من  األكاديميات  للنظام  موظفي  الخاضعين  للموظفين  مماثلة  مهنية  ضعية 

وذلك في إطار الجهوية، باإلضافة إلى تمتيع أطر األكاديميات بالحق في الترقية    تربية الوطنية،األساس ي الخاص بموظفي وزارة ال

إلي ينتمون  التي  الجهة  داخل  االنتقالية  الحركة  حق  وضمان  املهنية،  حياتهم  مدى  على  والدرجة  الرتبة  وخضوعهم في  ها، 

العموم اإلدارات  موظفي  جميع  على  تسري  التي  القانونية  املادة  للمقتضيات  مراجعة  مع  الصحي،  العجز  حال  في  من    25ية 

اعد بعد اإلصابة بمرض خطير، وذلك بتمكينهم من الحقوق املكفولة لسائر املوظفين مع السماح  النظام األساس ي في شأن التق

 .ت العمل، شريطة أال تكون مدرة للدخللهم بممارسة أنشطة خارج أوقا 

التوجيه والتخطيط التربوي     ة التربوية ومباراةلحق في الترشيح الجتياز مباراة اإلدار كما تميزت التعديالت املدرجة بإعطاء ا

وز  ملوظفي  األساس ي  للنظام  الخاضعين  باألساتذة  إسوة  املطلوبة،  الشروط  استيفاء  فور  والتبريز،  التفتيش  التربية  ومباراة  ارة 

ر  إقليمي،  )مدير  املسؤولية  مناصب  تقلد  إمكانية  فتح  مع  والضوابط الوطنية،  الشروط  وفق  رئيس قسم....(،  ئيس مصلحة، 

 . التنظيمية الجاري بها العمل
 

 وضعيات أخرى  .د

األساس  للنظام  ال  خاضعة  غير  بشرية  موارد  الوضعية  هذه  الوطنية تضم  التربية  وزارة  بموظفي  الخاص  للنظام    وال   ي 

 :األساس ي الخاص بأطر األكاديميات، ويمكن إجمالها في

 (؛ منقرضةوضعيات )فئة العرضيين و دنية فئة الخدمة امل •

 فئة سد الخصاص؛   •

 فئة الدعم التربوي في إطار برنامج أوراش الذي جاء في سياق تنامي إضرابات األساتذة أطر األكاديميات؛ •

 ؛فئة مربيات التعليم األولي ومنشطي التربية غير النظامية املتعاقدين مع الجمعيات •

 .(.…..املنظفات ركات التدبير املفوض )الحراس، فئة املوارد البشرية التابعة لش •
 

 سياق التوجه نحو التعاقد كسياسة لتدبير العنصر البشري  -3

التربوية امل التعاقد في األدبيات  الذي تزامن مع ظرفية  استعمل مفهوم  للتربية والتكوين،  امليثاق الوطني  غربية ألول مرة في 

املديونية، واقترنت القطاعات   بتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي أكد على ضرورة  مالية ازدادت فيها نسب  ترشيد نفقات 
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طات املرحلة السياسية آنذاك لم تسمح  االجتماعية وتخفيض كتلة األجور من أجل الحفاظ على التوازنات املالية. لكن، ضغو  

  .ية والقابلية للتشغيلبتعميق النقاش في اختيار التعاقد، وتم تمريره تحت مبرر الترشيد والجودة واملردود

سنحاول في هذا املحور تسليط الضوء على أسباب التوجه نحو سياسة التعاقد لتدبير العنصر البشري محاولين تقييمها  و 

   .الراهنةفي ضوء الوضعية  

 أسباب التوجه نحو سياسة التعاقد   3. 1-

هذا   ويعد  استراتيجي،  كخيار  بالتعاقد  التوظيف  تنفيذ  إلى  املغرب  اإلصالحات  لجأ  سلسلة  ضمن  يندرج  تدببيرا  اإلجراء 

النفقات وحكامة  "، والرامية إلى تحقيق الرفاهية االقتصادية عبر ت2040أفق   في ا "رؤية املغرباملؤسساتية التي تتطلبه رشيد 

ال املالية وترشيد نفقات  الالمركزية  الدولي عبر تطبيق  النقد  العمومية، كما تعد من توصيات صندوق  العام  الخدمات  قطاع 

 .على مستوى األجور 

 العامل االقتصادي وتعديل السياسات العامة  .أ

التي   املؤسساتية  اإلصالحات  سلسلة  ضمن  بالتعاقد  التوظيف  نمط  عبر  يدخل  األخيرة،  السنوات  خالل  املغرب  اتخذها 

  .سياسات على املدى الطويلتعديل سياساته العمومية، والتي شملت نوعين من السياسات، سياسات على املدى القصير، ثم  

وفقا   املغربي  االقتصاد  انبثاق  بتحقيق  والكفيلة  الطويل،  املدى  على  املؤسساتية  السياسات  محاور  ضمن  التعاقد  ويندرج 

أفق  ل في  "املغرب  إلى   ،2040تقرير  التاريخ،  هذا  أفق  في  املغرب  يطمح  االقتصادي"، حيث  اإلقالع  لتسريع  الالمادي  الرأسمال 

وتير  اللحاق  تسريع  املتقدمة  االقتصادي ة  العموميةبالدول  للسياسات  تعديال  يتطلب منه  مما  الجدول رقم  .،  أهم    1ويوضح 

 2017).الدولي، البنك مجموعة ( ية الكفيلة بتحقيق انبثاق االقتصاد املغربيمحاور السياسات االقتصادية واملؤسسات

بي وفقا  ية الكفيلة بتحقيق انبثاق االقتصاد املغر أهم محاور السياسات االقتصادية واملؤسسات 1 : جدول رقم

 ، الرأسمال الالمادي لتسريع اإلقالع االقتصادي 2040"املغرب في أفق لتقرير
 

 سياسات على املدى الطويل  دى القصير سياسات على امل    

  اإلدارة العمومية    

 االعتماد الفعلي   إصالح تدبير املوارد البشرية لإلدارة عبر

واألداءملفاهيم   من    والنتيجة  الكفاءة  مركزية  كعناصر 

 ؛عملية توظيف، وتدبير وترقية موظفي الدولة

 

 

  فيذ  عبر التن  خفض تكاليف تشغيل اإلدارة وتحسين فعاليتها

( املالية   بقانون  املتعلق  الجديد  التنظيمي  للقانون   الصارم 

(LOLF   ؛ تقليص كتلة األجور ال سيما عبر 

  العمو الوظيفة  وضع  املمارسات  مالئمة  ملتطلبات  مية 

التدبيرا مجاالت  في  سياق   لفضلى  في  الجيدة،  والحكامة 

وإعادة    الجهوية املوسعةالتحديث العام لإلدارة مع التركيز على  

وتطوير  ت الدولة،  مستويات  ملختلف  اإلستراتيجية  املهام  حديد 

املفوضخدمات   وتقاسم    التدبير  الخاص،  القطاع  مع  بشراكة 

 ؛الخدمات اإلدارية العرضية

 حكامة الخدمات العمومية 

   الالمركزية النسقية   عبر  الجهوية املوسعةإطالق عملية

وامل التقريرية،  للسلطات  والتدريحي  الحقيقي  وارد  والنقل 

  عبر نقل    الجهوية املوسعةية في سياق  تفعيل مسار الالمركز

نظام  في  النظر  وإعادة  العقود،  طريق  عن  جديدة  كفاءات 
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الفنية   ؛ واإلمكانيات املطابقة للمستويات الترابية املناسبة اإلمكانات  وتعبئة  الضرائب،  ومعادلة  التحويالت 

أداء   وتقييم  لرصد  نظام  ووضع  الالزمة،  املصالح والبشرية 

 ؛ املحلية

  2021) (البعون، بوخلوف :املصدر

 

 : يلي باب اللجوء إلى سياسة التعاقد إلى ماوعموما، يمكن إجمال أهم أس
 

 :تقليص كتلة األجور  ❖

تقرير املجلس األعلى للحسابات إلى أن الوظيفة العمومية في املغرب تفوق القدرات االقتصادية للدولة، مشيرا إلى ارتفاع    أشار 

 11,38رهم، وهو ما يمثل ارتفاعا من  مليار د  120إلى    475,من    2016و  2008لة أجور املوظفين بحيث انتقلت ما بين سنتي  كت

مقابل معدل   ،3,5من الناتج الداخلي الخام. وخالل هذه الفترة، ارتفعت نفقات املوظفين بمعدل نمو سنوي بلغ %  8411,إلى %

الداخ للناتج  في حد  لينمو سنوي  ارتفاعات قياسية سنوات    92,3ود %الخام  األجور    2012و  2011و  2009.وقد عرفت كثلة 

القرارات  2014و بسبب  هذه   .وذلك  خالل  اتخاذها  تم  التي  املوظفين  أجور  في  للزيادة  )االستثنائية  األعلى  السنوات  املجلس 

 .(2ص ،2017للحسابات، 

ا  2016وتعد كثلة أجور املوظفين باملغرب سنة   في مصر    27,إذ تبلغ %  لنسب بمنطقة الشرق األوسط وافريقيا،من بين أكبر 

في   49,، حيث ال تتجاوز % 10دول مجموعة التعاون والتنمية االقتصادية، فإن هذه النسبة تقل عن % في تونس. وفي    712,و%

 .(1ص ،2017املجلس األعلى للحسابات، ) فرنسا

ارتفاع االعتمادات املخصصة لألجور حيث بلغت  س األعلى للحسابات  للمجلالتقرير السنوي  فقد رصد    وعلى مستوى امليزانية، 

منها تركز بثالث قطاعات وزارية، وهي التربية الوطنية والداخلية والصحة بنسب    59مليار درهم، %  120ق  ما يفو   2016سنة  

وهي التعليم العالي والعدل  من كثلة األجور داخل أربع قطاعات،    7,12التوالي، فيما تتركز نسبة %  لىع7,1و% %15,2و  36,5%

% الباقي  ويتوزع  الخارجية.  والشؤون  العموميةيب  628,واملالية  واإلدارات  القطاعات  باقي  للحسابات،  )  ن  األعلى  املجلس 

  .(1بيان رقم انظر امل) (1ص ،2017

 على للحساباتحسب التقرير السنوي للمجلس األ  2016املخصصة لألجور سنة  ات االعتماد: 1 مبيان رقم           

 
  2021) (البعون، بوخلوف  :املصدر  
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( والتي تضمنها تقرير املجلس األعلى للحسابات، استمرار كثلة  2021-2017قعات املتعلقة بالفترة )أبرزت التو عالوة على ذلك،   

ة األجور من الناتج الداخلي  فإن نسبة كثل ،63,األجور في االرتفاع، مفترضا على أنه إذا كانت نسبة النمو االقتصادي في حدود %

، وقد اعتبر على أن هذه التوقعات تظل رهينة بتطبيق  2021سنة    511,،لتصل إلى %  2016سنة    8411,الخام ستنتقل من % 

للتحكم املتخذة  لإلجراءات  تقت   صارم  قد  استثنائية  أحداث  وقوع  احتماالت  عن  النظر  بصرف  األجور  إلى  ض في  اللجوء   ي 

ا بتحقيق نسب نمو  ، كما تظل هذه التوقعات رهينة أيض 2011رة أو إلى زيادات في األجور كما حدث سنة  توظيفات بأعداد كبي

% مستويات  ب.و 53,تفوق  تخفيض  على  اإلقدام  لصعوبة  ونظرا  الدولية،  باملعدالت  مقارنة  مرتفعا  ليس  املوظفين  عدد  أن  ما 

املوظفي  نفقات  في  للتحكم  متاحة  تبقى  التي  السبل  فإن  التوظيفاتاألجور،  وتيرة  تخفيض  في  تتمثل  األعلى  )    ن  املجلس 

 .(1ص ،2017للحسابات، 

التحليلي  من جه التقرير  للتربية والتكوين  ا الصادر عن  ة أخرى، فقد توصل  األعلى  الوطتي  (2014)ملجلس  امليثاق  حول تطبيق 

والتكوين الع للتربية  والتعليم  للتربية  الدولة  التي خصصتها  امليزانية  كون  ب  إلى  ارتفعت  املنهي  والتكوين  إذ    22الي  درهم،  مليار 

  .2011 مليار درهم سنة  62،إلى أكثر من  2001ة مليار درهم سن  824,انتقلت من 

وعلى مستوى املوارد البشرية، فقد رصد التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات ارتفاع عدد العاملين بقطاع التربية الوطنية 

سنتي   سنة    ،2017و  2016برسم  بلغ  يقارب    2016حيث  سنة    253.860ما  %  2016وخالل  حوالي  امل  582,،يتركز  وظفين  من 

من أعداد املوظفين، متبوعا بقطاعات   4,49املدنيين داخل أربع قطاعات وزارية. ويأتي قطاع التربية الوطنية في املقدمة بنسبة %

موظفيها   أعداد  تمثل  التي  العالي  والتعليم  والداخلية  % الصحة  نسب  التوالي  املوظف   24,و%   48,و%   520,على  مجموع  ن يمن 

 .(2بيان رقم انظر امل) (2ص ،2017جلس األعلى للحسابات، امل)   املدنيين للدولة

 حسب التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات  2016سنة   عدد العاملين بالقطاع العام: 2 مبيان رقم    
 

 
 

  202)1 (البعون، بوخلوف  :املصدر
 

 :لة من خالل عدة إجراءات أهمهافي هذا الصدد، طالب املجلس األعلى للحسابات بالتحكم في نفقات موظفي الدو و

  ؛ اعتماد التوظيف الجهوي 

 ؛إصالح شامل ملنظومة األجور في ارتباط بنظام التقييم والترقية 
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 اللجوء إلى إعادة االنتشار قصد معالجة اختالالت توزيع املوظفين. 

عبر    وتحسين فعاليتها  اإلدارةل  خفض تكاليف تشغي" الذي طالب ب2040"املغرب في أفق  التي تضمنها تقرير    ةس التوصيوهي نف

سيما عبر التحكم بشكل أفضل في عدد املوظفين  ال    (   ( LOLF  التنفيذ الصارم للقانون التنظيمي الجديد املتعلق بقانون املالية

 .(46ص  ، 2017)مجموعة البنك الدولي، األجور وكتلة 

 :املوسعةتفعيل الجهوية  ❖

البنك الدولي    أكد الطابع املركزي للدولة  "2040املغرب في أفق  "تقرير  إلغاء  أنه   ،على ضرورة  إلى  ينبغي على املغرب أن  وأشار 

املوسعة الجهوية  عملية  بحزم  واإلمك  النسقية  يطلق  واملوارد  القرار،  صنع  لسلطات  والتدريجي  الحقيقي  النقل  انيات  عبر 

املحلية  املطابقة العمومية  الوظيفة  وتعزيز  املناسبة،  الترابية  وضعية    للمستويات  في  النظر  إلعادة  فريدة  فرصة  باعتبارها 

الجيدة والحكامة  الحديث  التدبير  في مجاالت  الفضلى  املمارسات  متطلبات  مع  لتتناسب  العمومية    البنك   مجموعة ( الوظيفة 

 .(32،ص 2017،الدولي

الو ذات  )في  اإلدارة  الوطنية إلصالح  الخطة  أكدت  على2021  -2018سياق،  االرتكاز  على ضرورة  لترسيخ    (  املتقدمة  الجهوية 

الحكامة الترابية، وكذا إخراج ميثاق الالتمركز اإلداري إلعادة ترتيب وتوزيع االختصاصات واملوارد البشرية واملالية بين املركز  

 .(9،ص 2018 صالح اإلدارة والوظيفة العمومية،وزارة إ )  ومختلف املستويات الترابية 

أخرى،   جهة  املو من  تقرير حول  البشرية  تحدث  عنارد  العامة    الصادر  املفتشيات  مهام  تدعيم  على  واالقتصاد  املالية  وزارة 

أدو  عن  تخليها  بعد  والرقابة  التوجيه  دور  على  )الوزارات(  املركزية  املؤسسات  اقتصار  على  التأكيد  أي  التوظيف للوزارات،    ار 

 .(2019وزارة االقتصاد واملالية ،)

حول تطبيق امليثاق الوطني للتربية والتكوين استمرار سلسلة اتخاذ القرار    2014ليلي لسنة  عالوة على ذلك، أكد التقرير التح

ركزية هي صاحبة العديد  التي تربط اإلدارة املركزية باملستويات الالمركزية في االشتغال كما كانت من قبل، إذ بقيت الهيئات امل

لألكاديميا واختصاصاتها  صالحياتها  نقل  ألن  القرارات،  ليوص ي  من  تتخذ،  لم  مرافقة  إجراءات  على  متوقفا  كان  الجهوية  ت 

 ).2014ا )املجلس األعلى للتربية والتكوين، تنويع املصادر املالية الخاصة به  التقرير بتعزيز استقاللية األكاديميات، والحث على

ف  2.17.618تمت املصادقة على املرسوم رقم    لذلك، ، والقاض ي بنقل  2018دجنبر    26ي  بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري 

صالحيات تدبير عديدة، ضمنها صالحيات تدبير املسار املنهي للموارد البشرية من املؤسسات املركزية للدولة إلى رؤساء املصالح  

بالترقية واالالممركزة للدولة على الصعيد الجهو  لتأديب،  ي، ومعلوم أن املسار املنهي يبتدئ بالتوظيف وينتهي بالتقاعد مرورا 

ليحدد   2019 يناير   24بتاريخ  2.19.40وحددت مدة استكمال تنفيذ إجراءات تنزيله في ثالث سنوات، حيث صدر مرسوم رقم  

ك  عليه  ستشتغل  الذي  اإلداري  لالتمركز  املرجعي  املديري  للتصميم  للبنيات  نموذجا  صالحياتها  لنقل  للدولة  ممركزة  بنية  ل 

امل  املدة  في  واإلقليمية  ميثاق  الجهوية  أحكام  من  املستثنون  األمن  ومديرية  والدفاع  واألوقاف  العدل  قطاعات  )عدا  حددة 

ظاما أساسيا  وهو ما يفسر حديث وزارة التربية عن النظام األساس ي الجديد الذي ليس نظاما لألكاديميات وليس ن  ،  الالتمركز(

 .ملوظفي الوزارة

 :تنويع أشكال التوظيف ❖

على أنها ال  ، حيث أكد  باملغرب مساطر التوظيف الوظيفة العمومية  تقييم نظام ات في تقريره حول املجلس األعلى للحساب انتقد

لدى الجهات املكلفة    تزال تشكل أحد مكامن الضعف في اإلدارة املغربية، مشيرا إلى ضعف اللجوء إلى الطرق الحديثة للتوظيف

 .( 11ص ،2017املجلس األعلى للحسابات، ) بتدبير املوارد البشرية
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األعلى  ،وفي خالصاته  املجلس  التي  للحسابات    اقترح  البشرية  املوارد  تدبير  تقنيات  من  باالستفادة  التوظيف  تحديث عمليات 

هذه يقترح املجلس تطوير الشروط الضرورية إلنجاح    أثبت نجاحها في القطاع الخاص وفي بلدان أخرى، وضمن تقنيات التدبير 

التوظيف   ال سيبسياسة  للعناصرالتعاقد  املتدرج  اإلرساء  تقرير   ما من خالل  ما تضمنه  الوظيفة، وهو  نظام  من  الضرورية 

ية املرتبطة  ضرورة تفعيل وأجرأة النصوص التنظيمأشار إلى الذي  2019حول املوارد البشرية ملحق بـمشروع قانون مالية سنة 

 2019).واملالية،ارة االقتصاد وز  ( بالتشغيل بموجب عقود وبحركية املوظفين داخل الوظيفة العمومية
 

 :واملردودية بناء على الكفاءة تدبير ترقية املوظفين ❖

داء الوظيفي،  تقرير املجلس األعلى للحسابات نظام ترقية املوظفين التي تتم في الغالب دون تمييز على أساس مستوى األ انتقد  

شكل مدخال إلرساء تدبير فعال للموارد البشرية، باعتبارها  واملوضوعي وتقييم األداء كلها عناصر تواعتبر أن التقييم املنصف  

مطالبا   للموظفين،  السريعة  الترقية  عن  املترتبة  الزيادات  إلى  األجور  كتلة  ارتفاع  يرد  كما  واألجور،  والترقية  للتكوين  محددة 

املجلس    (باط بنظام التقييم والترقيةه الكتلة بإلغاء الترقية التلقائية والقيام بإصالح شامل ملنظومة األجور في ارتبتقليص هذ

 .(11، ص2017األعلى للحسابات، 

تكفل   التي  الجماعية  املعايير  التخلي عن  اتجاه  في  التقييم  نظام  بمراجعة  للحسابات  األعلى  املجلس  السياق، طالب  وفي ذات 

أو تمييز املوظالتر  املجلس   فين على أساس الكفاءات قية السريعة، واعتماد نظام تقييم جديد يسمح بقياس أداء كل موظف 

 ، أي معايير فردية مبنية على مردودية املوظف، وهو نفس االنتقاد الذي وجهه البنك الدولي( 13، ص2017األعلى للحسابات، (

ينبغي    كز إلى مفاهيم املنصب والترقية املبنية على األقدمية، في حين أن العمل واألداءال يزال عمل اإلدارة يرتحين أكد على أنه  

للرفع من   للتقييم والتأطير مالئمة  أنظمة  التنظيمية لإلدارة، وينصح بتطوير  املبادئ  الذي تقوم عليه  الزاوية  يكونا حجر  أن 

 ).31ص  ،2017الدولي، البنك  مجموعة  (أداء املدرسين املزاولين 

اإلدارة   الوطنية إلصالح  الخطة  أشارت  اإلطار،  هذا  منظومة  إعادة ه إلى(  2021  -2018)وفي  العمومية وتطوير  الوظيفة  يكلة 

في   املوظف  أداء  على  تقييم  املبني  التعاقدي  التدبير  واعتماد  واملهنية  والكفاءة  االستحقاق  ملعايير  املوضوعي  التكريس  اتجاه 

نظام  بوضع    ولتحقيق ذلك، أوصت الخطة  (14،ص2018ارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية،وز (  األهداف والنتائج والتقييم

لقياس األداء اإلداري عبر اعتماد بارومتر لقياس جودة الخدمات اإلدارية بشكل منتظم من أجل معرفة مدى استجابة املرافق  

 .(15 ،ص2018الوظيفة العمومية،وزارة إصالح اإلدارة و ( اإلدارية لحاجيات املرتفق وتتبع مستوى رضاه

 : االنتشارالزمن اإلداري وإعادة تدبير  ❖

تقر  اإلدارات  انتقد  مختلف  داخل  اإلداري  للعمل  الفعلي  الزمن  مستوى  على  امللحوظ  التبايَن  للحسابات  األعلى  املجلس  ير 

طالبالعمومية،   امل   حيث  املدة  إطار  في  للعمل  الفعلي  الوقت  من  التحقق  تروم  آليات  التنظيميةبـوضع  النصوص  في  ،  حددة 

داري الفعلي أن يوفر هامشا من اإلمكانيات التي تعادل أعدادا معينة  يخلص املجلس إلى أن من شأن الرفع من زمن العمل اإل و 

من املوظفين بما يمكن من تلبية االحتياجات من املوارد البشرية الناجمة عن تقاعد املوظفين، وبالتالي تقليص التوظيفات إلى  

   .ينبغي استغالل املتوفر منهمذلك،بدل توظيف موظفين جدد  ومعنى.(3ص، 2017املجلس األعلى للحسابات، ) مقبول د ح

من أساتذة السلك الثانوي    90تقرير املجلس األعلى للحسابات أن نسبة مهمة من األساتذة )%   يؤكد  ،وبالنسبة لقطاع التعليم

و% اإل   74التأهيلي  الثانوي  السلك  أساتذة  غياب  من  بسبب  لهم  املحددة  األسبوعية  الساعات  عدد  يستوفون  ال  عدادي( 

 .(3ص ،2017املجلس األعلى للحسابات، ) انتشار األساتذة وحجم املؤسسات التعليميةالتناسب بين  

لتقليص عدد    غاية مالية بالدرجة األولى تتجلى في اعتماد ما يسمى التقنيات الحديثة لتدبير املوارد البشريةهكذا، فاملجلس له  

ا التي ترفع كتلة األجور، وبدل توظيف أساتذة جدد، يوص ي  الزمن اإلداري بشكل عادل على نفس  التوظيفات  بتوزيع  ملجلس 
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االنتشار  إعادة  خالل  من  القائمة  التدريس  من    أي هيئة  أكثر  في  واالشتغال  والتكليفات  والفائض  الخصاص  تدبير  تقنيات 

األنشطة   الذي أشار إلى أنه ينبغي للمغرب تعزيز  ”2040البنك الدولي “املغرب في أفق سنة  مؤسسة، وهو ما يتماش ى مع تقرير  

وبحسب    الالمركزيةفي إطار    اإلداري إعادة نشر الطاقم  ، وذلك من خالل  داخل اإلدارة تشجيع الحركية التي تم إطالقها بغية

 .(32 ص، 1720الدولي،  البنك مجموعة( الفعلية على املستوى املحلي  االحتياجات
 

   : نقل نموذج التدبير املعتمد في القطاع الخاص إلى الوظيفة العمومية ❖

نظام الوظيفة العمومية ألن رواتب املوظفين تفوق أكثر من مرتين األجور في  "  2040املغرب في أفق  "انتقد تقرير البنك الدولي  

وهي التوصية التي تضمنتها الخطة الوطنية إلصالح    .عينالقطاع الخاص، ودعا إلى مماثلة شروط العمل نزوال بين شغيلة القطا

تطوير اإلطار  و   ،ضرورة النهوض بالبنيات التنظيمية وتحسين األساليب التدبيرية وتخليق املرفق العاماإلدارة والتي أكدت على  

الدو   القانوني، املمارسات  وأجود  الخاص  القطاع  في  املعتمد  التدبير  نموذج  استلهام  على  العمل  املجال مع  هذا  في  وزارة  )   لية 

 .(10ص ، 2018إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية،

في  ويو  املهنية  التجارب  اعتبار  خالل  من  والخاص  العام  القطاعين  بين  الحواجز  برفع  للحسابات  األعلى  املجلس  تقرير  ص ي 

وكذا   التوظيف،  أثناء  طر القطاعين  عن  التوظيف  سياسة  إلنجاح  الضرورية  الشروط  خالل  تطوير  من  السيما  التعاقد  يق 

 .(2ص ،2017املجلس األعلى للحسابات، (  نظام الوظيفة اإلرساء املتدرج للعناصر الضرورية من 
 

 توصيات صندوق النقد الدولي: الالمركزية املالية  .ب

التقر  املديونية  يحسب  حول  السنوي  املا  ،2019ر  السنوات  خالل  املديونية  مؤشر  تطور  في  املغرب  تحكم  رغم  فقد  ضية 

أولويات  من  التي جعلت  الحكومية  السياسة  بفضل  وذلك  العاملية،  املاكرو الوضعية  التوازنات  استعادة  أجل  -ها  من  اقتصادية 

وتحسين   العمومية  النفقات  ترشيد  أجل  من  املتخذة  التدابير  ساهمت  فقد  وبالتالي،  املديونية.  استمرارية  على  الحفاظ 

البعون، بدر   (2012سنة    2,7و%  2016سنة    3,4مقابل %    2017سنة    5,3إلى حدود %  املداخيل، من تقليص عجز امليزانية

 .(20ص ،2021بوخلوف،

يوليوز   بقيمة  2016وفي  دين  إعطاء  على  الدولي  النقد  لصندوق  التنفيذي  املجلس  وافق  دوالر   3,47،  خط   مليار  خالل  من 

النقد الدولي، فخالل السنوات    .الوقاية والسيولة املالية  وبحسب صندوق  األخيرة نجح املغرب في تقليص مواطن الضعف في 

الخار  متتاليان مدتهما  العامة والحسابات  اتفاقان  الوقاية   24جية، وتنفيذ إصالحات مهمة يدعمها  شهرا لالستفادة من خط 

بوخلوف، (والسيولة املالي (20ص  ،2021البعون،  في  الضعف  مواطن  تقليص  في  كبيرة  املغرب خطوات  كما حقق  العامة  .  ة 

اتفاقي من  بدعم  األجل،  متوسطة  التحديات  ومعالجة  الخارجية  الخطةوالحسابات  هذه  من  لالستفادة  متتاليين  أحرز    ، ن  إذ 

تقدم في ضبط أوضاع املالية العامة، وهو ما تم بسبل متعددة منها تنفيذ قانون امليزانية األساس ي، واملصادقة على إصالح نظام  

املالية   ندوق النقد الدولي، فالسلطات ملتزمة بمواصلة العمل على تقليص مواطن الضعف فيمعاشات التقاعد. وبحسب ص

 .العامة والحسابات الخارجية مع تدعيم الركائز الالزمة لتحقيق نمو أعلى ملختلف شرائح السكان

إلى كريستين الكارد مديرة    وفي رسالة من محمد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية، وعبد اللطيف الجواهري مدير بنك املغرب

ا  2018نونبر    30صندوق النقد الدولي املؤرخة في   عتبرت بأنه فيما يتعلق باإلنفاق، تعتزم الحكومة العمل على تحقيق كثلة  ، 

الهدف،    10,%5أجور تقل عن نسبة   الالزمة لتحقيق هذا  الداخلي اإلجمالي عبر املدى املتوسط، وستتخذ التدابير  الناتج  من 

ركيز على التوظيف التعاقدي. وفيما  الت  سثمر اإلصالح اإلداري وسيتم تحقيق ذلك من خالل مجموعة من التدابير منهاتحيث س

الحكومي،  اإلصالح  في  أخرى  أولوية  هناك  املتقدمة،  الجهوية  مشروع  تنفيذ  بعناية   يخص  املالية  الالمركزية  تطبيق  سيتم 

 .(20ص ،2021لوف،البعون، بوخ  (للحفاظ على االستدامة املالية
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الكثير من الدول بالمركزية السلطات املالية كنتيجة لضغوط ويندرج إصالح التوظيف بالتعاقد ضمن الالمركزية، وهنا اهتمت   

الوحدات   إلى  املركزية  الحكومة  من  والتمويل  اإلنفاق  مسؤوليات  بعض  بنقل  قامت  بحيث  الثمانينات،  في  الدوليين  املانحين 

بهدف وذلك  للموارد  االستغالل  املحلية،  املركز  .الكفء  الحكومة  انتقال  املالية  بالالمركزية  املحلية  ويقصد  الحكومات  إلى  ية 

 .)الواليات، الجهات، البلديات( في وظائف محددة مع السلطة اإلدارية واإليرادات املالية ألداء هذه املهام

إلى تعزيز استقاللية األكاديميات  السياق املغربي، ارتبطت الالمركزية املالية من جهة، بتوصي وفي ات التقارير الوطنية الرامية 

التعاقدي، وبارتفاع كثلة األجور، ومن جهة أخرى، ارتبطت بتوصيات  والحث على تنو  التوظيف  إلى جانب  املالية،  يع املصادر 

 .الدين الخارجي
 

اقع الحالي  سياسة التعاقد  تقييم - 3. 2  في ضوء الو

التدريس    اللجوء لسياسة التعاقد بقطاع التعليم ليس بالقرار الذي فرضته ظرفية الخصاص في هيئة يبدو مما سبق أن  

العمومية و   املتبعة في تدبير السياسات  العامة  السياسة  أو قرارا معزوال عن  املتقاعدين واالكتظاظ في األقسام  وارتفاع عدد 

بإجراءات   استراتيجي مرتبط  إنه مخطط  البلد برمته،  التعليمي  سياسة  النظام  سبقته وأخرى ستليه، مخطط سيعيد هيكلة 

 .على أسس جديدة

سنوات من التطبيق؟ هل ساهم في تجويد التعليم واملؤسسات    6ل هو: ماذا حقق نظام التعاقد بعد مرور  لكن يبقى سؤا 

 التعليمية؟ 

وتحسين    املدرسة املغربية لى إصالحلقد ساهمت سياسة التعاقد في تردي جودة التعليم وعصفت بكل املجهودات الرامية إ

  :مؤشرات جودتها، ويتجلى ذلك في
 

 األساس لهيئة التدريس  ضعف التكوين .أ

االرتقاء بمهن التربية والتكوين  ”انتقد املجلس األعلى للتربية والتكوين ضعف تكوين األساتذة املتعاقدين في التقرير الخاص ب

دابير الحد  ســتغرق املــدد الكافيــة للتمكن من الكفايـات املهنيـة املطلوبـة، كما أكد أن ت، حيث أوضح أن أنهــا ال ت”والبحث العلمي

من الخصاص الكبير في املوارد البشرية بقطاع التعليم، غالبا ما تكون متأخرة وال تستجيب ملعايير الجودة املطلوبة، خاصة مع  

كاف غير  وبتكوين  بالتعاقد  التوظيف  األ ) اعتماد  العلمي،املجلس  والبحث  والتكوين  للتربية  سنة   .( 36،ص2018على  فخالل 

ف أستاذ باألقسام بعد تكوينهم في ظرف أسبوعين فقط بالنظر إلى الحاجة آنذاك ألطر تربوية حيث  أل   11، تم تعيين  2016

من شهرين من التكوين    2017عرفت نسبة االكتظاظ باألقسام بنفس الفترة إرتفاعا مهوال باملقابل استفاد الفوج املوالي سنة  

شهر تكوين عن بعد لكنها تظل غير  أ 4ر من التكوين الحضوري وأشه 7تم اعتماد  2018شهري يونيو ويوليوز، وابتداء من سنة 

 .الكتساب الكفايات النظرية وامليدانية الالزمة للتدريس كافية

ام التكوينات التأهيلية ملزاولة املهنة وضعف بعضها خاصة  ، أشار املجلس األعلى للتربية والتكوين إلى عدم انتظعالوة على ذلك

املدرس ي الجدد الخاضعين لنظام التوظيف املبني على التعاقد واملصاحبــة امليدانيــة، حيــث أن تدبيــر  بالنسبة ألساتذة التعليم  

د املدرسـين واملدرسـات املتعاقديــن، باإلضافة إلى  التكويــن والتأهيــل فــي هــذه الصيغــة ركــز علــى حصـص تأطيريـة موسـمية إلعدا

الكافــ العــدد  مــن األطر البيداغوجيـة املكلفـة باملصاحبة والتأطيـر امليداني، ونقــص تأطيرهــم وتكوينهــم ألجل هــذه عــدم توفــر  ي 

 .( 36،ص2018،املجلس األعلى للتربية والتكوين)  كاف املهــام

عليم ببالدنا، حيث  د املجلس األعلى على ضرورة تكوين األساتذة تكوينا جيدا يمكنهم من تحسين مستوى التوفي هذا الصدد، أك

أن التالميذ الذين يستفيد مدرسوهم من تكوينات مستمرة قبل الولوج إلى مهنة التدريس يحصلون على أداء أحسن من أداء 

 .باقي التالميذ
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 ضعف جودة التعلمات  .ب 

حيث رصد  ة التعلمات،  األعلى للتربية والتكوين أن التوظيف بالتعاقد وبدون تكوين له آثار سلبية على جود  أكد تقرير املجلس

أن التالميذ الذين يستفيد مدرسوهم من تكوينات مستمرة قبل الولوج إلى مهنة التدريس يحصلون على أداء أحسن من أداء 

التالميذ تك  .باقي  األساتذة  تكوين  بضرورة  أوص ى  ببالدنالذلك،  التعليم  مستوى  تحسين  من  يمكنهم  جيدا  املجلس ) كاف وينا 

 .( 36،ص2018تكوين والبحث العلمي،األعلى للتربية وال

املجلس األعلى للتربية  صدره "، الذي أ PISA 2018التقرير الوطني للبرنامج الدولي لتقييم التالميذ "وفي ذات السياق، أكد 

مثلة  سنة في الكفايات األساس واملت  15كية لتحدي األلفية، ضعف نتائج التالميذ األقل من والتكوين بتعاون مع الوكالة األمري

مما يدل على وجود هوة بين املمارسات التقويمية داخل الفصول الدراسية  في فهم النصوص املكتوبة والرياضيات والعلوم، 

  (Instance nationale d’évaluation 2018, p 20).     ةوالتقويمات الدولي
 

 هدر الزمن املدرس ي وضرب مبدأ تكافؤ الفرص . ج

الفرص  موجة اإلضرابات السترجاع مكتسبات القطاع العام، مما أدى إلى ضرب مبدأ تكافؤ    ساهمت سياسة التعاقد في تنامي

لى هدر الزمن  بين املؤسسات العمومية واملؤسسات الخاصة، وبين املدارس في القرى ونظيراتها في الوسط الحضري، باإلضافة إ

كاملة من حصصهم  املتعلمين  بعض  استفادة  عدم  عن  الناتج  للدعم  وبال  .املدرس ي  أورش  برنامج  أطلقت  الوزارة  أن  من  رغم 

تدارك الزمن املدرس ي املهدور، إال أنه لم يتمكن من تعويض الحصص الدراسية  ل بشراكة مع مجموعة من الجمعيات  التربوي 

   .هات التدبيريةالضائعة بسبب العديد من اإلكرا
 

 

  بينهم وتعميق االحتقان تكريس التمييز بين فئات الشغيلة التعليمية .د

إحداث   في  التعاقد  األساتذة  ساهمت سياسة  فئة  املهمة،  بنفس  ويقومان  القطاع  نفس  داخل  األساتذة  من  فئتين  بين  شرخ 

في واملندرجين  الوطنية،  التربية  وزارة  ملوظفي  األساس ي  للنظام  أطر    الخاضعين  األساتذة  وفئة  العمومية،  الوظيفة  إطار 

األساس  للنظام  الخاضعين  والتعليماألكاديميات  للتربية  الجهوية  األكاديميات  في  .ي ألطر  أساسيين  بنظامين  العمل  وقد ساهم 

ا الختالف  تفكيك وحدة شغيلة التعليم، وزاد من تشثتهم، وخلق مصاعب كبيرة في توحيد نضاالتهم، وخلق االحتقان بينهم، نظر 

  .شروط قارة و أخرى مصيرها غير واضح مطالب الفئتين، فئة مرسمة وأخرى غير مسموح لها بالترسيم، فئة تعمل في

 إشاعة ثقافة املقاولة من خالل إشراك القطاع الخاص في التمويل  .ه

ملطاعم والتكوين، وذلك  ساهمت سياسة التعاقد في تفويت خدمة التدريس للمقاولة إسوة بخدمات النظافة والحراسة وا 

لقطاع وتفويت جميع الخدمات املتعلقة باملدرسة بدءا  بهدف تسليع خدمة التعليم من خالل التشجيع غير املشروط ل

 .بخصخصة خدمات الحراسة والنظافة واإلطعام و التكوين وصوال إلى  التعاقد مع الخبراء
 

 نحو حكامة جيدة في تدبير العنصر البشري - 4

كس رهان إن  الجيدة  ب  متعددة   في الحكامة  شمولية  مقاربة  اعتماد  يقتض ي  البشري  العنصر  واملستويات  تدبير  األبعاد 

األداء   الحديث وبتطوير وتحسين  التدبير  التربوية والثقافية واالجتماعية، في عالقتها بمقومات  آن واحد األبعاد  في  تستحضر 

عداد اإلطار القانوني والتشريعي الذي يؤطر عملها حتى تتمكن من ممارسة وظائفها  واملردودية واالرتقاء باملوارد البشرية، مع إ

الجودة  بنجاع معايير  ووفق  الفرص،  وتكافؤ  واإلنصاف  املساواة  ملبادئ  تام  احترام  في  التربوية  خدماتها  وتقدم  وفعالية  ة 

 :خل التاليةلذلك، فالتدبير الجيد للموارد البشرية لن يتأتى إال من خالل املدا.الشاملة
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      مدخل تعزيز التكوين األساس واملستمر -4. 1 

قبلي مقوما إلزاميا لولوج كل مهنة من مهن التربية، من خالل جعل التكوين األساس إلزاميا وممهننا    يعتبر الحصول على تكوين

ن من اكتساب الكفايات واملعارف  بحسب خصوصيات كل مهنة، األمر الذي يستدعي إعداد تنظيم جديد للتكوين األساس يمك

 .األساسية ملزاولة املهنة

التكوين املستمر يعتبر   التربية والتكوين  ونظرا لكون  البشرية ومناسبة متجددة ملواكبة مستجدات  املوارد  آلية لتنمية قدرات 

لتفعيله، متكاملة  استراتيجية  ووضع  مأسسته  الضروري  من  فإنه  للموظفين،  املنهي  املسار  من    وتطوير  الرفع  أجل  من  وذلك 

 .األداء وتحسين املردودية
 
 

 تقوية قدراتها االجتماعيةو  مدخل حفز وتثمين املوارد البشرية -4. 2

وسائل   في  متتالية  وتعديالت  تغييرات  عنها  نجمت  والتدبير  التنظير  في  أخطاء  من  التعليمية  األسرة  من  فئات  عدة  عانت  لقد 

ال السابقالحكامة وأداتها، األمر  التجارب اإلصالحية  الحكامة الجيدة بعيد املنال في معظم   ، 2014الوكيلي،  ة )ذي جعل مطلب 

 :لذلك، يقتض ي هذا املدخل حفز وتثمين املوارد البشرية من خالل .( 451ص
 

 ضمان حقوق العاملين بقطاع التربية والتكوين من خالل تجويد مسارهم املنهي وتحسين أوضاعهم املادية؛   •

 ز الدعم االجتماعي املوجه لهم في مجاالت الصحة، والسكن، والتنقل، وباقي الخدمات االجتماعية؛ تعزي •

املوارد البشرية العاملة بالقطاع وتأهيلها واالرتقاء بقدراتها والعمل على تحسين مردوديتها مع الحرص على تثمين    مواكبة •

 .ين منهم أداء جميع الفاعلين التربويين بكل فئاتهم وتشجيع املتميز 
 

 مدخل التدبير الجيد للمسار املنهي  - 4. 3

 :ار املنهي لجميع وظائف التربية والتكوين من خالليقتض ي هذا املدخل نهج حكامة جيدة في تدبير املس

املھني   • الترقي  يؤطر  وتعاقدي،  تشاركي  أساس  على  املھنية  للمسارات  نظام  اعتماد  عبر  الوظيفي  املسار  تحسين سيرورة 

 ويضمن سيرا متوازنا وعادال للمسار الوظيفي للفاعل التربوي؛

املوظف   • حق  تضمن  وواضحة  محفزة  مهنية  مسارات  إعداد  بناء  عبر  وذلك  املهنية،  حياته  طيلة  املتواصلة  الترقية  في 

عد على  االشتغال  خالل  من  وذلك  املھني،  املسار  في  التطور  تضمن  حدة  على  مهنة  لكل  نموذجية  وظيفية  ة  مسارات 

 :مستويات

األداء: ✓ تقييم  مستوى  آ  على  اعتماد  عبر  املنهي  األداء  لتقييم  ومندمجة  متكاملة  منظومة  إرساء  ليات  ينبغي 

والشركاء   الفاعلين  كافة  مع  تشاركي  بشكل  واعتمادها  بلورتها  تتم  ومنصفة  موضوعية  ومعايير  ومؤشرات 

اتساعا ومرونة وانفتاح(االجتماعيين   أكثر  ا، اعتماد املقابلة كأداة لتقييم كفاءة املوظفين  اعتماد شبكة تنقيط 

 ؛…)املرشحين للترقية

الترقية:  ✓ مستوى  لنظام  على  التأسيس  الفرص    يجب  تكافؤ  مبدأي  تحقيق  على  يحرص  املنهي  للترقي  جديد 

 واالستحقاق؛ 

األجرة: ✓ مستوى  األرقام   على  شبكة  جدري  بشكل  ويراجع  األجور  ملنظومة  ومحفز  عادل  نظام  وضع    ينبغي 

 االستداللية وشبكة الدرجات والساللم املعمول بها حاليا؛

ف، انطالقا من صياغة مرجعية للكفاءات يتم  وضع تصور واضح لهدف للتوظي يجب   على مستوى التوظيف: ✓

 .من خاللها مراعاة التكوين النظري والعلمي واملهام املطلوب القيام بها
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 ين باملنظومة التربويةمدخل تحسين ظروف اشتغال العامل-4. 4  

 :يقتض ي هذا املدخل باألساس

ملين بقطاع التربية والتكوين، من خالل تحسين مناخ  توفير الظروف املالئمة واملناسبة الشتغال الفاعلين التربويين العا •

 العمل وفضاءات االشتغال، باإلضافة إلى توفير املستلزمات املادية واملالية التي يتطلبها إنجاز املهام؛ 

 تحقيق التمييز اإليجابي للهيئات املزاولة لعملها في األوساط القروية والنائية واملناطق الصعبة والهشة؛ •

عمل مالئمة تضمن للفاعلين التربويين حفظ صحتهم وسالمتهم البدنية وكرامتهم واالستفادة من خدمات  ضمان ظروف    •

 األعمال االجتماعية؛ 
 

 

 

 

  تطبيق الدالئل املرجعية للوظائف والكفاءاتمدخل إلزامية -4. 5

للموارد   التوقعي  للتدبير  املحورية  األداة  والكفاءات  للوظائف  املرجعية  الدالئل  األنجع  تعتبر  االستعمال  خالل  من  البشرية 

ارد البشرية  وذلك بهدف استقطاب املو   لألعداد املتاحة من املوظفين، عبر توصيف دقيق ملضمون الوظائف واملهام املكتسبة،  

تو  التي سيتم  أو  اإلدارة  عليها  تتوفر  التي  واألطر  للطاقات  األمثل  املناسب، ضمانا لالستثمار  مكانها  في    .ظيفها الكفؤة ووضعها 

   .لذلك، فتحقيق الحكامة الجيدة يقتض ي التنصيص على إلزامية تطبيق هذه الدالئل
 

 خاتمة

في   البشرية  املوارد  واعتبارا ألهمية  وما  إجماال،  التربوية،  السياسات  تنزيل  في  املحورية  ومكانتها  والتكوين،  التربية  منظومة 

املتدخلين والشركاء، ونظرا للدور االستراتيجي الذي يلعبه العنصر  يتطلب إصالحها من انخراط فاعل ومسؤول لكل الفاعلين و 

ال فإن  التربوية،  املنظومة  ومردودية  أداء  وتجويد  تحسين  عمليات  في  الشمولية  البشري  املقاربة  نهج  يقتض ي  الجيد  تدبير 

وك الجيدة،  الحكامة  مبادئ  استحضار  مع  التدبير  في  املعتمد  البراديغم  مراجعة  عبر  الواملندمجة  تحديد  القانونية  ذا  قواعد 

البشرية وتحفيزها وتثمين مجهوداتها، و االرتقاء بق املهنية، مع  والتنظيمية الكفيلة بالتدبير الجيد للمسار املنهي للموارد  دراتها 

 .لعموميةاألخذ بعين االعتبار املستجدات التربوية واملؤسساتية والتدبيرية، وفقا للمقتضيات واملبادئ التي تؤطر الوظيفة ا
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Abstract 

The Moroccan population is characterized by an important dynamism. Thus, it is 

manifested in the development of a set of demographic indicators such as the 

population, fertility index, mortality rate, population growth rate, the nature of the 

age structure, and others. To examine this subject, we followed the quantitative 

method by employing digital data and data based on studies and field research 

carried out by the High Commission for Planning as well as a number of national 

and international institutions. We also used other methods in this study, such as the 

comparative method and the descriptive and analytical methods. These approaches 

enabled us to reach the following conclusions : 

The Moroccan population has known a tangible development, represented by a high 

birth rate and a low death rate, with clear discrepancies between rural and urban 

areas. These developments also resulted in a strong urbanization movement, mainly 

caused by the strong migration phenomenon . 

The age structure of the Moroccan population was characterized by the dominance 

of the active class represented by the youth category, but without investing in 

development, which made the state facing major economic and social challenges. 

This structure has begun to undergo radical transformations, represented mainly by 

the increase in the elders’ category and the decline of the youth category, which 

portends serious repercussions on the future development of the country. 
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Repercussions; Morocco 
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 ملخص 

ومؤشر   السكان،  كعدد  الديموغرافية  املؤشرات  من  مجموعة  تطور  في  تجلت  مهمة  بدينامية  املغرب  ساكنة  تتميز 

الوفيات   ومعدل  د  ونسبةالخصوبة  وغيرها،  العمرية  البينة  وطبيعة  السكاني  يبين  التزايد  املؤشرات  هذه  كل  راسة 

املغربية عرفت و  الساكنة  أن  لبامللموس  العديد من املجاالت.  انعكاسات على  لها  دراسة  تعرف تحوالت عميقة كانت 

هذا املوضوع اتبعنا املنهجي الكمي من خالل توظيف ببيانات ومعطيات رقمية اعتمادا على دراسات وأبحاث ميدانية  

هذه الدراسة مناهج  ة للتخطيط وعدد من املؤسسات الوطنية والدولية، كما استعملنا في  قامت بها املندوبية السامي

 كاملنهج املقارن واملنهجين الوصفي والتحليلي. وقد مكنتنا هذه املناهج من الخروج باالستنتاجات التالية:  أخرى،

نس  وانخفاض  الوالدات  نسبة  ارتفاع  في  تمثل  ملموسا  تطورا  املغرب  ساكنة  تباينات    الوفيات،بة  عرفت  وجود  مع 

 رة الهجرة القوية.ت هذه التطورات حركة تمدين قوية ناتجة باألساس عن ظاه واضحة بين األرياف واملدن، كما أفرز 

أن   دون  لكن  الشباب  فئة  تمثلها  التي  النشيطة  الطبقة  بهيمنة  املغرب  لساكنة  العمرية  البنية  في تميزت    تستثمر 

الت جذرية تمثلت  ة تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى. هذه البنية بدأت تعرف تحو التنمية، مما جعل الدول

   فئة الشباب مما ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل التنمية بالبالد. الشيوخ وتراجعباألساس في تزايد فئة  

 الخصائص؛ التحوالت؛ االنعكاسات؛ املغرب  الديموغرافية؛الدينامية  :يةفتاحات املالكلم
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  مقدمة

وانخفاض نسبة    لخصوبةتمثلت في ارتفاع نسبة ا  ية مهمةافية ديموغر إلى اليوم دينامفت ساكنة املغرب منذ االستقالل  عر 

الستينات ،الوفيات التسعينات على    إلى  من القرن املاض ي   وذلك منذ بدية  ذلك مؤشرات    لتتراجع بعد،  األقل حدود منتصف 

هيمن عليها  انية مهمة ت . هذه الوضعية الديموغرافية أدت إلى وجود كتلة سك2014سنة    تصل أدنى مستوياتها خاللو الخصوبة  

  تحدي كبير يتحول إلى    أن   الوضع  يمكن لهذانفس  الوقت  في  .  التنمية  نحو بلوغثمينة للمغرب  فرصة    شكل  الشباب، مما فئة  

إذا تقم  للدولة  الديموغرافية  لم  الفرصة  هذه  واستثمار  الالزمة  األمثل  باملجهودات  الوجه  االقتصادي    اإلقالعتحقيق  ل  على 

     وخلق الثروة.

  التاليتين: يمكن من خالل دراسة هذا املوضوع وضع الفرضيتين   

الت  أن :  األولىالفرضية   الديموغرافية  عالدينامية  املاض ي  املغرب    ارفهي  القرن  منتصف  تمثلوالتمنذ  ارتفاع    تي  مؤشر  في 

يبدو  ثمينة    افيةر ديموغ  وفرصةثروة بشرية مهمة  بحق  وجود بنية عمرية شابة تشكل  أدت إلى    عدد الساكنة  وتزايدخصوبة  ال

اجتماعية واقتصادية  ذات طبيعة  تحديات كبيرة  اليوم  جعل الدولة تواجه    وهذاأنها لم تستغل حتى اآلن في تحقيق التنمية،  

 على وجه الخصوص. 

الدينامية    الثانية:الفرضية   املغرب    ةالديموغرافيهذه  عرفها  تعرف التي  األساس   وعميقة كبيرة    تحوالت   بدأت    عنوانها 

إلى تراجع أهمية    مستقبال  ما سيؤدي على األرجح، وهذا ر لنسبة الخصوبة وبالتالي تراجع نسبة التزايد السكانياالنخفاض الكبي 

سيؤدي   مما  الشيوخ،  أهمية  وتزايد  الشابة  العمرية  مستوى حاد  خصاص    إلىالفئة  العاملة  ا  على  األمرليد  الذي    النشيطة 

عدد  ما يحدث في  استيراد اليد العاملة األجنبية على غرار    إلىحقا  ال سيدفعها    وربما  ،لبالدسينعكس سلبا على املسار التنموي ل

 من الدول األوروبية. 

التي امليدانية  واألبحاث  الدراسات  من  مجموعة  على  املقال  هذا  في  الس  سنعتمد  املندوبية  منذ  أجرت  للتخطيط  امية 

حول    إلىالستينات   الديموغاليوم  الوضعية  امللساك  رافيةتتبع  من  مجموعة  دراسة  خالل  من  املغرب    األساسية ات  ؤشر نة 

الرسمية    كما تم االعتماد كذلك على   ،وغيرها  والوفيات  السكاني  والتزايد الخصوبة    كمؤشر  املنجزة من  مجموعة من التقارير 

 املتحدة.   واألمم يالدولالبنك  ومنظمات دولية ك  مؤسساتعن أخرى صادرة  ومعطيات بياناتعن  هيكطرف إدارات وطنية نا 

 الخصائص العامة لساكنة املغرب  -1

لم    في الذي  فيهالوقت  العدد  ارتفع  ،1960نسمة سنة    11.626.470  تتعدى  املغرب  اكنةس   تكن  ليصل    هذا  كبير  بشكل 

العام للسكان والسكنى   ل  26.073.717إلى ما يناهز    1994لسنة  خالل اإلحصاء  الرقم في االرتفاع  يبلغ  نسمة، وسيستمر هذا 

العام للسكان والسكنى،    33.848.242  حوالي  2014سنة   املندوبية    (.  2014،  1994،  1960نسمة )اإلحصاء  وحسب توقعات 

 مليون نسمة.  43.6إلى حدود  2050السامية للتخطيط فان هذا العدد سيصل بحلول سنة 

طيلة سنوات  ضر، فقد ظلت ساكنة البوادي بشكل واضح بين األرياف والحوا  املتواصل في عدد السكان يتباين  هذا االرتفاع

املاض ي    وإلىنينات  السبعينات والثما القرن  التسعينات من  هذه الوضعية    عندما ستتغير   ، مرتفعة مقارنة بساكنة املدنغاية 

  8.236.875  حوالي  من . وهكذا انتقلت  1994خالل إحصاء    من ساكنة األرياف  أكبربشكل جذري حيث ستصبح ساكنة املدن  
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نسمة   12.665.882ف  ،  1982سنة  نسمة    11.689.156  إلىثم    1971سنة  نسمة    9.969.534ما يناهز    إلى  1960سنة  نسمة   

من  1994سنة   التوالي  على  ارتفعت  حيث  الزمنية،  الفترة  نفس  في  املدن  ساكنة  تطورت  حين  في  إلى    3.389.613.  نسمة 

 . نسمة 13.407.835نسمة، ف  8.730.399ثم إلى  نسمة، 5.409.725

ر على مجموعة من املؤشرات  انعكست بشكل مباشوالتي  الواضحة لساكنة املغرب الدينامية  بامللموس  األرقام تبين هذه كل 

و غرافية  الديمو  التمدين  الخصوبة  كنسبة  و  الوفيات  ومعدلمؤشر  السكاني  النهاية    لتفرز   العمرية،البنية  شكل    والنمو  في 

 لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.  وضعا ديموغرافيا متميزا شكل فرصة سانحة

 حركة تمدين سريعة -1.1

أصبحت  معقدا طرح نقاشا كبيرا منذ النصف الثاني من القرن العشرين، خاصة بعدما  إشكاالالسريع تعد مسألة التمدين 

معاتها تعرف بروزا يا وجذابا للسكان القرويين الباحثين عن الشغل أو "حياة أفضل"، فتضخمت وباتت مجت املدينة مجاال مغر 

شاكل املعيقة إلدماج الفئات االجتماعية في مسلسل التنمية  ملحوظا لقضايا ترتبط بالتهيئة والتعمير، بل أصبحت من أهم امل

ايتخدجو   م عدوهكذا عرف م  .(  53،ص  2020آخرون،  و   )يوسف  ارتفاعا  باملغرب  التمدين  انتقل من    لحوظا ل    %29.1حيث 

وهذا  2014سنة  %  60.3ف    2004سنة     %55.1إلى    1960سنة   بحوالي ما  ،  الحضرية  الساكنة  نمو  معدل  ارتفاع  إلى  أدى 

 .-0.01 %تراجع إلى حدود    حيث بالعالم القوي  رقما سلبياهذا املعدل   ي املقابل سجلف 2.15%

 2014و  1960ر عدد السكان ومعدل التزايد السنوي املتوسط حسب وسط اإلقامة بين تطو  (1)جدول رقم 

 معدل التمدين  الوسط الحضري  الوسط الريفي  وات  سنال

 العدد % متوسط معدل التزايد  العدد  %متوسط معدل التزايد

1960 - 8236857 - 3389613 29.1 

1971 1.8 9977288 4.3 5401971 35.1 

1982 1.4 11689156 4.5 8730399 42.7 

1994 0.7 12659033 3.6 13414560 51.4 

2004 0.6 13428074 2.1 16463634 55.1 

2014 0 13415803 2.2 20432439 60.3 

 . 2014و  2004، 1994، 1982، 1971، 1960املصدر : اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنوات 

يعزى بشكل أساس ي إلى ظاهرة الهجرة  مقارنة بمعدل التزايد بالوسط الريفي    ارتفاع معدل تزايد السكان بالوسط الحضري 

حسب التوقعات املستقبلية  اصة خالل سنوات السبعينات والثمانينات.  التي عرفها املغرب مباشرة بعد االستقالل وخالريفية  

، أي  2050  أفق باملجال الحضري في    مليون نسمة  11.6أي بزيادة تقدر بحوالي    2050سنة  %  37.7  إلى ن هذا املعدل سيصل  إف

من   أكثر  من  املدن سترتفع  نسم  20أن ساكنة  أزيد من    2014ة سنة  مليون  بينما  2050  عام  مليون نسمة عند متم   32إلى   ،

 الزمنية.  مليون نسمة خالل نفس الفترة 11.5ى مليون نسمة إل 13.4ستعرف ساكنة األرياف تراجعا مهما من حوالي 
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  8334705حوالي  ، أي  من الساكنة الحضرية%  43.8فان    2014العام للسكان والسكنى لسنة    إلحصاء امن خالل معطيات   

نسمة    2847547أي    %14.8توجد باملدن املتوسطة في حين  نسمة    8116002أي     %42.1تعيش بالحواضر الكبرى بينما  نسمة  

الصغرى. باملدن  و   تنتشر  للسكان  العام  )اإلحصاء  دائما  املصدر  نفس  لسنة  وحسب  ف2014السكن  الحضري  إ(،  املجال  ن 

 مجاالت حضرية كبرى وهي :   أربع لىبناء على عدد السكان إاملغربي يمكن تقسيمه 

مدن منها الدار البيضاء، الرباط، فاس، مراكش، أكادير ، طنجة ومكناس، وتشكل حوالي    7لي  وتضم حوا  ، املدن الكبرى   -

 من مجموع املجاالت الحضرية املغربية. 2%

 . %17مدينة وتمثل حوالي  63املدن املتوسطة، تبلغ حوالي  -

 .%40غ حوالي مدينة وتبل 148ها حوالي املدن الصغرى، يصل عدد -

 .%41مركز بنسبة تصل إلى  149املراكز الحضرية األخرى تشمل  -

و  على  تعيش  الحواضر  من  مجموعة  بدأت  وتنوعها،  املدن  حجم  وتزايد  الحضرية  الساكنة  تطور  من  أمام  مجموعة  قع 

واألزمات الالئ  املستعصية  املشاكل  غير  السكن  انتشار  مستوى  على  املر سواء  ضعف  أو  التحتية  البنيات  تدهور  أو  افق  ق 

كل حاجيات الساكنة )كالتزود باملاء والكهرباء و النقل و  الدولة باتت عاجزة عن تلبية    أن والخدمات األساسية أو غيرها. حتى  

في محاولة منها    " بالتدبير املفوض"  يعرف   ما   إطار القطاع الخاص في    إلى   خدمات تفويت مجموعة من ال   لىإالتطهير(، مما دفعها  

 الحتواء هذه املشاكل والتغلب عليها.

 الخصوبة. مؤشر انخفاض  -1.2

من   الخصوبة  املحور    أهم تعتبر  فقط  ليست  فهي  الديموغرافية،  أحد    األساس ي املتغيرات  أيضا  بل  السكاني  النمو  ملعدل 

بة بتفاعل الكثير من  ستوى الخصو ، ويتحدد ماإلنجابيةلكثير من القضايا وخاصة قضايا ومشكالت الصحة    األساسية  ركان األ 

والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  املغربية،  )  املتغيرات  الصحة  لوزارة  ص  2018تقرير  وقد  (65،  الخصوبة    معدل  جل س، 

 1962سنة    امرأةطفل لكل    7.2من    إذ انتقل  هذا املعدل  اليوم ،  إلىاملاض ي    ينات من القرن تالس  ذباملغرب تراجعا ملحوظا من

 .2014أطفال لكل امرأة سنة  2.2 إلى

 2014و  1962تطور مؤشر الخصوبة )عدد األطفال لكل امرأة( حسب مكان اإلقامة ما بين ( 2)جدول رقم 

 2014 2010 2004 2002 1995 1994 1987 1982 1962 السنة 

 2 1.84 2.1 2.1 2.3 2.56 2.82 4.28 7.77 املدن 

 2.5 2.7 3.1 3 4.1 4.25 5.95 6.59 6.91 األرياف 

 2.2 2.19 2.47 2.5 3.1 3.28 4.47 5.52 7.2 املجموع 

   .drta/attachment/861157-ma/regionhttps://www.hcp،2017.: املندوبية السامية للتخطيط املصدر 

، غير أن هذا التراجع كان بنسب متفاوتة    2014إلى    1962أعاله أن مؤشر الخصوبة عرف تراجعا ملحوظا منذ  الجدول  يبين 

  عوامل ثقافية   إلىمقارنة باملدن، ويعزى ذلك    باألريافحد ما    إلىخصوبة ظلت مرتفعة  معدالت ال  أن بين املدن واألرياف. ذلك  

اقتصادية تكمن في هيمنة النشاط  ذات طبيعة  يفية، وأخرى  شار األمية و الجهل وقلة الوعي عند معظم األسر الر مرتبطة  بانت

https://www.hcp.ma/region-drta/attachment/861157%20%20%20%20المصدر
https://www.hcp.ma/region-drta/attachment/861157
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لتوفير اليد العملة الالزمة التي يتطلبها هذا النشاط،    الفالحي باألرياف مما يشكل دافعا للعديد من األسر لإلكثار من اإلنجاب 

 إضافية.  واردد بعض األسر األخرى وسيلة لالستثمار في األبناء طمعا في الحصول على موقد تكون كثرة اإلنجاب عن

امللحوظ  املغربية   االنخفاض  بنية األسرة  في  إلى تحوالت عميقة  باملدن    في معدالت الخصوبة أدت  تم  وخاصة  القطع  حيث 

اب،  أهمية بالنسبة للمجتمع املغربي )محمد عر تشكل أسر نووية أصبحت هي األكثر حضورا و بدأت تمع األسر التقليدية و نهائيا 

وتشير كل التقديرات إلى أن االتجاهات العامة      الوضعية لم تتغير كثيرا باألرياف مقارنة باملدن.  أنبالرغم من  (،  7ص    2015

اسع لعدد االستعمال الو يمكن تفسيره بمجموعة من العوامل أهمها :    االنخفاضهذا   خفاض الحاد،خصوبة ماضية نحو االنلل

و  الطبيةمن  والعوازل  واللولب  الحمل  منع  تنظيم األسرة كحبوب  الزواج  إلى    باإلضافة،  سائل  الشباب،تأخر سن  حيث   عند 

أما بالنسبة  ،  2010سنة    %9  إلى  1982سنة  %  20من  سنة    19و    15بين    ات من العمر ما غنسبة املتزوجات البال  مثال    تراجعت

)املندوبية السامية للتخطيط،  %38  إلى %60ة فقد تراجعت النسبة في صفوفهن من  سن  24و    20ما بين   للواتي تتراوح أعمارهن

ا في نفس الفترة  دائم سنة    26.6  إلى  سنة   22.2من    إجماليي نفس الفترة الزمنية، وارتفع معدل عمر زواج املرأة بشكل  ( ، ف2010

 الزمنية. 

ف تتزوجن  املغربيات  النساء  كانت  االستقالل،  في عمر  خالل عهد  املتوسط  في عمر    17ي  والرجال  وفي   24سنة  سنة   سنة. 

للنساء. وفي سنة   25.7سنة للرجال و  31.3  إلىمستويات عالية جدا، حيث وصل    األول عند الزواج    األعمار ، بلغ كتوسط  2014

زواج    إلىن زواج مبكر  . فقد تم االنتقال م 23سنة على التوالي للرجال والنساء    25.5سنة و    31.9  ألعمار ا، وصلت هذه  2018

، بلغت العزوبة عند  2014سنة  ، مع وجود تغير أكبر في الوسط األول. وفي    ن الحضري والريفيمتأخر بشكل متزامن في الوسطي 

سنة لم يسبق    34و  30بين    أعمارهن  تتراوح( من النساء اللواتي  %  24لربع )الحاسمة : حوالي ا  األعمارمستويات عالية في    اإلناث

، 2019)تقرير السكان والتنمية في املغرب   سنة  49  –  45من النساء في سن    %11من    أكثر تخص    واج والعزوبة الدائمةلهن الز 

 (. 36ص 

عة  راجع  مجمو بشكل متساو مع الرجل وتبتمدرس الفتاة ودخول املرأة لسوق العمل ذلك عوامل أخرى مرتبطة  إلىتنضاف 

تحث كانت  التي  الثقافية  العوامل  في    جابن اإل على    من  طاملا    األسر  أوساطوخاصة  التي  إلى   اإلنجابمسألة    حولتالفقيرة 

  دفعهم   البطالة في صفوف الشباب بشكل  تفش ي   إلى  هذا باإلضافة،  تحسين مستواها املعيش يبهدف    األبناءالستثمار في ل  مشروع 

  في تراجع الزواج وبالتالي انخفاض  آخربشكل أو بعوامل أخرى نفسية وصحية تساهم التام عن الزواج ، ناهيك عن العزوف  لىإ

 الخصوبة.   معدالت

ع   تراجع مباشر  بشكل  انعكس  التزايدالخصوبة  معدل  من  الديموغرافي    لى  انتقل  واضحا حيث  تراجعا  بدوره  الذي عرف 

 1994ة سن %1.6 إلىثم يعود إلى االنخفاض  1982سنة % 2.4ليرتفع قليال إلى حدود  1972ة سن% 2.10إلى  1961سنة % 3.10

 (.2020)إحصاءات البنك الدولي،  2020سنة  %1.2إلى  ليصل 2014سنة % 1.40  ثم 2004سنة  %1.10 وسيبلغ 

التزايد الخصوبة ومعدل  أن  انافي ال يعنير الديموغ  انخفاض  ا  بأي حال من األحوال  ما ولكن    تعرف  ملغربساكنة  تراجعا 

عدد  تزايد  تهم باألساس تراجع عدد الشباب مقابل    عميقة  عرف تحوالتتة  أن الساكنة املغربيإلى  يوحي بما ال يدع مجاال للشك  

 املستوى االقتصادي واالجتماعي.    على حتما تداعيات كبرى على العديد من املستويات، وخاصة كون له ت الشيوخ وهو ما س
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 الوفيات  معدل   عتراج-2.1

. ومنذ  1940و    1930الل الفتة ما بين  خ  ألف   40و    30سجلت نسبة الوفيات ارتفاعا كبيرا جددا حيث تراوحت النسبة بين  

مجاعة   بحوالي  1946-1945حدوث  الخام  الوفيات  معدل  قدر  حيث  التراجع،  عن  الوفيات  معدالت  تتوقف  لم   ،25.7‰   

سنة  1962  سنة ‰  18.7وبنحو    1955و    1950مابين   لتصل  متسارعة  بوثيرة  االنخفاض  في  الوفيات  واستمرت    إلى   1980. 

الستينات    ثم  10.6‰ منذ  ملموسا  انخفاضا  الوفيات  نسبة  وهكذا  2014سنة  ‰  5.1ف    1994سنة  ‰  6.7ا  إلى عرفت   ،

، ص 2019املغرب،    )تقرير حول السكان والتنمية في  %  80انخفض معدل الوفيات العامة منذ الخمسينات إلى اليوم بحوالي  

33 .) 

والتي كان سببها الرئيس ي  البنية الديموغرافية لساكنة املغرب    هذا االنخفاض الكبير في نسب الوفيات يشكل تحوال كبيرا في 

دفع الناس بصفة إرادية نحو تحديد نسلهم ، وهي النتيجة  ملعظم األسر املغربية، وذلك ما    والغذائية  تحسن الظروف الصحية

هادفة لهذه النتيجة )عماد    في التجربة األوروبية بصفة تدريجية وعلى مراحل تاريخية طبيعية دون إرادة سياسيةالتي حصلت  

 (.5، ص1999امليغري، 

 2020و  1960ما بين (  سنة 60-15داخل الفئة العمرية )ذكر  1000في كل تطور عدد الوفيات  (1)رسم بياني رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.AMRT.MA  ،2022. ك الدولياملصدر : معطيات البن

وفق تقديرات  ن القرن املاض ي إلى اليوم، وذلك منذ الستينات متراجعا كبيرا في املغرب   األطفال عرفت وفيات  من جهة أخرى 

عرف    وهكذا ملتحدة اإلنمائي  ،  األمم ا  و برنامج الصحة العاملية  دد من املؤسسات واملنظمات الدولية كالبنك الدولي ومنظمة  ع

حالة   63  إلى  1960مولود حي سنة    1000حالة وفاة في كل    146من    اجعا ملحوظا ر ت  معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة  

 .2020ة حالة وفاة فقط سن 16ف  1990وفاة سنة 

https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.AMRT.MA
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في معدالت وفيات     التراجع  امل  إلىيعود    األطفالهذا  من  تعلق  ي  الت جهودات  مجموعة  الصعيد سواء  املغرب على هذا  قام 

كما    األمر بالرفع من وثيرة التلقيح ومكافحة مجموعة من األمراض املصاحبة باإلسهال باإلضافة إلى تعزيز الرضاعة الطبيعية.   

 72.6  إلى  1991و    1985والدة حية ما بين    100000حالة وفاة من بين    227من  انتقل   إذاجعا مهما، تر ألمهات  عرف عدد وفيات ا

اختالفات بارزة في    غير أن هذه األرقام تعرف تفاوتات واضحة بين وسط اإلقامة )حضري أو ريفي( وذلك لوجود.  2017سنة  

متطورة نوعا ما ومرتفعة   برى التي تتوفر على خدماتالك  املدن نجدها منخفضة في إذملختلف جهات املغرب،  الخدمات الصحية

 حيث البنيات الصحية هشة أو منعدمة.في املدن الصغيرة واألرياف 

  إجراء ناتج باألساس عن التطور االيجابي الذي عرفته املنظومة الصحية سواء على مستوى    األمهات   وفياتتراجع معدالت  

على معدل    بشكل ايجابيانعكس  هذا التحسن على املستوى الصحي    ة على الوضع.الفحوصات الطبية قبل الوالدة أو املساعد

املاض ي    47من    انتقل اة الذي  أمل الحي للعمر الذي    إجمالي، كمتوسط    2014سنة    75.6  إلىسنة خالل الستينات من القرن 

ي غضون السنوات القادمة، إذ  يعيشه اإلنسان على الصعيد الوطني، وتشير كل التوقعات أن هذا املعدل سيواصل التحسن ف 

 . 2050سنة بحلول سنة  80 خطى حدودأن يتجدا من املرجح 

 ( 2050-2015تطور معدل أمل الحياة حسب توقعات األمم املتحدة واملندوبية السامية للتخطيط ) (3)جدول رقم 

 2050 2045 2040 2035 2030 2025 2020 2015 السنوات 

 80.4 79.9 79.3 78.7 78 77.3 76.6 75.8 األمم املتحدة 

 80.9 80.1 79.3 78.4 77.5 76.5 75.4 74.2 املندوبية السامية للتخطيط 

 drta/attachment/861157-https://www.hcp.ma/region، 2017.املندوبية السامية للتخطيطاملصدر :  

  يعزى إلى   2020سنة    76.6سنة فقط كمتوسط حياة الشخص خالل الستينات إلى حوالي    47  أمل الحياة من  معدل  ارتفاع

التقدم العلمي الذي عرفه مجال الصحة على املستوى العاملي والذي انعكس إيجابا على قطاع الصحة باملغرب حيث تطورت  

العالج كانت  والتطبيب  وسائل  التي  األمراض  من  مجموعة  ع  ضد  قريبإلى  إلى    هد  باإلضافة  هذا  األشخاص،  بحياة  تفتك 

     مقارنة مع سنوات الستينات والسبعينات أو ما قبلها.   شية  عيوامللظروف الغذائية النسبي ل تحسن ال

 في طور التحول عمرية بنية  -2.1

وهي    لفئة الشباب،  نسبية تتميز بهيمة املغرب  ساكنة   أن  2014العام للسكان والسكنى لسنة    اإلحصاءيتبين من خالل نتائج  

الساكنة على مس  نتيجة منطقية   التي عرفتها هذه  املاض ي.لالرتفاعات  القرن  غير أن هذا    توى مؤشر الخصوبة منذ ستينات 

يعرف كباقي دول العالم تحوال ديموغرافيا يتجه نحو تسارع وثيرة شيخوخة السكان،    الوضع بدأ في التغير، حيث أصبح املغرب 

انتقل عد ماليين و    3  ىإل  2004نسمة سنة    ألف  376مليون و  2سنة فما فوق من    60البالغين من العمر    األشخاصد  حيث 

سنة    ألف  209 قدرها    2014نسمة  نسبية  زيادة  يمثل  ما  الفترة  %35وهو  هذه  التضامن    وأرقام  إحصائيات)  خالل  وزارة 

سيعرف عدد املسنين    إذ  ،2050سنة  مطلع    الشيخوخة مع  نحووتتجه الساكنة املغربية    (.2022،  واألسرةاالجتماعي    واإلدماج

https://www.hcp.ma/region-drta/attachment/861157
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ما يقارب    إلى  2014يين نسمة سنة  مال    3.17وسينتقل عددهم من    .2050و    2014امي  بين ع  سنويا  %  3.3تزايدا مطردا بمعدل   

 (.379، ص 2020)رشيد بن بيه،  عدد السكان إجماليمن    % 23.2، حيث ستمثل نسبتهم 2050ماليين نسمة في عام  10.1

 

 2050هرم أعمار ساكنة املغرب سنة  (3)رسم بياني رقم        . 2014هرم أعمار ساكنة املغرب سنة  (2)رسم بياني رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 drta/attachment/861157-https://www.hcp.ma/region،2017. املندوبية السامية للتخطيطاملصدر :  

ساكنة املغرب مقبلة على    أن ،  2050املتوقع لسنة    األعمار رم  وه  2014لسنة    األعمار هرمي  املعاينة األولية ليتضح من خالل  

كان   فإذا  العمرية.  بنيتها  في  مهمة  )هرم  الهرم  تحوالت  متسعة  2014األول  بقاعدة  يتميز  الفئة  (  يعني هيمنة  مما  وقمة ضيقة 

الشباب  59-0)  العمرية فئة  األرجح  على  وهي  العمر   سنة(  الفئة  قلة  تتراوح  مقابل  التي  فئة    80و  60بين    اأعمارهية  )أي  سنة 

ف )هرم  إالشيوخ(.  الثاني  الهرم  املتوقع    (2050ن  الهرم  يحمل    أنمن  قاعدة  تتقلص  أن  املحتمل  من  إذ  كبيرة،  تحوالت  معه 

، بينما ستعرف قمة الهرم اتساعا  وبالتالي تراجع اليد العاملة النشيطة  شبابما يعنيه ذلك من انخفاض في نسبة البالسكاني  

   فئة الشيوخ بشكل ملموس. أهمية ا يدل على تزايدملحوظا مم

قاطع   بشكل  تؤكد  البسيطة  املقارنة  دول  هذه  كباقي  يعرف  املغرب  مضطرداأن  ديموغرافيا  تحوال  نحو    يتجه  العالم 

هذا الواقع الجديد سوف  اع أمل الحياة وانخفاض الوفيات،  معدالت الخصوبة وارتف  شيخوخة السكان، خصوصا مع تراجع

 (.343، ص 2020 )عبد الحق بنونة، لى البالد تحديات مهمة مستقباليطرح ع
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 2050-214سنة باملغرب خالل الفترة  60عدد األشخاص البالغين أكثر من  (4)رسم بياني رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 drta/attachment/861157-https://www.hcp.ma/region،2017.دوبية السامية للتخطيطاملناملصدر :  

والذي    تعرفهالذي  التحول  هذا   املغرب  الشيخوخة سيصبح  بدأ  ساكنة  طابع  عليه  السنوات  يهيمن  معاشا خالل  واقعا 

حى التصاعدي لعدد ختلف الحالة املغربية عن الحالة العربية عموما، حيث تعرف معظم الدول العربية هذا املنالقادمة. وال ت

العربية السعودية    سنة(   60)أكثر من  املثال ال الحصر ستصل نسبة الشيوخ    سبيلفعلى    ،الشيوخ سنة    %22.9  إلىباململكة 

الفئة    ر ينطبقاألم، ونفس  1970سنة  %  5.4بعدما كانت ال تتعدى    2050 التي سترتفع فيها هذه  العربية  على جمهورية مصر 

 (. 29، ص 2017املتحدة حول السكان والتنمية،  األمم)تقرير  2050سنة  %15.4 إلى 1970سنة % 6.6السكانية من 

إذا علمنا أن  سنة( ستكون له انعكاسات سلبية على مسار التنمية باملغرب،    60تزايد أهمية هذه الفئة العمرية )أكثر من  

عة من األمراض املزمنة كالسكري  ن األحيان من مجمو وتعاني في كثير م  العمل واإلنتاجهذه الفئة غالبا ما تكون غير قادرة على  

والضرورية  وضغط   النشيطة  العاملة  اليد  من  كبير  لعدد  البالد  فقدان  إلى  سيؤدي  مما  وغيها  والكلى  القلب  وأمراض  الدم 

 . طوير االقتصاد والسير بقطار التنمية إلى اإلماملت

  واألدوات  نهجيةامل -2

وذلك من    ،، في مقدمتها املنهج الكمي  الضرورية  األدوات مجموعة من املناهج و  على  دراسة  هذه الانجاز  في  عتماد  اال تم  لقد  

منخالل   مجموعة  و امل  جمع  عليها  التي  كميةالبيانات  العطيات  الحصول  بحوث    تم  أجرتهامن  ميدانية  املندوبية    ودراسات 

للتخطيط   رسميةر عتبا باالسامية  مؤسسة  و  ها  مصداقية  ومؤسسات    إدارات  إلى  باإلضافة،  وتقاريرهابأبحاثها  موثوق    ذات 

وقد همت هذه البيانات    وغيرها.  لإلسكاناملتحدة    األمموالبنك الدولي ومنظمة    والتضامن  وطنية ودولية كوزارة الصحة  أخرى 

 خالل فترات زمنية مختلفة.  دراستها التي تمت  ة من املؤشرات الديموغرافيةعمجمو 

جمع   املعطيات  بعد  تهم  هذه  م مؤشرات  التي  مؤشر    التمدينكنسبة  )  ختلفةديموغرافية  الوفيات  معدل    و  الخصوبةو 

وصف هذه البيانات وقراءتها قراءة بعد ذلك استعمال املنهج الوصفي ل(، تم هرم األعمار وغيرهاأمل الحياة و  و ايد السكانيالتز و 

ثم   من    استعمال علمية صحيحة،  املؤشرات  مختلف  تطور  لتتبع  املقارن  مختلفة    خاللاملنهج  تاريخية  إلى فترات  أول    تعود 

https://www.hcp.ma/region-drta/attachment/861157
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  كما تم استعمال معطيات   .2014  فإحصاء  2004  مث  1994و1982  و1971  مرورا بإحصاء  1962إحصاء قام به املغرب سنة   

 (. 2050)إلى حدود سنة املقبلة  30لي احو لفترة زمنية طويلة تمتد لستشرافية تمتد توقعية وا كمية  

توظيف   تم  التحكما  لتحليل املنهج  العوامل    ليلي  عن  والبحث  البيانات  هذه  لها  واألسباب  مختلف  اجل  املفسرة  من 

ملختلف الضرورية  النتائج  عرفتها    استخالص  التي  املغربيوتعرفها  التحوالت  املجاالت  ة  الساكنة  مختلف  على  وانعكاساتها 

   االجتماعية واالقتصادية.

في    األدواتمن   استعمالها  تم  الدراسةالتي  من   Excel   2007نامجبر ،  هذه  مكننا  الذي  البيانات  قواعد  مختلف  تخزين    ، 

بشكل  ات املدروسة  عن املؤشر   مختلف الجداول والرسوم البيانية للتعبير    ستخراجمن خالل املحصل عليها وعرضها وتحليلها  ا

 حتى يكون باإلمكان مقارنتها وتحليلها واستخراج النتائج الضرورية.  ،سهل وواضح

 ومناقشتها  النتائج  -3

 افية لساكنة املغرب يمكن الخروج بمجموعة من النتائج وهي :  ر من خالل دراستنا ملوضوع الدينامية الديموغ

املغرب   بوضعية  يمر  أن  الحقحاليا  في  تشكل  فرصة  متميزة  ديموغرافية   مواتية يقة  االقتصادية   وهبة  التنمية  لبلوغ 

ما  واالجتماعية ال  أكده، وهذا  البشرية لسنة  تقرير  لم  ،2017تنمية  النحو األمثل،  حتى اآلن    يتم   لكن  وذلك  استثمار ها على 

املغرب للساكنة  العمرية  البنية  تطبع  التي  النشيطة  و  الشابة  البشرية  املوارد  من  إلى  باالستفادة  املوارد  هذه  تحتاج  حيث   ،

األرض تشير أن الدولة لم    املوجودة على. فكل الوقائع  البالدحتى تصبح قادرة على اإلنتاج واملساهمة في تنمية    التكوين والتأهيل

تبني   وهذا ما تؤكده فرضيتنا األولى ويفسره لجوء املغرب إلى ،تستطع مواكبة هذه الطفرة الديموغرافية بنمو اقتصادي حقيقي

وأهدر الكثير من الوقت    ناته  النموذج الجديد للتنمية بعدما استنفذ النموذج القديم الذي عمر ألزيد من نصف قرن  كل إمكا

 وفشل في وضع البالد على سكة التنمية. والطاقات واإلمكانات 

تحديات كبيرة على مستوى سوق  عدم استثمار املغرب لهذه الفرصة الديموغرافية التي تتميز بهيمنة الشباب، جعله يواجه  

في صفوف النساء و    %13.5، حوالي    2019اب سنة  الشغل وهذا ما تؤكده كل التقارير الرسمية حيث بلغت نسبة بطالة الشب

الجنوبية وجهة الشرق من أكبر    األقاليمعند حملة الشهادات، وتختلف هذه النسب بين الجهات املغربية حيث تعتبر    15.7%

ت التي  التوالي    معضلة  طالها الجهات  على  إذ سجلتا  وال  %13.8و    %16.2البطالة  االقتصادي  للمجلس  السنوي  بيئي،  )التقرير 

 (. 48، ص 2019

الخدمات الصحية والتعليمية، حيث يعيش قطاع الصحة وضعية متدهورة سواء على   املغرب من عدم كفاية  يعاني  كما 

إذ بلغت نسب أو جودتها،  إلى الخدمة  الولوج  العام والخاص معا حوالي  مستوى  التأطير الطبي مثال بالنسبة للقطاعين   7.04ة 

لكل   )الت  10000أطباء  صنسمة  السابق،  بعض  53قرير  من  فبالرغم  املشاكل  نفس  تقريبا  فيعاني  التعليم  قطاع  أما   ،)

التربية والتك  وين باملغرب حيث بلغت هذه  اإلصالحات التي عرفها ، إال أن نسبة األمية الزالت تشكل نقطة سوداء في منظومة 

يناهز    2014النسبة سنة   مقابل    %41.9)  ،%  32.2  ما  لإلناث  للذكور   %22.1بالنسبة  املدرس ي  (بالنسبة  الهدر  يشكل  كما   ،

،  2M tv    ،2018ا )يتلميذ فقط يحصلون على شهادة البكالور   13طفل مسجلون في االبتدائي،    100فمن أصل   كبيرة    شكلةم

م  أساسا بضعف بنيات االستقبال وقلة األطر التربوية ناهيك عن فقر األسر وعد  هار يتفس يمكن  األرقام    (، كل هذه20شتنبر  
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باألرياف املغربية، لذلك يجب على  القاطنة    تعلق األمر باألسر املعوزة  يقدرتها على تحمل نفقات تمدرس أبنائها وخاصة عندما   

هذه القطاعات االجتماعية الهامة  وذلك بنهج مبدأ الحكامة في تدبير       العويصة  الدول مضاعفة الجهود ملعالجة هذه املشاكل 

 والحيوية. 

الديموغرافية انعكاسات واضحة على الجانب االقتصادي،فالنمو السكاني الذي عرفه املغرب مباشرة بعد  كانت للدينامية  

لبالد ظل يعرف هيمنة مطلقة للقطاع  أي تقدم اقتصادي ملموس، ذلك أن اقتصاد اعلى أرض الواقع  االستقالل لم يواكبه  

املغرب منذ االستقالل والزال متشبثا به إلى اليوم. إن تزايد  ، وهو توجه اقتصادي اختاره الفالحي على حساب القطاعات األخرى 

ئل من  استيعاب العدد الهاعلى  و تصاعد تيارات الهجرة القروية  باإلضافة إلى غياب قاعدة إنتاجية صلبة قادرة  عدد السكان  

ان تعرف  املغربية  املدن  معظم  الشباب،جعل  أوساط  في  املتفشية  البطالة  وامتصاص  العاملة  ألنشطة  اليد  واسعا  تشارا 

 األخرى.   ع واألزقة وباقي األماكن العامةال تتوقف عن احتالل الشوار   مهيكلةاقتصادية هشة وغير  

طالة والفقر واإلقصاء االجتماعي، كما أن الولوج إليه يظل  ينتشر هذا النوع من االقتصاد في بيئة تتسم بارتفاع نسبة الب

أو  نه ال يحتاج إلى رأسمال ضخم لالستثمار  أهارات تعليمية أو معرفية أو تقنية، كما  سهال ويسيرا ألنه ال يتطلب شروطا أو م 

 . التمويل

الحياة االقتص ت التي تعرفها  املهيكل بشكل كبير بالنظر للتطورات  ادية واالجتماعية والسياسية أحيانا  طور االقتصاد غير 

الجديد،   الجنوب  اجل  من  السياسات  مارس،  2021)مركز  النسيج  (، حيث  2،  وفي  الشغل  في سوق  كبير  بشكل  يؤثر  أصبح 

غير   )االقتصاد  القطاع  بهذا  العاملين  حصة  بلغت  حيث  الرسمية،  املعطيات  تؤكده  ما  وهذا  عام،  بشكل  املغربي  اإلنتاجي 

ي الناتج  من إجمالي اليد العاملة، كما بلغت مساهمته ف  %28.7ارتفاعا ملحوظا وصل إلى حوالي    2014و    2013ن  املهيكل( ما بي

أية    مليار دوالر سنويا  300ما يناهز    أي % 30القومي الوطني حوالي   ، جريدة    19،فبراير،2021مقاربة،)االقتصاد غير املهيكل 

حظى بها القطاع غير املهيكل في النسيج االقتصادي للمغرب وباقي الدول النامية  سبريس االلكترونية(. هذه األهمية التي بات يه

تقريرا حول االنتقال من    2014موعة من املنظمات الدولية كمكتب العمل الدولي بجنيف الذي أصدر سنة  األخرى أكدتها مج

لبلدان النامية يتسم بانتشار كبير للسمة غير  االقتصاد غير املنظم إلى االقتصاد املنظم والذي أكد أن عالم اليوم في مختلف ا

 املنظمة.   

ال القطاع  بهذا  األشخاص  من  عدد  عمل  على    إن  للحصول  ملحة  ضرورة  بل  شخصيا،  اختيارا  األحيان  غالب  في  يكون 

وتوفير  لية  عامدخول خاص والبقاء على قيد الحياة، و إن مواجهة هذه الظاهرة تبدأ أوال و أخيرا بضمان تعليم نافع وذو جودة  

ليجد مكانا له في القطاع الرسمي    أكثر   حماية اجتماعية للجميع، على اعتبار أن املواطن الذي يتلقى تعليما جيدا يكون مؤهال

   املهيكل . 

املاض ي، ويعزى ذلك   القرن  النصف الثاني من  الطبيعي لساكنة املدن و   إلىعرف املغرب حركة تمدين قوية منذ  لى  إالنمو 

لسنوات طويلة    املغربية وعيشها في العزلة  األريافتهميش    أنذلك    املغرب.الهجرة القروية التي عرفها ويعرفها    ةاستفحال ظاهر 

وغي والصحية  التعليمية  الخدمات  انعدام  املعبدة،  الطرق  عن   ر )غياب  ناهيك  وتأزم  ها(،  الجفاف  سنوات    األوضاع توالي 

واملعيشية   ااالقتصادية  ساكنة  من  العديد  دفع  بحثابها،  املدن  نحو  الهجرة  إلى  مستواها    أفضل  فرص  عن  ألرياف  لتحسين 

   الخدمات األساسية. املرافق و  املعيش ي واالستقرار بالقرب من
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وعدم احترام القانون، أما  في ظهور مدن صغيرة نمت وتوسعت في ظل العشوائية والفوض ى    ساهمت ظاهرة الهجرة القروية 

الفقر والبطالة    األزمةمن مظاهر هذه    ،حضرية بامتياز  أزمةتعيش    أصبحت  إنهافبالنسبة للمدن املتوسطة والكبيرة   انتشار 

وا وغيرهاواإلجرام  والنقل  السكن  على  و  والتعليمية  الصحية  الخدمات  على  أكبر  هذه  ،لتلوث وضغط  من  العديد  املدن    الن 

ا  لم تعد  الحضري" وبالتاليبلغت حد "اإلشباع     تتزايد يوما بعد يوما.   حضريةملتزايدة لساكنة  قادرة على االستجابة للحاجيات 

املنطلق وجب االهتمام بتنمية األرياف املرافق  و   من هذا  البسيط  تزويدها بمختلف  التجهيزات والبنيات التحتية ودعم الفالح 

 ن إقامتهم وتخفيف الضغط عن مدن االستقبال. يتم تثبيت السكان الريفيون بأماك حتى 

معرفت   منذ  املغرب  ارتفاع عددساكنة  في  تمثل  ديموغرافيا  انفجارا  املاض ي  القرن  من    نتصف  )أكثر  مليون    11السكان 

. غير أن هذا االرتفاع الكبير في  1962طفل لكل امرأة خالل سنة    7.2ل الستينات وارتفاع  نسبة الخصوبة التي بلغت  خالنسمة  

أي أننا أصبحنا أمام أسر ذات بنيات صغيرة جدا.    طفل لكل امرأة، 2.2إلى   2014الخصوبة سينخفض بشكل ملحوظ ليصل في 

عراب   محمد  األستاذ  دراسة  إليه  خلصت  ما  األسر  وهذا  املغرب  حول  سنة  في  نشرت  تحدث    2015والتي  ما  فيها  والذي  عن 

األبوين تتكون من  والتي  اليوم  أكثر حضورا  أصبحت  التي  النووية  باألسر  إلى طفل    يسميه  باإلضافة  واألم(  أ )األب  كثر دون  أو 

األرياف   الزالت  بينما  الحضري،  العالم  في  مكثف  بشكل  ينتشر  األسر  من  النوع  هذا  تعيشزواج.  األسر    املغربية  إيقاع  على 

 األسرة الواحدة.داخل نفس املركبة التي تتميز بتعايش مجموعة من األجيال التقليدية 

إل مستقبال  سيؤدي  الخصوبة  مؤشرات  في  املتزايد  االنخفاض  أن  البنية  كما  مستوى  على  ومقلقة  عميقة  تحوالت  ى 

الشيخوخة نحو  تتجه  التي  املغرب  لساكنة  كل  الديموغرافية  تؤكده  ما  وهذا  السامية    التوقعات،  املندوبية  أجرتها  التي 

املتحدة األمم  كمنظمة  األخرى  الدولية  املنظمات  وبعض  الدولي.  للتخطيط  على    والبنك  جدا  املستبعد  من  أنه  املديين  غير 

إلى  واإلسقاطات املستقبلية  التوقعاتكل    إلىوبالنظر  لقريب واملتوسط على األقل  ا الوضع الذي توجد عليه    أن يصل املغرب 

  أملانيا حالة  )  استيراد اليد العاملة من الخارج تلجأ إلى  ا مما جعلها  يالتي تسجل تزايدا سكانيا سلبحاليا عدد من الدول األوروبية  

 (. 2022)معطيات البنك الدولي،  2011سنة  -1.9% إلىدل التزايد السكاني  كنموذج( التي وصل فيها مع

لوضع حد لهذا التراجع الحاد في مؤشرات  في الوضع الديموغرافي  التدخل بشكل مباشر  املغربية  ة  يجب على الدول  مع ذلك

انخفاض الخصوبة على تجدد األج اإلنجاب وتحسيسها بخطورة  إلى تشغيل  الخصوبة وذلك بتشجيع األسر على  يال، إضافة 

 العزوبة و  العنوسة على حد سواء. الشباب العاطل حتى يكون قادرا على الزواج بشكل سيؤدي إلى انخفاض نسب 

 

 الخالصة -4

املاض ي   القرن  منتصف  منذ  املغرب  ديموغرافية  عرف  الخصو دينامية  نسبة  ارتفاع  في  تمثلت  نسبة  مهمة  وانخفاض  بة 

لديموغرافية ساهمت في  هذه الوضعية ا  .على نسبة التزايد السكاني  بشكل مباشر   انعكسموغرافي  في إطار انتقال دي  ،الوفيات

ة  فرصة ديموغرافي، مما شكل  األخرى مقارنة بباقي الفئات العمرية    مهمة تتميز بهيمنة واضحة لفئة الشباب سكانيةود كتلة  وج

  ثروة بشرية ثمينة فوت على البالد  بحق هذه املوارد التي تشكل استغالل  أن عدمر  ي. غ اإلقالع االقتصادي وبلوغ التنميةلتحقيق  

 . املتقدمة. للحاق بمصاف الدول  فرصا عديدة
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سلبية  االقتصادي، كانت له انعكاسات  نمو  ال  في تحقيقالدينامية الديموغرافية    سوء التدبير وعدم االستثمار األمثل لهذه 

العديد من املجاالت، حيث تدهورت   تضخم حجم املدن وأصبحت غارقة في العديد   و  جتماعية واالقتصاديةاألوضاع اال على 

ا تزايد حدة  األزمات بسبب  القروية،من  املتنامية    وبالتالي  لهجرة  الحاجيات  تلبية  للساكنة سواء على  أصبحت غير قادرة على 

أو  مستوى  والتعليمية  الصحية  الخدمات  الالئق    تدهور  السكن  الدولة  غي  أوالنقل    أوالشغل    أوتوفير  على  يفرض  مما  رها، 

الجهود   إضافية  وتعبئة  مضاعفة  لهذه  إليجاد  موارد  املناسبة  الطبقية    الحلول  التفاوتات  تعميق  في  تساهم  التي  املشاكل 

  السلم االجتماعي للبلد.  استقرار واملجالية وتهدد

الخطير في مؤشر    التراجع  تجلياتها  من  تحوالت جذرية ،  خالل السنوات األخيرة  هذه الوضعية الديموغرافية بدأت تعرف  

 لشيوخ التي أخذت منحها نحو االرتفاع. مما يعني تقلص الفئة العمرية الشابة لصالح فئة االخصوبة 

  نه يحمل نظرة استشرافية إهذا املقال هو دراسة تحليلية ونقدية للوضع الديموغرافي الراهن للمغرب، وفي نفس الوقت ف

تشير للمستقبل    وتوقعية وباعث  الذي  باملخاطر  محفوف  أنه  املؤشرات  القلق  كل  للدراسات   .على  يمكن  التي    الالحقة  لذلك 

نة  تعرفها الساكبدأت  التي    الجديدة دراسات معمقة حول التحوالتب  القيامتسير في هذا االتجاه، أي   أن ل هذا املوضوع  ستتناو 

حتى يتمكن صناع  والبيئية وغيرها،  صادية واالجتماعية  االقت  األوضاع على    تداعياتها بحث  و من خالل مؤشرات أخرى    غربيةامل

  مسايرة هذه التحوالت قادرة على  البعيد، تكون    على املدى القريب و املتوسط أو استباقية  القرار من وضع مخططات وبرامج  

 املباشرة.    منها وغيراملباشرة  املختلفة،  آثارها وانعكاساتها  واحتواء
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 ية ملحق الجداول واألشكال البيان

 2050و  2014تطور معدل أمل الحياة ما بين   (1رقم ) جدول          

2050 2045 2040 2035 2030 2025 2020 2015 2014  

  مجموع ساكنة املغرب 

 الذكور  74.0 74.2 74.9 75.6 76.3 76.9 77.5 78.1 78.6

 اإلناث  77.3 77.4 78.3 79.1 79.8 80.5 81.1 81.7 82.3

 املجموع  75.6 75.8 76.6 77.3 78 78.7 79.3 79.9 80.4

  الساكنة الحضرية 

 الذكور  76.2 76.3 76.9 77.5 78.1 78.6 79.2 79.7 80.2

 اإلناث  78.9 79 79.8 80.5 81.1 81.7 82.3 82.8 83.3

 املجموع  77.5 77.6 78.3 79 79.6 80.1 80.7 81.2 81.7

https://www.hcp.ma/region-drta/attachment/861157  : املصدر      

 2014و  1994حسب الجنس واألمية ما بين نسبة األمية  ( 2) جدول رقم

 2014إحصاء  1994إحصاء  األعمار فئات 

 املجموع  اإلناث  الذكور  املجموع  اإلناث  الذكور 

10 – 15  25 47 36 3.1 4.3 3.7 

15 – 24   29 54 42 7 14.6 10.8 

25 – 34  40 67 54 17.5 38.7 28.8 

35 – 49  46 79 62 26.2 38.7 40 

 61 76.4 45.6 87 97 75 50أكثر من 

 2014و  1994املندوبية السامية للتخطيط، إحصاءات املصدر : 

https://www.hcp.ma/region-drta/attachment/861157/
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 تطور وحدات اإلنتاج غير املهيكل حسب القطاعات   ( 3رقم )جدول 

 الصناعة البناء التجارة الخدمات  وات  السن

1999 20 53 6 21 

2007 20 57 5 17 

2013 25 51 9 16 

 املصدر : 

 file:///C:/Users/acer/Documents/Downloads/Les%20Brefs%20du%20Plan%20N%C2%B0%2016%20-

%2002%20Mars%202021%20(version%20arabe)%20(5).pdf 

 

 

            1962هرم أعمار ساكنة املغرب خالل  (1رقم )م بياني رس

 

 

  

 

 

 /ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8/1960/https://www.populationpyramid.net:  املصدر 

 

 

 

 

file:///C:/Users/acer/Documents/Downloads/Les%20Brefs%20du%20Plan%20NÂ°%2016%20-%2002%20Mars%202021%20(version%20arabe)%20(5).pdf
file:///C:/Users/acer/Documents/Downloads/Les%20Brefs%20du%20Plan%20NÂ°%2016%20-%2002%20Mars%202021%20(version%20arabe)%20(5).pdf
https://www.populationpyramid.net/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8/1960/
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 2030( هرم أعمار ساكنة املغرب بحلول سنة 2م بياني رقم )رس 

 drta/attachment/861157-https://www.hcp.ma/regionاملصدر :  

 

 

                        2050و  2014تطور فئات األعمار ما بين   (4رقم )رسم بياني                 ساكنة املغربفيات ل و طور الوالدات وال ت ( 3قم )سم بياني ر  

 

 

 

 

 

 

 //:drta/attachment/861157-www.hcp.ma/regionhttpsاملصدر :                                           

 

 

 

 

 

https://www.hcp.ma/region-drta/attachment/861157/
https://www.hcp.ma/region-drta/attachment/861157/


 

 

129 
 

ISSN: 2701-9233 

 
 

 2022 ،5، العدد 2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 5 (2022) 

 

 ( توقعات ساكنة املغرب حسب مكان اإلقامة  5رسم بياني رقم )  

 

 

 

 

 

 

 drta/attachment/861157-https://www.hcp.ma/regionاملصدر :  

 

افيا القائمة   بيبليوغر

-  ( يوسف.  كراوي  مقاربة،19،فبراير،2021الفياللي،  أية  املهيكل  غير  االقتصاد  التالي:   سبريس.ه(.  الرابط  من  االسترجاع    تم 

https://cutt.us/WJPfQ 

)ا  - عماد.  العا  ،(1999مليغري،  في  السكانية  املشكلة  وبروز  الديمغرافي  التحول  املغاربية  خصوصيات  املنطقة   : الثالث  لم 

 .12-1، 9أنموذجا، إنسانيات، 

يوسف    - واملجالي،  2020)   .وآخرونايتخدجو،  العمراني  التخطيط  مجلة  باملغرب،  الحضري  والتخطيط  التمدين  سياق   ،)

 . 73-52جلد الثاني، العدد الخامس، امل

بيه، رشيد.   - عام    ،(2020)  بن  أفق  في  املغرب  السكان واألسر  ،    2050ديموغرافيا  تقرير إسقاطات  في  تحليلية  -2014قراءة 

 . 386-373ف، الكتاب الخامس، ، استشرا  2050

https://istishraf.dohainstitute.org/ar/issue05/Pages/art13.aspx 

ظاهرة الشيخوخة باملغرب، إحدى التحديات الكبرى التي ستواجه البلد خالل العقود  ،  (2020. )بنونة، عبد الحق  -

 الرابط التالي:  . تم االسترجاع من  Revue espace géographique et société Marocaine  ،31 ،339-358املقبلة ، 

 Revue économie, gestion et sociétéالت(. األسرة في املغرب : مقاربة سسيولوجية للبنيات والتحو 2015عراب، محمد. )  -

،(1)  ،17-1. 

-  ( املتحدة.  الش2017األمم  الثامن،  العدد  والتنمية،  السكان  تقرير  بك(،  العربيةيخوخة  املنطقة  في  من  رامة  االسترجاع  تم   .

 الرابط التالي: 

ic.pdfarab-8-report-development-https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/population 

https://www.hcp.ma/region-drta/attachment/861157/
https://cutt.us/WJPfQ
https://istishraf.dohainstitute.org/ar/issue05/Pages/art13.aspx
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/population-development-report-8-arabic.pdf
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تم االسترجاع من الرابط التالي:   انات رقمية حول الوفيات باملغرب،(، بي2022البنك الدولي. ) - 

https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.AMRT.MA 

 تم االسترجاع من الرابط التالي:  .ة حول الخصوبة باملغرب(، بيانات رقمي2022) .البنك الدولي -

https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=MA 

 تم االسترجاع من الرابط التالي:قرير السنوي، (، الت2019املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي. ) -

finale.pdf-version-bonne-V3-2019-VA-RA-https://www.cese.ma/media/2020/11/ebook 

 تم االسترجاع من الرابط التالي: تقرير التنمية البشرية. (،2017املرصد الوطني للتنمية البشرية. ) -

06/rdh_synthese_ar.pdf-https://www.ondh.ma/sites/default/files/2020 

 تم االسترجاع من الرابط التالي: (.2014، 2004، 1994، 1982، 1971، 1960)إحصاءات  املندوبية السامية للتخطيط. -

hcp.mahttp://rgphentableaux./ 

 تم االسترجاع من الرابط التالي: .(، التقرير الوطني حول السكان والتنمية باملغرب 2019املندوبية السامية للتخطيط. )  -

https://www.hcp.ma/file/212324/ 

تم االسترجاع من  ملنظم إلى االقتصاد املنظم، التقرير الخامس،   (، االنتقال من االقتصاد غير ا2014)  مكتب العمل الدولي.  -

 https://cutt.us/mwwWX الرابط التالي:

 رابط التالي: تم االسترجاع من ال (، املسح الوطني حول السكان وصحة األسرة، التقرير الرئيس ي.2018وزارة الصحة. ) -

https://www.sante.gov.ma/ 

واألسرة  - االجتماعي  واإلدماج  التضامن  أرقام.2022)  . وزارة  و  إحصائيات  التالي:   (،  الرابط  من  االسترجاع    تم 

https://cutt.us/hCKim 

ملدرس ي ]ملف فيديو[. تم  (. مباشرة معكم : أي خطة ملحاربة الهدر ا20 ،، شتنبر2018. )دوزيم املغربية  القناة التلفزية -

 https://www.youtube.com/watch?v=7kWAOyaJgMsاالسترجاع من الرابط التالي: 

-  ( الجديد.  الجنوب  أجل  من  السياسات  مارس، 2021مركز  على 02  ،  املهيكل  غير  القطاع  انعكاسات   : الثالثاء  حديث   .)  

 ]ملف فيديو[. تم االسترجاع من الرابط التالي:   االقتصاد املغربي.

https://www.youtube.com/watch?v=cWCgXTw7flM 

Haut-commissariat au plan.(2017). Projections de la population et des ménages 2014-2050. 

https://www.hcp.ma/region-drta/attachment/861157 / 
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Abstract 

The current study aimed to examine the type of correlation between emotional 

intelligence and self-esteem among high school students. The sample consisted 

of(n=150) students (75 females and 75 males) aged 17 to 22, from two public 

institutions and from all academic streams in Fez’s city. The Bar-On scale of 

emotional intelligence and the Rosenberg scale of self-esteem were used. To answer 

the questions of this study, the t-test, one way ANOVA, and the Pearson Correlation 

Coefficient were used. The findings showed that there were no statistical 

differences in emotional intelligence attributed to sex or study specialization, there 

were no statistically significant differences in self-esteem between females and 

males, and that there showed a significant and positive correlation between 

emotional intelligence and self-esteem. 

Keywords: Emotional Intelligence; Self-steem; Students; High school; Education 
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 ني وعالقته بتقدير الذات لدى متعلمي الثانية باكالورياالذكاء الوجدا

 2 موالي إسماعيل علوي ؛ 1ليلى لهنيدة
 . املغرب جامعة سيدي محمد بن عبد هللا  2و1
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 تاريخ النشر  ول تاريخ القب تاريخ االستالم 

2022/07/12 2022/08/01 2022/09/05 
 

DOI  :  10.17613/s1zw-3e45 
 

 

 

 ملخص 

الذ بين  االرتباطية  العالقة  فحص  الى  الحالية  الدراسة  وتقديركاء  هدفت  الثانية    الوجداني  متعلمي  لدى  الذات 

سنة، ينحدرون    22و  17ذكور( تتراوح أعمارهم ما بين    75إناث و75)ومتعلم  متعلمة    150باكالوريا. تكونت العينة من  

"بار مقياس  استخدام  تم  فاس.  بمدينة  التخصصات  جميع  ومن  عموميتين  مؤسستين  الوجداني -من  للذكاء  أون" 

لتقدير  ومقياس "روزين  لعينتين مستقلتين  برج"  باستخدام اختبار )ت(  الد راسة إحصائيا  بيانات  الذات. وتم تحليل 

واختبار تحليل التباين األحادي ثم معامل االرتباط "بيرسون". وقد توصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة  

ق ذات داللة احصائية في تقدير  توجد فرو   وال  إحصائيا في الذكاء الوجداني تعود ملتغير الجنس والتخصص الدراس ي،

كما تم التوصل على أن هناك عالقة طردية موجبة بين الذكاء الوجداني وتقدير الذات.    الذات بين اإلناث والذكور، 

   عليمدرسة الثانوية؛ الت؛ املون املتعلم  ؛تقدير الذات ؛الذكاء الوجداني :يةفتاحات املالكلم
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  مقدمة

االستخدام الذكي للوجدان التوازن الالزم للصحة العقلية للشخص، حيث يعمل على توجيه التفكير والسلوك لتعزيز    فريو       

النتائج اثناء موقف معين، واتخاذ قرارات فعالة ومتطورة. فمن خالل هذا التفاعل الذكي للوجدان والفكر، يظهر مفهوم الذكاء  

  (Keltner &Lerner, 2011; Radford, 2010)الوجداني

 على الفرد عرفاه على أنه: "قدرة، حيث  1990وقد كان "سالوفي" و"ماير" أول من استخدما مفهوم الذكاء الوجدانّي سنة  

 في توجيه  املعلومات يستخدم هذه  وأن  بينهم الفرد يميز  وانفعاالتهم، وأن اآلخرين ومشاعر  كانفعاالته الخاصة مشاعره رصد 

 (.p.1990 ,Salovey & Mayer ,189) "التهفعاوان سلوكه

 & Wangإن امتالك الفرد لقدر عال من الذكاء الوجداني، يجعل منه شخصا ذا ردود فعل شخصية واجتماعية أفضل )

Huang   ،2009)،  التواصلية  تعتبر    لذلك الوظائف  تخدم  العواطف  ألن  االجتماعي،  للتفاعل  مهمة  الوجدانية  الكفاءات 

 . ,Keltner & Haidt)  2001الناس ونواياهم وتنسيق اللقاءات االجتماعية ) ات حول أفكارتنقل املعلوم، و عيةواالجتما

الذي ينطوي على  وعند النظر في املهارات الوجدانية، يجب أن نأخذ بعين االعتبار املجال النفس ي للفرد، مثل تقدير الذات  

الط يمثل  كما  بالقيمة،  والشعور  الذات  عن  التيا  قة ير الرضا  األفر   لتقريبية  أنفسهم،يبنيها  عن  بأنفسهم   اد  إعجابهم  ودرجة 

شعورهم تجاه املكانة االجتماعية والتعليمية واملهنية ودرجة التناسق  يشمل  كذلك  ومدى كونهم راضين عن آدائهم وإنجازاتهم. و 

  (Benson et al., 2010; Hein, 2012)بين الذات املثالية والذات الحقيقية. 

من مناعته في مواجهة التأثير النفس ي املدمر للضغوط والكوارث التي يمكن أن تعترضه،    الوجداني يزيدلفرد بالذكاء  ا  تعمتو  

وقد ينتهي به األمر إلى اإلصابة بالصدمة النفسية التي يفقد نتيجتها مقومات الصحة النفسية، وينظر للحياة بنظرة تشاؤمية  

لشخصية الفرد، فهي التي تقود سلوكه وتوجهه وتتحكم    ساساملكون األ جدانية تعتبر  لو ا  رصان (. وما دامت الع2000)جوملان،  

ل ومهمة،  ،  كذلبقراراته.  أساسية  قيم  تكوين  من  ليتمكن  الفرد  لدى  الوجداني  الذكاء  من  كاف  قدر  توفر  الضروري  فمن 

 (. 2001 تساعده على النهوض بمستقبله، ومواكبة الحياة بنجاح )أزوباردي،

شرا قويا لتقدير الذات العالي، في حين أن الذكاء الوجداني السلبي أو املنخفض يرتبط  اإليجابي مؤ   كاء الوجدانيالذبر  تعوي

بشكل كبير باالكتئاب والسلوكات السلبية. وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن تقدير الذات اإليجابي وارتفاع الذكاء الوجداني  

 (. Koba et al. 2001 ؛ Lindley, 2001األفراد )اة حي ىل بين الطالب لهما تأثير إيجابي ع

أكدت   الذات، حيث  وتقدير  النفس ي  التوازن  تحقيق  في  ومهما  أساسيا  دورا  واالجتماعية  الوجدانية  املهارات  تلعب  كذلك 

الذكور ذوو ، فنيةهؤثر سلبا على تفكير الفرد أو نجاحه في تفاعالته املي( على أن انخفاض هذه املهارات  1995جوملان" )“دراسة  

ني املرتفع يتسمون بالتوازن االجتماعي، وال يميلون إلى االستغراق في القلق، ويتمتعون أيضا بقدرة ملحوظة على  لذكاء الوجداا

االلتزام بالقضايا، وبعالقتهم باآلخرين وتحملهم للمسؤولية، وهم راضون عن أنفسهم وعن اآلخرين وعن املجتمع الذي يعيشون  

رتفع فيتصفون بالحسم والتعبير عن سلوكهن بصورة مباشرة، ويثقن في مشاعرهن،  الوجداني امل  ذوات الذكاء  ناثاإل   افيه، أم

السهل   ومن  النفسية،  الضغوط  مع  التأقلم  ويستطعن  متحفظات،  غير  اجتماعيات  كذلك  معنى،  لها  لهن  بالنسبة  والحياة 

  (.71، ص 2000، ناهن االجتماعي، وتكوين عالقات جديدة )جوملن تحقيق تواز 
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ً
أفرادا أنفسهم  ويعتبرون  أنفسهم  يحترمون  عاٍل  ذاتي  بتقدير  يتمتعون  الذين  األفراد  أن  إلى  "روزنبيرج"  أشار  وقد 

بينما  مفيدين وغير  ،  الفائدة  عديمي  أنفسهم  يعتبرون  ألنهم  جيًدا  أنفسهم  يتقبلوا  لم  للذات  منخفض  تقدير  ذوو  األفراد 

عن تأثير تقدير الذات على املزاج      )   ,2011Rey, Extremera & Marioدراسة ) كشفت ، كما  .Schutte et al   (2002)مالئمين  

 العام في الذكاء الوجداني. 

تلع      الذات  تقدير  أهمية  نحو إن  تفكيره، وعمله، ومشاعره  الفرد، وطريقة  أسلوب حياة  على  التأثير  في  أساسيا    ب دورا 

و  نجاحه  في  وتؤثر  الح جازه ألهدافه  انى  دماآلخرين،  لذاته،في  وتقديره  الشخص  احترام  في   ياة. ومع  إنتاجيته وفاعليته  تزداد 

 (. 22ص ،2008، املال حياته العملية واالجتماعية )

دير الذات والدعم االجتماعي في ارتباطهما بالذكاء الوجداني، نجد هناك مجموعة من األبحاث التي أجريت في  تق وبالنظر إلى       

  Kong, Zhao, and You (2012ل والتعاطف كسمات أساسية لتقدير الذات كدراسة )بين أن التواص نحاء العالم تأ  لفتخم

بالصين التي أوضحت أن تقدير الذات والدعم االجتماعي ناجم عن الذكاء الوجداني والرضا عن الحياة لدى الطالب، و نفس 

 Bibi &Saqlain (2016.)( و 2013) Luciana & Bogdanالنتائج توصلت اليها دراسة  

الوجداني عن كل من املهارات االجتماعية  ( ملعرفة " مدى تمايز وعدم تمايز الذكاء  2001استهدفت دراسة "غنيم" )كذلك        

عامة   كقدرة  الوجداني  الذكاء  أن  الدراسة  هذه  نتائج  أوضحت  وقد  العامة".  الذاتية  والكفاءة  الذات  بعض يوتقدير  تضمن 

االنفوات  ار القد الملهارات  وأن  الفرعية  عالية،  بمهاراتها  االجتماعية  والكفاءة  الشخصية  واحيكفاءة  لعملة  وجهين  دة  عتبران 

، ويكونون أكثر  تقدير الذاتفي  عال    للذكاء الوجداني. وأن األفراد ذوو املستوى املرتفع من الذكاء الوجداني يتميزون بمستوى 

إيريك فروم"  . وهذا ما عبر عنه "  اعية في التعامل مع اآلخرينملهارات االجتمعلى استخدام ا  ةر قدتوقعا لكفاءاتهم الذاتية، وأكثر 

وبين مشاعره نحو اآلخرين، حيث أشار إلى أن    ئل الذين الحظوا االرتباط الوثيق بين تقدير الشخص لنفسه الذي يعتبر من األوا

هذا املنطلق، فالشخص الذي يحتكم    نمو   ريني، د.ت(.دل)اببغض اآلخرين    اإلحساس ببغض الذات ال ينفصل عن اإلحساس

واج ذاتية  كفاءات  لديه  تكون  الوجداني،  الذكاء  من  عال  قدر  تقدير  على  لديه  يكون  وبالتالي  نفسه  من  واثقا  تجعله  تماعية 

    (. 2016؛ الحسن واملشرف، 2006املصدر،  ؛2003الحطاب ، وسهام مرس ي )رشادالذات اإليجابي 

الكفاء مط  اتأضحت  دور  وش  لباالوجدانية  تلعبه من  ملا  والتعليم  التربية  في مجال  املجاالت خاصة  في جميع  أساسيا  رطا 

ومحوري   يكون  أساس ي  كي  والفكري  والجسدي  الروحي  نمائه  وفي  املدرس ي،  الوسط  داخل  التكيف  على  املتعلم  مساعدة  في 

 جتمع.  ملا ل شخصا متوازنا نفسيا وناجحا وبالتالي قادرا على االندماج داخ 

لمون ذوو الذكاء الوجداني يستطيعون إدارة انفعاالتهم وعواطفهم بشكل جيد، وتحديد عواطف وانفعاالت  فاملتعلذلك،  

أكثر   ويكونوا  أفضل،  نفسية  ويتمتعون بصحة  ناجحة  اجتماعية  لديهم عالقات  كما  لها،  االستجابة  تجاههم وكيفية  اآلخرين 

ذكاء الوجداني املنخفض، فهم متمركزون حول ذواتهم، وال يستطيعون  ذوو العلمين  أما املت  .يةتركيزا وانجازا في مهامهم الدراس

تكوين عالقات اجتماعية ناجحة، كما أنهم غير قادرين على التعامل مع الصراعات واملشاكل التي قد تنشأ بينهم وبين اآلخرين  

   .(Elias, 2004)مما يؤدي إلى ظهور مشاعر الغضب والعدوانية لديهم 

طالقا انالقدرات املعرفية، و  الوجداني يؤدي دورا مهما في اإلنجاز األكاديمي للطلبة بقدر ال يمكن أن تقدمه  كاءالذهنا فومن  

املنظور ن  م بوصفه  ،هذا  التعليم  فلسفة  في  الوجداني  التطور  أهمية  الصحة    ظهرت  جوانب  عن  أهمية  يقل  ال  مهما  جانبا 

 .) 2009عنجري، )الالعقلية والجسمانية والنفسية 
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في  و   الوجداني  للذكاء  فعال  دور  من  تقدم  ما  على  الذاتبناء  املتعلمين  باإلنجاز  عالقتهو   ،تقدير  لدى  أصبحت  ،  الدراس ي 

الوجداني وتقدير الذات  كل من  دراسة   الثانوي  و   ، باملغربما  يالس  ي املدرس   وسطالملحا داخل  أمرا  الذكاء  خاصة في املستوى 

 . البلد ل بمستقتبر ة تعيحشر التأهيلي، الن هذه ال

 الدراسة   إشكالية -1

لدى متعلمي  تقدير الذات  و الذكاء الوجداني  بين    ة قائمالعالقة  لافي الكشف عن طبيعة    ةالحالية  سالدراإشكالية  تتحدد  

بين   تتراوح أعمارهم  الشعب والذين  باكالوريا بمختلف  الثانية  تأثير عاملي الجنس والت  22و  17املستوى    خصص سنة، ومدى 

 :ال التاليؤ الس  اء الوجداني. وتتأطر هذه اإلشكالية من خاللالذك على  راس يالد

 ؟ ة باكالوريالمي الثانيى متعلد تقدير الذات و  الوجداني الذكاءبين القائمة طبيعة العالقة ما 

 رضيات الدراسة ف -2

 ال توجد فروق دالة إحصائيا في الذكاء الوجداني تعزى ملتغير الجنس. -

 في الذكاء الوجداني تعزى للتخصص الدراس ي. ائيا دالة إحص  د فروقال توج -

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقدير الذات تعود ملتغير الجنس.  -

 . هناك عالقة طردية موجبة بين الذكاء الوجداني وتقدير الذات -

  واألدوات  نهجيةامل -3

. فطبيعة  التي يثيرها موضوع البحثى األسئلة  بة علجالل ية  ال شكاإل   ة يعتبر املنهج هو الطريق الذي يسلكه الباحث في دراس

إليها الباحث الوصول  التي يريد  املعلومات  عليه تحديد نوع املنهج  وطريقة تحليلها وتفسيرها، تفرض    ،إشكالية املوضوع ونوع 

الدراسة. وبما أن هدف ال ال راسداملستخدم في  ب  هو الكشف عن  ةحالية  القائمة  الوجدالعالقة  الذكاء    الذات، تقدير  و ي  انين 

 .SPSSية برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعتخدام بر اسعفهذا يستدعي منطقيا استخدام املنهج الوصفي 

 العينة: -3-1

  سنة، ويدرسون بالسنة الثانية   22و    17ذكور(، تتراوح أعمارهم بين    75إناث و    75متعلمة ومتعلم )  150تكونت العينة من  

)أدبي، علمي، ثقني(، موزعين على مؤسستين عموميتين بمدينة فاس، وقد تم اختيار العينة  التخصصات    لفتخباكالوريا من م

 عشوائية، متبعين في ذلك ضوابط أخالقيات البحث كما كان اختيار املبحوثين تطوعيا. بطريقة 

 األدوات:  -3-2

 تم اعتماد مقياسيين في هذه الدراسة:  

 فقرة موزعة على أربعة أبعاد: 35ويتألف من   : أون" -" بارـ ــ ـــالوجداني لـ  مقياس الذكاء •

 (.9( وفقرة موجبة )34 -29-31-25-16-15-11 -10-7البعد الشخص ي: ويتضمن تسع فقرات سالبة )

 (.6( وفقرة سالبة )30-27-26-24-21-20-17-13--5بعد بين األشخاص: يتألف من تسع فقرات موجبة )

 ( 35-32 -28-22 -12-3-33-19رات سالبة )لى ثمان فقع ي و : يحتوط النفسيةإدارة الضغ

 (. 23-18-14-8-4-2-1تنظيم االنفعاالت: يتكون من سبع فقرات موجبة )
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يتم تقدير استجابة أفراد العينة على هذا املقياس تبعا لسلم خماس ي البدائل، حيث يعط لكل فقرة وزن متدرج باالعتماد على   

"ل للبLikert  (5-4-3-2-1يكارت"  طريقة مقياس  تتراوح (  لذا  بين    دائل.  ما  أعلى درجة يحصل عليها  5×35)  175الدرجات  ( وهي 

 (.López-Zafra, Augusto-Landa, Ramos-Álvarez, 2021) ( كأدنى درجة 1× 35) 35املبحوث، و

 أون"   -اختبار صدق االتساق الداخلي ملقياس " بار  -أ 

من   الداخلللتحقق  قماالتساق  لألبعاد،  املق تطبيبنا  ي  من  ق  تتكون  استطالعية  عينة  على  من    مشاركة   60ياس  ومشارك 

داخل مؤسستين تعليميتين، وهي خارج عينة البحث األساس، ثم عملنا على استخالص معامل االرتباط "بيرسون" بين درجة كل  

   وضح ذلك:تالي يل الو لجدة للمقياس. واوالدرجة الكلي  بعد من أبعاد املقياس واألبعاد األخرى، وكذلك بين كل بعد

 

 (: معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس "بار أون" ودرجتة الكلية 1الجدول )                                         

الدرجة   ابعاد املقياس

 الكلية  

بين   الشخص ي 

 األشخاص 

إدارة الضغوط  

 النفسية 

تنظيم 

 االنفعاالت 

 --- --- --- 1 ** 0.751 الشخص ي 

 --- --- 1 ** 0.665 ** 0.835 ص ي شخ ال البين 

الضغوط   إدارة 

 النفسية 

0.896 ** 0.654 ** 0.672 ** 1 --- 

تنظيم 

 االنفعاالت 

0.899 ** 0.605 ** 0.614 ** 0.710 ** 1 

 0.01)**( معامل االرتباط دال عند مستوى الداللة  -

لكلية ملقياس الذكاء الوجداني  درجة اع الوما  بعاد مع بعضه( أن جميع معامالت ارتباط األ1يتبين من خالل نتائج الجدول )

 
ً
 ، مما يحقق درجة مرتفعة من االتساق الداخلي لألبعاد مقياس الذكاء الوجداني. 0.01عند مستوى  دالة إحصائيا

 أون"   -قياس ثبات مقياس " بار -ب 

ات أداة الدراسة  من ثب  تأكدلل"  "ألفا كرونباخلقياس مدى ثبات مقياس "بار أون" للذكاء الوجداني، تم استخدام معادلة  

ها من العينة الكلية، والجدول التالي  ( مشاركة ومشارك )من املتعلمين(، وقد تم استبعاد60على عينة استطالعية مكونة من )

 .سايوضح معامل ثبات املقي 

 "بار أون"  ياس ثبات مقياس(: معامل ألفا كرونباخ لق2الجدول )

 معامل الثبات  ت عدد الفقرا داني الذكاء الوج مقياس 

 

 0.950 10 الشخص ي 

 0.888 10 بين األشخاص 

 0.812 8 إدارة الضغوط النفسية 

 0.798 7 تنظيم االنفعاالت 

ــعـــ
ألبــــ

ا
ـ

ــــــا
ــ

 د 
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 0.881 35 الثبات العام للمقياس 

من ا  يتضح  )لجخالل  ألبعا2دول  العام  الثبات  معامل  أن  مرت(  املقياس  )د  بلغ  حيث  فق0.881فع  إلجمالي  املقياس  (  رات 

)مسة  الخ بين  ما  األبعاد  ثبات  تراوح  فيما  )0.798والثالثين.  وبين  أدنى  كحد  املقياس  0.950(  أن  على  يدل  وهذا  أعلى.  كحد   )

  Nunnally   مقياس "نانلي"التطبيق امليداني لهذه الدراسة، حسب  عليه في    يتمتع بدرجة عالية من الثبات حيث يمكن االعتماد

 (. Nunnally& Bernstein, 1994, pp. 264-265حد أدنى )ك 0.70والذي اعتمد 

-وعليه، ومن خالل نتائج الثبات واالتساق الداخلي في الجدولين السابقين، يتضح لنا ثبات أداة البحث )مقياس بار 

 ها على كامل العينة.    ا يجعلنا نطبقجة مرتفعة، وصدق اتساقها الداخلي، ممداني( بدر أون للذكاء الوج

 ير الذاتينبرج" لتقد"روز ياس قم •

فقرات أو عبارات تدور    10لتقدير الذات ضمن مقياس الدرجات ويتكون من    Rosenbergيندرج مقياس "روزينبيرغ"   

موافق  ازلي. فتأخذ )تدرجات يتم تصحيحها بشكل تن  4يتكون من  إجابات  حول تقدير الذات واحترامها، وكل فقرة تتضمن سلم 

( فيتم تصحيحها بشكل  9  –  8  –  6  –2. أما الفقرات السالبة )1موافق إطالقا(  و)غير  ،  2)غير موافق(  ، و3، و)موافق(  4تماما(  

( كأعلى  4×10)  40اوح ما بين  فهي تتر إلى أعلى درجة. وبالنسبة للنتيجة التي يمكن أن يحصل عليها املفحوص    1تصاعدي أي من  

 (:Luque-Reca, Ramos-Alvarez, Alaoui, 2021درجة كما يوضح الجدول اآلتي)( كأدنى 1×10) 10درجة، و

 (: مستويات تقدير الذات حسب مقياس "روزينبرج" 3الجدول )                                                 

 ملقياس تقدير درجات ا جات املقياس در   

 10                                           19 

20                                             29 

30                                              40 

 تقدير الذات منخفض 

 تقدير الذات متوسط 

 تقدير الذات مرتفع 

 

 اختبار صدق االتساق الداخلي ملقياس " روزينبرج"   -أ

ة،  األساسي  نة البحثومشارك )من املتعلمين(، وهي خارج عي   مشاركة   60من    لقد تم تطبيق املقياس على عينة مكونة 

فقرة،   كل  درجات  بين   " بيرسون   " االرتباط  معامل  حساب  خالل  من  للمقياس  الداخلي  االتساق  صدق  من  للتحقق  وذلك 

 . والجدول التالي يوضح ذلك.لدرجة الكلية للمقياسوا

 والدرجة الكلية ملقياس "روزنبيرج" كل فقرة باط بين درجةمعامالت االرت (:4الجدول )                             

 قيمة الداللة  معامل االرتباط  الفقرات 

1 0.688 ** 0.000 

2 0.731 ** 0.000 

3 0.762 ** 0.000 

4 0.511 ** 0.000 
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5 0.651 ** 0.000 

6 0.788 ** 0.000 

7 0.643 ** 0.000 

8 0.502** 0.000 

9 0.610 ** 0.000 

10 0.845 ** 0.000 

 0.01الرتباط دال عند مستوى الداللة )**( معامل ا -

احصائيا    ( أن جميع معامالت االرتباط بيرسون بين الفقرات والدرجة الكلية للمقياس دالة4يتبين من خالل نتائج الجدول )

األعلى  0.502، حيث كان الحد األدنى ملعامالت االرتباط  0.01عند مستوى معنوي   الحد  . وعليه فإن جميع  0.845، فيما كان 

 صدق االتساق الداخلي لفقرات املقياس.   فقرات املقياس متسقة داخليا مما يثبت

 قياس ثبات مقياس "روزينبرج" -ب

معادلة "ألفا كرونباخ" للتأكد من ثبات أداة الدراسة على عينة استطالعية    لقياس مدى ثبات املقياس تم استخدام 

 الي يوضح ذلك. عادها من العينة الكلية، والجدول التتعلمين(، وقد تم استب( مشاركة ومشارك)م60نة من )مكو 

 مقياس "روزنبيرج" (: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات 5الجدول )                                              

 معامل الثبات  عدد الفقرات السمة 
 0.774 10 الذات مقياس تقدير 

الثبات لل5يتضح من خالل الجدول ) ( إلجمالي فقرات املقياس العشرة، مما  0.774لغ )مقياس مرتفعا حيث ب( أن معامل 

علي االعتماد  يمكن  وبالتالي  الثبات،  من  عالية  بدرجة  يتمتع  املقياس  أن  على  بحسب  يدل  البحث  لهذا  امليداني  التطبيق  في  ه 

                                       (.Nunnally& Bernstein, 1994, pp. 264-265)كحد أدنى 0.70 والذي اعتمد Nunnallyمقياس "نانلي"   

الب  أداة  ثبات  لنا  يتضح  السابقين،  الجدولين  في  الداخلي  واالتساق  الثبات  نتائج  خالل  ومن  "  وعليه  )مقياس  حث 

 لعينة.ا يجعلنا نطبقها على كامل اروزنبيرج " لتقدير الذات( بدرجة مرتفعة وصدق اتساقها الداخلي مم

 ناقشتها وم  النتائج  -4

 ال توجد فروق دالة إحصائيا في الذكاء الوجداني تعزى ملتغير الجنس. الفرضية األولى:  

لعينتين مستقلتين، ملعرفة داللة الفروق في الذكاء الوجداني حسب    T-Test(  للتحقق من هذه الفرضية، قمنا باختبار )ت

)ا املتغير  املنفس  استخراج  بعد  وذلك  واال لجنس(،  الحسابية  يوضح  توسطات  كما  الدراسة  عينة  لعناصر  املعيارية  نحرافات 

 الجدول اآلتي:
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 الدراسة على مقياس الذكاء الوجداني حسب متغير الجنس نة (: نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في إجابات أفراد عي6الجدول )             

االنحراف   توسط امل العدد  املتغير  البعد 

 املعياري 

 مة )ت( قي

 

القيمة  

 ( sigتمالية) االح

 الداللة 

 الشخص ي 

 

 0,366- 5,46461 29,6133 75 ذكور 

 

0,715 

 

 غير دال 

 5,67330 29,9467 75 إناث

البين  

 الشخص ي 

 0,418 5,72297 37,2400 75 ذكور 

 

0,676 

 

 غير دال 

 6,36157 36,8267 75 إناث

إدارة  

الضغط  

 س ي النف

 0,146 7,65502 23,0933 75 ذكور 

 

0,885 

 

 دال غير 

 6,91602 22,9200 75 إناث

تنظيم 

 االنفعاالت 

 1,663- 5,64356 23,9600 75 ذكور 

 

0,099 

 

 غير دال 

 4,72707 25,3733 75 إناث

الدرجة  

لكلية  ا

للذكاء 

 الوجداني

 غير دال  0,612 0,509- 13,33677 113,9067 75 ذكور 

 14,56981 115,0667 75 إناث

الجدول يتض خالل  من  احتمالية  6)  ح  بقيم  جاءت  الجنسين  عند  الوجداني  للذكاء  األربعة  لألبعاد  )ت(  قيم  جميع  أن   )

=(. وعليه، ال توجد هناك فروق ذات داللة  0.05αمستوى الداللة )(، وهي قيم أكبر من  0,099(، )0,885(، )0,676(، )0,715)

=(. كما يتضح أن قيمة )ت(  0.05αند مستوى الداللة )ى ملتغير الجنس عتعز طات أبعاد الذكاء الوجداني  إحصائية بين متوس

=(، وبالتالي،  0.05αالداللة )( وهي أكبر من مستوى sig=)0.612بالنسبة للدرجة الكلية للذكاء الوجداني جاءت بقيمة احتمالية  

الوج الذكاء  متوسط  بين  إحصائيا  دالة  فروق  توجد  وهذال  الجنس.  لعامل  تعزى  نداني  نه  مع  تتماش ى  من  تيجة  عديد  تائج 

(، وآمال جودة  2010(، وسعداوي )2010(، واألسطل )2013(، وأبو عمشة )2016(، الحسن ومشرف )2016الدراسات: قمر )

براون وآخرون  (2005(، وموس ى )2007) )Brown, et al، ودراسة  ليندلي )2002(، وعجوة )2003.    Lindley(  2001(، ودراسة 

 في الذكاء الوجداني بين الذكور واإلناث.  إلى غياب الفروق ها  التي خلصت بدور 

 ال توجد فروق دالة إحصائيا في الذكاء الوجداني تعزى للتخصص الدراس ي.الفرضية الثانية: 

ام اختبار تحليل  ود فروق في الذكاء الوجداني يعزى لعامل التخصص الدراس ي لدى املتعلمين، ثم استخد للتحقق من وج

خراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعناصر عينة الدراسة كما جاء في الجدول  دي بعد أن تم است حاالتباين األ 

 التالي:
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 الفروق بين متوسطات الذكاء الوجداني لدى املبحوثين حسب متغير التخصص الدراس ي (: داللة 7الجدول )                          

 العدد املسلك  بعدال

 

املتوسط  

 الحسابي

  االنحراف

 املعياري 

قيمة  

 "ف" 

القيمة  

االحتمالية  

((sig 

الداللة 

 اإلحصائية 

 

 الشخص ي 

  364720, 3,1857 50 أدبي

1,741 

 

,1790 

 

 406530, 3,3154 50 علمي غير دال 

 415200, 3,3120 50 تقني 

البين  

 الشخص ي 

  502300, 75520, 50 أدبي

,1460 

 

,8650 

 

 413050, 80190, 50 علمي غير دال 

 431990, 76670, 50 تقني 

ضبط 

الضغط  

 النفس ي 

  550730, 3,0580 50 أدبي

,8180 

 

,4430 

 

 427740, 2,9700 50 علمي غير دال 

 450690, 3,0880 50 تقني 

إدارة  

 االنفعال 

  1,04041 3,9200 50 أدبي

1,156 

 

,3180 

 

 926140, 3,6320 50 علمي غير دال 

 974960, 3,7080 50 تقني 

الدرجة  

للذكاء  الكلية 

 الوجداني

  12,76515 111,5000 50 أدبي

1,741 

 

,1790 

 

 14,22840 116,0400 50 علمي غير دال 

 14,53194 115,9200 50 تقني 

( الجدول  الوجدا7يوضح  للذكاء  التباين األحادي  نتائج تحليل  الدر (  التخصص  تبعا ملتغير  أن جميع  يالحظ    اس ي، وكماني 

تفوق   احتمالية  بقيمة  الوجداني، جاءت  الذكاء  أبعاد  درجات جميع  بخصوص  أو  الكلية  الدرجة  بخصوص  )ف(، سواء  قيم 

الداللة االحصائية   الد  .0,05قيمة  التخصص  لعامل  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى  إلى  راس ي  وبالتالي، نخلص 

حوثين. وهذه النتيجة تتماش ى مع نتائج عديد من الدراسات التي قاربت املوضوع نفسه،   ين املب ن املتعلم )أدبي، علمي، تقني( بي 

(، ثم محسن    2002(، وعجوة )    2002داملنعم الدردير )  (، عب2004(، محمد وجادهللا )2012وفي مقدمتها دراسات: القاض ي ) 

 تغير التخصص الدراس ي.  تعزى مل الوجداني لت إلى غياب فروق في الذكاء(، التي توص 2001عبدالنبي )

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقدير الذات تعود ملتغير الجنس.   :الفرضية الثالثة

)ت  باختبار  قمنا  ذلك  من  استخراج    Independent Samples T-Test(  للتحقق  بعد  وذلك  مستقلتين.  لعينتين 

 كد من شروط االختبار جاءت النتائج كاآلتي:تم التأوبعد أن  بية واالنحرافات املعيارية.املتوسطات الحسا
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 حسب متغير الجنس  (: نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس تقدير الذات8الجدول ) 

 

مستوى  

تقدير  

 الذات 

املتوسط   العدد  الجنس 

 الحسابي

حراف  االن

 ي املعيار 

قيمة 

 )ت( 

القيمة  

 يةاالحتمال

 الداللة 

 4,82195 30,7867 75 ذكر
1,023 

 

0,308 

 

 غير دال 
 4,75194 29,9867 75 أنثى 

( الجدول  خالل  من  )8يتضح  جاءت  )ت(  اختبار  نتيجة  أن  بقيمة  1,023(   ),( من    3080p.valueاحتمالية  أكبر  وهي   )=

( الداللة  وبالت0.05αمستوى  ت=(،  ال  متوسوجد  الي  بين  إحصائيا  دالة  الذات فروق  تقدير  النتيجة    ط  وهذه  لعامل.  تعزى 

تتماش ى من حيث مضمونها وصدقية فرضيتها مع نتائج عديد من الدراسات التي قاربت نفس موضوع أطروحتنا، وفي مقدمتها  

)دراسات ومومني  غزالي،  ملحم،   :2017( والحراحشه   ،)2012( والزغول  وعربيات  وجر 2008(،  واملختار  2006)  ادات (،   ،)

ودونهام  (،  2004محمود)(،  2004) واتيرمان  و  وموليس  Schwarts, Mullis, Waterman, & Dunham   (2000  ،)وشوارتز 

و  1993وجبريل)  ،  )Legin Bucell, Maiburg & Kash  (1990  ثم  ،)( تقدير  1988شعيب  في  الفروق  غياب  إلى  التي خلصت   )

 ناث. الذات بين الذكور واإل 

 

 . الذكاء الوجداني وتقدير الذاتية موجبة بين هناك عالقة طردة الرابعة: فرضيال

، وبعد أن تم التأكد من شروط  Pearson Correlationللتحقق من هذه الفرضية قمنا بحساب معامل االرتباط "بيرسون"  

 بار جاءت النتائج كالتالي:االخت

 

 ده وبين االكتئاب لدى أفراد العينة وجداني وأبعاال(: معامالت االرتباط بين الذكاء 9) جدول                                       

 الداللة  تقدير الذات  البعد 

 الشخص ي 
 0.882** معامل االرتباط بيرسون 

 دال 
 0.000 قيمة الداللة 

 ي شخص ل بين اال
 0.795** امل االرتباط بيرسون مع

 دال 
 0.000 قيمة الداللة 

 بط الضغط ض
 *0.685 مل االرتباط بيرسون معا

 دال 
 0.032 الداللة  قيمة

 دال  *0.383 معامل االرتباط بيرسون  إدارة االنفعال 

 0.045 قيمة الداللة 

 0.923** معامل االرتباط بيرسون الدرجة الكلية  
 دال 
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 0.000 قيمة الداللة  للذكاء الوجداني 

 ( α= 0.01دال عند مستوى(  -)**( 

 ( α= 0.05مستوى( دال عند  -( )*

الجدول   أن معامال 9)يتضح من خالل   )( )الشخص ي، وبين األشخاص،  rت االرتباط  الوجداني  للذكاء  األربعة  بين األبعاد   )

ال النفس ي، وإدارة االنفعال( وبين تقدير  =  0.05( و(  α=  0.01ائيا عند مستوى معنوي )ذات جاءت دالة احص ضبط الضغط 

αا(، حيث تراوحت ق )يم معامالت  بين  قة طردية موجبة. كما كان معامل  على وجود عال  ( مما يدل0.882( و)0.383الرتباط 

ه (، حيث بلغت قيمتα=  0.01االرتباط بين الدرجة الكلية للذكاء الوجداني وتقدير الذات داال إحصائيا عند مستوى معنوي(  

(0.923  .)  

وقوية موجبة  طردية  عالقة  هناك  أن  نقرر  كلما    وعليه  الذبمعنى  تقدير  زاد  الوجداني،  الذكاء  الن.  اتارتفع  تيجة  وهذه 

من الدراسات التي قاربت نفس املوضوع ، وفي مقدمتها دراسات:   تتماش ى من حيث مضمونها ومصداقية فرضيتها مع نتائج عديد

(، 2003ب )  وسهام الحطا  ، و رشاد مرس ي 2006(، واملصدر ))Rey & Extremera & Mario  (2011(، و  2016الحسن ومشرف )

ومايير وآخرون    (،2001(، وغنيم )2001) Lindley(، و  2002)(.Schutte et alن )"سكوت" وآخرو (، و  2002وسالوفي وآخرون )

Mayer et al. (2000ثم ،)Sjoberg  (2001 التي أوضحت أيضا وجود عالقة طر )  .دية بين الذكاء الوجداني وتقدير الذات 

 الخالصة -5

اء الوجداني تعزى لعاملي الجنس والتخصص  ي مستوى الذك الحالية عن غياب فروق دالة احصائيا ف  أسفرت نتائج الدراسة 

الذكاء    موجبة بين  هناك عالقة طردية  نلذات ، كما أتقدير ابين الذكور واالناث على مستوى    غياب فروقالدراس ي، وكذلك  

الذات.   وتقدير  مدل  يتبينبالتالي  و الوجداني  ا   ىنا  الذكاء  في  أهمية  اعلى    ريتأثاللوجداني  تقدير  املتمستوى  لدى    . علمين لذات 

 الجيد. وبالتالي التحصيل الدراس ي   للنجاز الدافعية قة في النفس و ثوهدا بالطبع يمنحهم ال

أه لومن هذا املنطلق، وجب اال إلى  الحياة املدرسيةمية هذا املتفات  لوضع  أخصائيين  يين  وذلك بتع  ،كون السيكولوجي في 

الذبرامج   في  نقص  من  يعانون  الذين  الوجدانيللمتعلمين  عل م  ،كاء  سواء  تحسيسية  على  ع حمالت  أو  املؤسسات  مستوى  ى 

وة  خطال  إ  يه  ما   ،راسة هذه الدألن  ،  هذا الشأنفي    األبحاثاملزيد من  م بالقياينبغي    ما . ك إلبراز أهميته  مستوى اإلعالم الرسمي 

في الصحة  وره د أهميتهز ع ابراتطي خاللها نسمن التي بحاث  باملزيد من األ  هم للقيامام فتح املجال امو ثين الباح فضول ثارة أولى إل

وبات الصعكل  جاوز  على التكيف وت ساعدهي ،الذكاء الوجداني ملهارات  املتعلم   اكتساب  ألن   .خاصة في املجال التربوي ة  فسيالن

  من تم و  ،فاءاتهوكه ميوالتيتوافق مع  ودقيقجيد بشكل  األكاديميواختيار مساره   ،أهدافهتحديد حتى يتمكن من  ،التي تواجهه

    بناء مشروع الحياة.

 

افيا القائمة   بيبليوغر

 . بيروت: دار النهضة.اختبر ذكاءك العقلي والعاطفي(. 2001) .أزو باردي، جيل -

 .262، ملعرفةعالم االذكاء العاطفي )ترجمة ليلى الجبالي(. . (2000) .الجوملان، داني  -
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Abstract 

The study aimed to identify the proposed solutions for practicing administrative 

transparency among Jordanian university leaders from their point of view. The 

study adopted the qualitative approach, and the researcher conducted interviews 

with (2) academic leaders from Jordanian universities. The results of these 

interviews showed that the leaders presented five proposed solutions for practicing 

administrative transparency among academic leaders, including: Providing factors 

of trust between individuals within the university and the outside community 

through the dissemination of information, as trust affects the degree of concealment 

and reduces tension and conflict, allowing the community to evaluate the 

performance of the administration University through a certain mechanism, and this 

cannot be done without a full flow of information, providing a democratic climate, 

participating in decision-making in university work, activating the use of advanced 

information systems and employing information technology to facilitate and support 

openness, which in turn improves effectiveness, emphasizing the great role of 

academic administration in particular And the university in general has the effect of 

influencing people’s beliefs and convictions, and commitment to the values and 

ethics of public office, which contributes to building integrity systems. 

Keywords: Administrative Transparency; Leaders; Jordanian Universities 

 

 

 

 

Tahani Ibrahim El Ali Administrative Transparency Among 

Jordanian University Leaders: 

Suggested Solutions 

tahanishtayat@yahoo.com


 

 

148 
 

ISSN: 2701-9233 

 
 

 2022 ،5، العدد 2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 5 (2022) 

 

 
 املقترحة   لول الح  :الشفافية اإلدارية لدى قادة الجامعات األردنية

 تهاني ابراهيم العلي

 . األردن وزارة التربية والتعليم

 tahanishtayat@yahoo.com: االيميل 
 
 

 

 تاريخ النشر  ول تاريخ القب تاريخ االستالم 

2022/07/01 2022/08/10 2022/09/05 
 

DOI  :  10.17613/jj08-p451 
 

 

 

 ملخص 

إل التعرف  الدراسة  ملما هدفت  املقترحة  الحلول  وجهة  ى  من  األردنية  الجامعات  قادة  لدى  اإلدارية  الشفافية  رسة 

)  نظرهم، مع  مقابالت  بإجراء  الباحثة  وقامت  النوعي،  املنهج  الدراسة  الجامعات  2واعتمدت  من  أكاديمي  قائد   )

القادة    الشفافية اإلدارية لدىاالردنية. وأظهرت نتائج هذه املقابالت أن القادة قدموا خمسة حلول مقترحة ملمارسة  

األكاديميين شملت: توفير عوامل الثقة بين األفراد داخل الجامعة واملجتمع الخارجي من خالل نشر املعلومات، إذ أن  

الثقة تؤثر على درجة اإلخفاء وتحد من التوتر والصراع ,السماح للمجتمع في تقييم أداء اإلدارة الجامعية من خالل  

، و  التدفقآلية معينة  يتم دون  في    هذا ال  القرارات  في صناعة  الديمقراطي, واملشاركة  املناخ  للمعلومات, توفير  التام 

العمل الجامعي, تفعيل استخدام نظم معلومات متطورة وتوظيف تكنولوجيا املعلومات لتسهيل ودعم االنفتاح الذي  

عة بشكل عام في التأثير على  يمية بشكل خاص و الجامبدوره يحسن الفاعلية, التأكيد على الدور الكبير لإلدارة األكاد

 مسلمات و قناعات الناس, وااللتزام بالقيم وأخالقيات الوظيفة العامة مما يساهم في بناء أنظمة النزاهة. 

 الجامعات األردنية ؛القادة ؛الشفافية اإلدارية :يةفتاحات املالكلم
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 مقدمة

إل        تعليمية  مؤسسة  الجامعة  لتتعد  واملدربة  املؤهلة  الكوادر  اعداد  منظمة  حقيق   
ً
أيضا فهي  واملستدامة؛  الشاملة  لتنمية 

تعليمية   بيئة  توفير  على  وتحرص  ككل،  واألفراد  املجتمع  اتجاه  مسؤولياتها  ولديها   ، ــــــلقي 
ُ
والخـ العلمي  بالبناء  ْعَنى 

ُ
ت أخالقية 

املت كوادرها  لكافة  األخالقية  املبادئ  لغرس   , والطلبةمناسبة  واإلدارية  التدريسية  الهيئة  النهوض  ضمنة  عن  عجزت  وإال   ،

برسالتها السامية، فال انفصال بين تحقيق رسالة الجامعة وبين التزامها بتحقيق التنمية املستدامة ملجتمعاتها، فالجامعة هي  

تساه بحيث   ، جوانبها  بمختلف  للمجتمعات  التنموية  العملية  عاتقه  على  تقع  الذي  تقّدم  املصنع  في  املحاور  هذه  جميع  م 

 رقيها. املجتمعات و 

ُيعتبر مفهوم الشفافية من املفاهيم الحديثة التي دخلت الى األنظمة السياسية واإلدارة العامة في العشرين سنة االخيرة، بعد       

ا التنمية، والتحوالت  العام، وآفاق  املال  ازداد االهتمام بظاهرة الحكم، واإلدارة، وتوظيف  لديمقراطية، ومستقبل حقوق  أن 

الشفافية لتنمية قيم الصدق واألمانة واإلخالص واالنتماء في العمل والوالء للمؤسسة التي يعمل فيها الفرد،    اإلنسان، وتسعى

في   الشفافية  لتعزيز  استخدامها  يمكن  التي  اإلجراءات  بعض  وهناك  الخاصة،  املصلحة  على  العامة  املصلحة  وتقديم 

ومن ااملجتمعات،  حق  وتفعيل  العامة،  املنتديات  تشكيل  عبر  ها:  الفساد  على  القضاء  أنظمة  وتسهيل  املعلومات،  إلى  لوصول 

 (. 2013)الحيالي,   وجود أنظمة واضحة ومحددة وعلى الجميع االلتزام بها 

اإلدارية          املمارسات  بمنع  تُسهم  فهي  والعاملية  املحلية  املؤسسات  في  كبيرة  أهمية  لها  أن  بتضافر    كما  وتساهم  الخاطئة، 

دعم لتنفيـذ الخطط ضمـن برنامـج زمنـي محـدد، وتعـزز القـدرات اإلدارية علـى مواكبـة املتغيرات واملستجدات،  الجهود وإيجاد ال

ملؤسسة في  وتحديث األنظمة وتطويرهـا وتعزيـز الرقابـة، والبعـد عـن الروتين، واملساهمة في محاربـة الفسـاد، وتعمل على ترابـط ا

نفيذيــة، وإحــداث التكامــل بيــن أهدافهــا، وإشــاعة النظــام واالنضباط، والدقــة في إنجاز األعمال،  جميــع املستويات اإلدارية والت

أركا  وتعميـق  والفقـراء،  املهمشة  للفئـات  واالقتصادية  االجتماعية  الحقوق  مــع  ينســجم  بما  املجتمعي  الترابــط  ن  وتقويــة 

ا القواعـد  ببنـاء  واإلسهام  واملسؤولين الديمقراطية  املصالح  وأصحــاب  املواطنين  بـن  لالتصال  مفتوحـة  قنـاة  وإيجاد    لقانونيـة، 

 (. 2020)املومني,

مـن           املجتمع  تحمي  ألنها  السواء؛  على  والنامية  املتقدمة  الدول  في  والفاعلـة  الحيوية  املواضيع  مـن  الشفافية  وأصبحت 

ويقـع علـى عاتقهـا العمل على نهـوض وتقـدم وتطـور املجتمع، وال يمكن ألي مجتمع    نزالق نحـو آفـة الفسـاد في شتى املجاالت،اال 

أن ينهض ويتطور دون أن تسري بين ثناياه قيم الشفافية ويطبقها في كافة املؤسسات، وحظيت الشفافية اليــوم بأهميــة عاملية  

 , Green Woodاهم في القضــاء علــى الفســاد، وغمــوض التشــريعاتعلــى تقليــل الغمــوض والضبابيــة، وتســووطنيــة، فهي تعمــل  

يأخــذ علــى عاتقــه (2001 بــأن  الســماح للعامل  التشــريعات، وبالتالــي  إلــى غمــوض  يــؤدي  النزاهة والشفافية  إن غيــاب  (، حيــث 

ون الشــفافية موجـودة في كل مكان، وذلـك لـدرء خطـر الشـخصية في ـع املعوقات اإلدارية؛ لــذا يجــب أن تكــحريــة تفســيرها، ووضـ

القـرارات   وتقييـم  وفهـم  مراقبـة  في  املواطن  حـق  علـى  القوانيـن  مـن  العديـد  وتؤكـد  التشـريعات،  اسـتخدام  وإسـاءة  التعامـل، 

املسؤولين وهـذا مـن قبـل  الفرصـة للحصـول   املتخذة  بتوفر  إال  يتحقـق  )دراوشة وعياصرة,   الحق ال  املعلومات الصحيحـة    علـى 

2020    .) 
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فالجامعة          بكل شفافية وبشكل متوقع ومفهوم،  يعملوا  بأن  التدريس،  هيئة  املوظف وعضو  واجبات  الشفافية عن  عبر 
ُ
وت

لقرارات والذين شاركوا  ذ مهامها، ومن املسؤولين الذين اتخذوا تلك االشفافة تنشر معلومات عن أدائها وقراراتها، وكيفية تنفي 

بموضوع   االهتمام  وتزايد  املواطن،  تهم  التي  املعلومات  من  وغيرها  وامليزانيات  والتشريعات  واألنظمة  واملعايير  التنفيذ،  في 

في التربوية  اإلدارية  األنظمة  عجز  مالحظة  بعد  العالي  التعليم  مؤسسات  في  املعرفية    الشفافية  والثورة  العوملة  عصر 

، حيث يعد منهج الشفافية اإلدارية طريقة جديدة في التفكير تدعو لتحقيق املشاركة الفعلية للعاملين، في حين  والتكنولوجية

كافة   أن  كما  املهمات،  وتنفيذ  األهداف  تحقيق  في  الكاملة  مسؤولياتهم  يتحملوا  أن  يجب  املؤسسات  في  العاملين  جميع  أن 

بيق الشفافية في املؤسسات اإلدارية تصبح املؤسسة أكثر وضوًحا في توجهاتها  لومات متاحة لجميع املعنيين بها، واذا تم تطاملع

مما يزيد من روح االنتماء لها، ويعزز بدور الوالء لدى العاملين، ويزيد من إنتاجيتهم، حين يعرفون كل ش يء عنها بوصفهم جزًءا  

 (. 2012)الحربي, من هذه املؤسسة

التعل      الدور  والجامعات األردنية ومؤسسات  الوطنية تمثل الركيزة واألساس في تطور املجتمع األردني، وبالرغم من  العالي  يم 

الهام والكبير الذي تقوم به الجامعات في خدمة األفراد والدولة، فقد عانت خالل العقود االخيرة من أزمات واختالالت أدت إلى  

لذلك فقد تنبهت الدولة الى ضرورة احداث إصالحات وثورة    عن تلبية املتطلبات واملستجدات في هذا العصر،تراجعها وعجزها  

حقيقية في التعليم العالي ومؤسساته من خالل البحث عن أنجح الحلول والطرق حتى تعود الجامعات إلى دورها املعهود وكيانها  

ساهم الشاملعروف، وتتحرر من أوجه الفساد والتقصير الذي ط
ُ
فافية اإلدارية في تعزيز ال مثل هذه املؤسسات األكاديمية، وت

 (.  2019)الطوب, قيم العمل الجامعي لدى الطلبة والهيئات التدريسية واإلدارية

وتحديات        مشكالت  من  التحديد  وجه  على  العالي  التعليم  ومؤسسات  عام  بشكل  الدولة  مؤسسات  له  تعرضت  ملا  ونظًرا 

الدولة األردنية وبشكل جدي في محاربة الفساد واجتثاثه  ة لغياب دور الشفافية في تلك املؤسسات، فقد سعوأزمات نتيج ت 

التي   واملساواة  والعدل  والشفافية  النزاهة  أسس  وترسيخ  واقعية،  وحقيقية  عملية  إجراءات  خالل  من  أجهزتها  مختلف  من 

الرشيد الحكم  ملفهوم  األساسية  القواعد  يتعل،  تشكل  بالجامعوبما  تق  في  كبير  وبشكل  الدولة  أهتمت  فقد  قيم  ات  عزيز 

الفساد  من  خالية  جامعات  نحو  التطلعات  يحقق  وبما  والعاملين،  الطلبة  لدى  ثقافة  إلى  ذلك  وتحويل    الشفافية 

 (. 2016)الطراونة,

الحي       في  وسلوكهم  الطلبة  لدى  واالتجاهات  القيم  تشكيل  في   
ً
ومحوريا  

ً
هاما  

ً
دورا تطبيق  وللجامعة  إن  الباحثة  وترى  اة. 

 في بناء املجتمع الجامعي بكافة مكوناته وعملياته، فالشفافية تمثل خطة عمل نحو  الشفافية اإلدارية ف
ً
ي الجامعات تعد أساسا

والتمكين   الثقة  عدم  مظاهر  انتشار  كذلك  املتعددة،  بأشكاله  الفساد  ينتشر  الشفافية  وبغياب  وتطلعاتها،  أهدافها  تحقيق 

البيروقراطية، التي انعكست على املؤسسات الجامعية في مالمح التسلط   تفعيل اإلدارة التشاركية، واملبالغة في استخداموعدم  

وتتفاوت الجامعات في مدى    , وعدم التفويض وتقليص الصالحيات وغياب للمعلومة، أو ما يطلق عليه إدارًيا انعدام الشفافية

اإلدارية للشفافية  وتطبيقها  ممارسة  ممارستها  درجة  عن  للكشف  الدراسة  هذه  جاءت  لذلك  قادة   ,  لدى  اإلدارية  الشفافية 
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 الخلفية النظرية والدراسات السابقة 

  ( أن الشفافية تنطوي على حرية تدفق املعلومات بحيث تكون املؤسسات والعمليات في متناول املعنيين   ٢٠٠٣)    ويرى الكايد   

 عها.بها، سواء كانوا من املؤسسات أم من املتعاملين م

بأنها توفير املعلومات عن حقائق تهم العامة ، ومقدرة املواطنين على املشاركة في القرارات السياسية ومسئولية  وتعرفها الباحثة  

منظومة السلوكيات التي تقوم بها  ي  الحكومة عن العمليات القانونية, وتعبر عن  الوضوح والسماح برؤية األشياء املتوارية , وه

و  داخل  والتشريعات  اإلدارة  السياسات  وضوح  ومصداقيتها  املعلومات  عن  املقصود  الكشف  تتضمن  والتي  املؤسسة  خارج 

 والقوانين واملشاركة في صناعة القرارات مما يسهم في القضاء على الفساد وبناء أنظمة إدارية عادلة ونزيهة. 

     ( عالونة  للش2016يرى  أنواع  هناك  ان  الخار (  بالشفافية  تتمثل  الشفافية فافية  ترتبط  ,حيث  الداخلية  والشفافية   , جية 

الخارجية في مؤسسات التعليم العالي بشكل أساس ي باملجتمع الخارجي، من أفراد وجماعات ومؤسسات، وما تقدمه من خدمه  

أن املفترض  من  إذ  الخارجي.  املجتمع  احتياجات  خاللها  من  م  تلبي  املواطنين  تمكين  فكرة  تطبيق  إلى  الجامعات  أداء  تعمد  ن 

التي   الجامعة والخدمات  الصحيحة والدقيقة عن  املعلومات  الجامعة، وذلك من خالل نشر  دورهم وتحمل مسؤولياتهم نحو 

لراجعة التي تصلها  تقدمها وما تواجهه من عقبات وإخفاقات في أدائها وتقبل النقد اإليجابي وتصحيح مسارها في ضوء التغذية ا

 من هذا املجتمع.  

الداخلية فهي تتعلق بسلوكيات اإلدارة والقضايا الدستورية التي تتضمن حقوق األفراد في املؤسسة ويتمثل ذلك    أما الشفافية

جملة  العالي  التعليم  مؤسسات  في  الداخلية  الشفافية  وتتضمن  املختلفة،  العمليات  في  واملشاركة  والتمكين  الثقة   بدرجة 

بالشف  تتسم  التي  تنظيمي صحي  العالقات والتعامالت والسلوكيات  ، من توفير مناخ  املؤسسات  افية والتي تحدث داخل هذه 

الحقيقي   التمكين  للقيام من خالل  واألفراد  اإلدارة  بين  املصداقية والثقة  ويتضمن  واألكاديمية  اإلدارية  املستويات  كافة  على 

العمل. واملؤسسات التي تتصف    وتوفير املعلومات الضرورية لكل مستوى حسب متطلباتوليس التمكين الزائف بمسؤولياتهم  

ورسم   القرارات  صناعة  في  وتشركهم  بسرية  معهم  تتعامل  وال  أفرادها  كافة  مع  مستمر  بشكل  تتواصل  الداخلية  بالشفافية 

  الديمقراطية والتعامل بنزاهة على املستويات كافة السياسات وتراعي اإلدارة فيها الالمركزية واملرونة الالزمة من خالل تبني مبدأ  

 (. 2005ابو كريم، )

أهمية الشفافية تكمن في انها تعمل على تقليل الغموض والضبابية وتساهم  ( ان  2017)  يضيف سوسن والعناتي واملبيضين     

التشريعات   غموض  إلى  يؤدي  الشفافية  وانعدام  الفساد،  على  القضاء  تسهيل    , في  على  األ تعمل  تقييم  تعمل  عمليات   , داء 

الد تحقيق  على  للوصول  الشفافية  آلية  وهي  املفتوح،  بالنظام  يعرف  ما  إلى  والوصول  نجاحهما،  واملساءلة وضمان  يمقراطية 

املتخذة من   القرارات  في مراقبة وفهم وتقييم  القوانين تؤكد حق املواطن  العديد من  أن  إذ  لحكومة مفتوحة ولحق املساءلة، 

الفرصة للحص قبل املس إذا كانت  تعمل الشفافية على  ,  ول على املعلومات الصحيحة متوفرة  ؤولين وهذا الحق ال يتحقق إال 

مثل   أخرى  جوانب  إلى  التأثير  امتداد  على  الشفافية  تعمل  كذلك  مباشرة،  غير  بطريقة  االنضباط  وتصميم  النظام  إشاعة 

الشفافية على اس السيادة  الحرص والدقة واإلنجاز والحسم, تعمل  الهم بدال عن  للشراكة وحمل  املستهدف  والسلبية  تدراج 
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االجتماعية    الحقوق  مع  ينسجم  وهذا  املجتمعي  النسيج  تقوية  على  الشفافية  ,تعمل  املسؤولية  كامل  املصدر  وتحميل 

لشفافية على توفير  ل اتعم,واالقتصادية للفئات املهمشة والفقراء وتعمق أركان الديمقراطية وتسهم في بناء القواعد القانونية  

اإلربا  وتجنب  والتكاليف  قيم  الوقت  ترسيخ  على  الشفافية  تعمل  اإلدارية,  الوحدات  وظائف  وتطوير  العمل  في  والفوض ى  ك 

العام)ابن   بالنزاهة واملوضوعية واالنتماء والوالء للمؤسسة والصالح  إدارية تتصف  ,اختيار قيادات  الجماعي  التعاون والعمل 

 (. 2005علي,

الديمقراطية في املجتمع، فالشفافية تتطلب وجود روح ديمقراطية في الى متطلبات الشفافية بتوفير  ) Hoppes, 2014أشار )      

إلى املعلومات من خالل قوانين لحرية   املمارسات العملية في الحياة اليومية . فاملمارسة الديمقراطية تضمن قانونية الوصول 

قب من  عليها  والحصول  واإل املعلومات  والقوانين  األنظمة  ,مراجعة  املعنيين  املواطنين  وفقراتها  ل  نصوصها  ومعالجة  جراءات 

بيئة   في  للمستجدات  والقوانين  األنظمة  هذه  مواكبة  درجة  معرفة  كذلك  املوظفين،  و  للناس  وإعالنها  وتوضيحها  الغامضة 

ج توفر الشفافية في مختلف مناحي الحياة ,التفاعل  العمل ,نشر الوعي لدى املواطنين وتعريفهم بحقوقهم في مجال طبيعة ونتائ

املعنيين وذوي العالقة، والسماح للمواطنين أن يالحظوا ويفهموا ويقيموا قرارات وتصرفات املوظفين، وهذا يتطلب قوانين  مع  

امل ,تسهيل تدفق  التصرف بشكل رسمي  التي تتطلب إصالح سوء  املعلومات  إلى  للوصول  إلى  وأنظمة وتعليمات تسمح  علومات 

 .((Hénard, 2008ن املعلومات كافية وصحيحة  املستويات املختلفة وجمع معلومات وان تكو 

 أسباب إهدار الشفافية في العمل الجامعي 

 تحول مفهوم الوالء إلى بعض أشكال النفاق الهادف إلرضاء القيادات الجامعية.  -١ 

قتل روح    والعامة وتحميلها مسؤولية كل األخطاء مما يتسبب في  تطرف أحكام املؤسسة الجامعية في الشخصيات القيادية  -٢

 املخاطرة واالبتكار. 

 عدم دقة اختيار بعض القيادات الجامعية.  -3

 تعدد وتداخل الجهات الرقابية وهذا يؤدي إلى أن يصبح الخوف ثقافة للعمل املؤسس ي.  -٤

 تمسك القيادات الجامعية بمواقعها.  -٥

رة" ويقع التركيز على اإليجابيات واملبالغة في أبعادها.  " إلى الجامعة في خدمة اإلدا  دارة في خدمة الجامعةانعكاس مفهوم " اإل   -  6

 (.2001)ابو النادي, وإخفاء السلبيات وعدم االستفادة من نتائجها ضمن آليات هذا التحول الشاذ

 دور الحكومات في دعم ومساندة الشفافية 

سيع سياسة الباب املفتوح والتعامل  دتها وذلك من خالل  تو حكومات في دعم الشفافية ومسانهناك دور أساس ي وحاسم لل      

املباشر مع الناس، وزيادة برامج الحوار والنقد البناء ,القضاء على الواسطة، وإيجاد ميثاق شرف يلتزم به الجميع ,التعامل مع  

ال املوقع  في  املوظف  يستمر  ال  بحيث  الوظيفي،  الدوران  املعلو سياسة  وتكامل  التدريب  من  نوع  وهذا  طويلة  ملدة  مات  واحد 
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,التركيز على أخالقيات الوظيفة العامة وتعزيز دور املؤسسات الرقابية ,على الحكومة أن تسهل للمواطنين أو ممثليهم الحصول   

الكافية)أحمد, املعلومات  السياسات والتوجهات واالطالع عليها،2012على  إلى معرفة  تتعداه  الرقابة    (، بل  أنواع  وهو نوع من 

سه املواطنون من خالل السلطة التشريعية والصحافة ومؤسسات املجتمع املدني بكافة أنواعها)ابو  على العمل الحكومي، يمار 

 ( .2009كريم ,

    ( السلوكيات واملمارسات في اإلدارة الجامعية لتحقيق مبدأ الشفافية 2018يشير أحمد  إلى  مفتوحة    توفير قنوات اتصال  ,( 

أنفسهم، وبينهم وبين املجتمع الخارجي الذي تعيش فيه الجامعة, احترام حقوق    ة وقوية بين أفراد مجتمع الجامعةوجسور ثابت

نمط   في  السرية  االبتعاد عن  الجامعة,  تقدمها  التي  الخدمة  في  املعنيين  لكافة  الالزمة  املعلومات  ,توفير  األفراد وخصوصياتهم 

ي املكان املناسب, تأكيد مفهوم اإلدارة في خدمة  ار القيادات الجامعية على أساس وضع الرجل املناسب فالعمل اإلداري, اختي 

الجامعة، والجامعة في خدمة املجتمع, تطوير التشريعات والتعليمات بما يتالءم مع متطلبات الشفافية ,ربط الجامعة وبرامجها  

وااللتزام   الوالء  روح  بث   , واحتياجاته  السوق  االبت مع  يفرز  مما  الكامنة  الطاقات  إخراج  إلى  يؤدي  واإلبداعمما   Green )كار 

Wood , 2001) . 

تستنتج الباحثة  أن الشفافية تحقق أغراض وفوائد متعددة غايتها القصوى تحقيق السعادة للجميع وذلك من خالل   .1

مست على  األفراد  فرضا  والنوعي.  الكمي  املستوى  على  مميزة  إنتاجية  إلى  املتلقي  الوصول  الجمهور  ورضا  التنظيم  وى 

قة أمر ليس سهل املنال ويفترض في إدارة مؤسسات التعليم العالي ممثلة بمختلف املستويات اإلدارية  للخدمة وذوي العال

املعلومات   ، فقد أصبحت  إدارة هذه املؤسسات  في  التقليدية  النظرة  الشفافية والتخلي عن  واألكاديمية دعم ومساندة 

إليها واستنباط دالالتها على غير ما كان  حق الجميع   متعارف عليه أن املعلومة قوة ويجب احتكارها ليتسنى  في الوصول 

الفساد   لتفش ي  دعوى  هي  الالشفافية  إن  القول  يمكننا  شديد  وباختصار  ومفرداتها  املؤسسة  على  السيطرة  للقيادات 

 وعدم االلتزام بتحري النزاهة. 

 اسات السابقة الدر 

العديد الدراسا  هناك  اإلدارية  من  الشفافية  موضوع  تناولت  التي  الى  ت  االقدم  من  الزمني  التسلسل  حسب  ترتيبها  تم 

( للكشف عن مدى تأثير اإليجابية والشفافية على الثقة بين القادة  (Steven et al, 2010سعت دراسة ستيفين  االحدث: فقد  

الوص النهج  الباحثون  واستخدام  املنظمات،  داخل  )وفعاليتهم  من  الدراسة  مجتمع  تكون  وتكونت  1053في، حيث   ،
ً
مشاركا  )

( من  الدراسة  لجم304عينة  كأداة  االستبانة  استخدام  وتم   ،
ً
مشاركا نتائج  (  وأظهرت  املعلومات،  اإليجابية  ع  أن  الراسة 

 وجود فروق ذات داللة  والشفافية كان لهما أثر كبير على ثقة املتابعين وتقييمهم لفاعلية القائد، وأظهرت نتائج الدراسة أيض 
ً
ا

 إحصائية تعزى ملتغيرات )الجنس، والعمر، وميل الثقة(. 

هازيكورن        دراسة  األ ,Hazelkorn) (  (2012  أما  إلى   التعرف  هدفت  من  فقد  قدر  أكبر  توفر  أن  يمكن  التي  املناسبة  دوات 

تقدمها   التي  الخدمات  واملستفيدين من  املصلحة  واملعلومات ألصحاب  اتبعت  الشفافية  ايرلندا،  في  العالي  التعليم  مؤسسات 

بدرجة كبيرة    ا، أظهرت النتائج وجود تأثير( فردً 145الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتم اختيار عينة عشوائية مكونة من )
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النزاهة  (الية:  االستخدام قيادات التعليم العالي لعدد من األدوات الرئيسة لدعم الشفافية ومتطلبات تطبيقها في الجوانب الت 

وتوفيرها   املعلومات  تدفق  يحقق  بما  باستمرار(  وتحديثها  والقوانين  اللوائح،  وتطوير  والعقاب،  الثواب  مبدأ  وفق  واملحاسبة 

 إلى تحديث وتطوير التعليم العالي األوربي. للمستفيدين وصو 
ً
 ال

( وجبران  وسالمة  شقرا  أبو  دراسة  الشفا2018وسعت  ممارسة  درجة  إلى  التعرف  األردنية  (  الجامعات  في  اإلدارية  فية 

قتها بمستوى الدافعية لدى أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم، وتكون مجتمع  الحكومية والخاصة بإقليم الشمال، وعال

الشمال والبالغ عددهم  ا الحكومية والخاصة بإقليم  األردنية  الجامعات  في  العاملين  التدريس  لدراسة من جميع أعضاء هيئة 

(2059( من  العينة  وتكونت   ،
ً
أهداف  309( عضوا الطبقية. ولتحقيق  العشوائية  بالطريقة  اختيارهم  تم  تدريس  هيئة  ( عضو 

جمع املعلومات، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى  م الباحثون االستبانة كأداة لالدراسة استخد

، ووجود عالقة ارتباطية إيجابية )طردية(   أعضاء هيئة التدريس كانت متوسطة؛ وأن مستوى 
ً
الدافعية لديهم قد كان مرتفعا

 بين الشفافية اإلدارية والدافعية
ً
نت النتائج أيًضا وجود فروق دالة إحصائًيا في  لدى أعضاء هيئة التدريس؛ وبي  دالة إحصائيا

الح  )الجامعات  لصالح  وجاءت  الجامعة(  )نوع  ملتغير  تعزى  والدافعية  في الشفافية  فروق  وجود  عدم  بينت  حين  في  كومية(، 

 الشفافية والدافعية تعزى )ملتغير الجنس(. 

     ( الطوب  دراسة  ا2019سعت  لتفعيل  املقترحة:  اآلليات  إلى  التعرف  باململكة  (  الحكومية  الجامعات  في  اإلدارية  لشفافية 

الشفافي تفعيل  متطلبات  توفر  مدى  على  التعرف  خالل  من  السعودية،  آليات  العربية  وتقديم  حائل،  جامعة  في  اإلدارية  ة 

دراسة من  مع املعلومات، وتكون مجتمع المقترحة لتفعيلها، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي، واالستبانة كأداة لج 

( عددهم  والبالغ  حائل  بجامعة  واإلناث  الذكور  من  اإلداريين  املوظفين  )1119جميع  من  الدراسة  عينة  وتكونت  من  (  171(، 

ظر  الذكور واإلناث، ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن مدى توفر متطلبات تفعيل الشفافية اإلدارية من وجهة ن

،  اإلداريين في جامعة حائل،  
ً
جاء بدرجة متوسطة، وحصلت أبعاد الشفافية اإلدارية لألبعاد ككل جاءت بدرجة متوسطة أيضا

دالة   فروق  وجود  عن  الدراسة  نتائج  وكشفت   ،
ً
جدا عالية  بدرجة  اإلدارية  الشفافية  لتفعيل  املقترحة  اآلليات  محور  وجاء 

 حول تفعيل الشفافية اإلداري
ً
 ملتغير  ة حسب متغير الجنس وجاءت لصالإحصائيا

ً
 وفقا

ً
ح الذكور، ووجود فروق دالة إحصائيا

 القسم وجاءت لصالح كليات التربية.

( دراسة هدفت الكشف عن درجة تطبيق القادة األكاديميين في الجامعات األردنية  ملفهوم  2020أجرى دراوشة وعياصرة )     

ستخدم الباحثان املنهج الوصفي املسحي، واالستبانة  الثقة في تحقيق النزاهة والشفافية من منظور أعضاء هيئة التدريس، وا

( عضو هيئة تدريس، وأظهرت نتائج  300( عضو هيئة تدريس، تكونت عينة الدراسة من )850كأداة دراسة، وتكون مجتمع من )

و   ، كبيرة  بدرجة  والشفافية جاءت  النزاهة  تحقيق  في  الثقة  ملفهوم  األكاديميين  القادة  تطبيق  أن درجة  نتائج الدراسة  أظهرت 

النزاهة  تحقيق  في  الثقة  العينة على درجة تطبيق   أفراد  استجابات  في  إحصائية   عدم وجود فروق ذات داللة 
ً
أيضا الدراسة 

إلى  ترجع  هناك فروق  كانت  بينما  الكلية(،  ونوع  الوظيفي،  األكاديمية، واملسمى  والرتبة  )الجنس،  متغيرات:  والشفافية بسبب 

 تي كانت لصالح الجامعات الخاصة. اختالف نوع الجامعة ال
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وقد تم االستفادة من هذه الدراسات في تطوير أداة جمع املعلومات، والتعرف على نتائجها ومقارنتها    التعقيب على الدراسات :  

ت النظري، لذلك  باإلطار  املتعلقة  املناسبة، وفي تدعيم بعض اآلراء  املعالجات اإلحصائية  الحالي واستخدم  البحث  تميز  بنتائج 

الشفافية اإلدارية لدى قادة الجامعات األردنية  ملمارسة  الحلول املقترحة  بالكشف عن عن الدراسات السابقة  الدراسة الحالية  

 (. 2022/2021من وجهة نظرهم ، للعام الجامعي)

 واألدوات   نهجيةامل 

الدراسة - عن    : منهج  للكشف  النوعي  املنهج  استخدام  املقترحة  تم  الش الحلول  الجامعات  ملمارسة  قادة  لدى  اإلدارية  فافية 

 األردنية من وجهة نظرهم. 

الدراسة: )عميد    مجتمع  الحكومية والخاصة وهم  االردنية  الجامعات  في  األكاديميين  القادة  الدراسة من جميع  تكون مجتمع 

( قائد 322والبالغ عددهم )  2021/  2022كلية، نائب عميد كلية، مساعد عميد كلية، ورئيس قسم( في محافظة اربد للعام الدراس ي  

 . م2021أكاديمي حسب إحصائيات التعليم العالي للعام الدراس ي 

 عينة الدراسة 

( باختيار عينة عشوائية من  الباحثة  إربد إلجراء مقابالت معهم  12قامت  في محافظة  املوجودة  الجامعات  في  أكاديمي  ( قائد 

 . لإلجابة عن سؤال الدراسة 

تم أداة   - اربد والبالغ  وضع اسئل  الدراسة:  في محافظة  االردنية  الجامعات  في  األكاديميين  القادة  ة إلجراء مقابالت مع عينة من 

ملمارسة الشفافية اإلدارية لدى قادة الجامعات األردنية من وجهة  الحلول املقترحة  عن  ( قائد أكاديمي ، للكشف  12عددهم )

 نظرهم. 

 متغيرات الدراسة: 

 يرات االتية: اشتملت الدراسة على املتغ     

 املتغيرات الرئيسة: 

 الشفافية اإلدارية لدى قادة الجامعات األردنية .  -

 ساليب واملعالجات االحصائيةاأل  -

لإلجابة عن سؤال الدراسة تم إجراء مجموعة من املقابالت مع القادة األكاديميين ومن ثم تحليل مضمون هذه املقابالت 

 واستخراج التكرارات والنسب املئوية
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 ج الدراسة ومناقشتها ائنت

ملمارسة الشفافية اإلدارية لدى قادة الجامعات  هي الحلول املقترحة  ما  لإلجابة عن سؤال الدراسة الذي نص على: " -

 "؟ من وجهة نظرهماألردنية 

التي تم اجراؤها مع ) - املقابالت  ارب12لإلجابة عن هذا السؤال تم  تحليل مضمون  أكاديمي من جامعات محافظة  تم    د،( قائد 

اختيارهم بصورة قصدية بواقع ثالثة من كل جامعة لضمان تمثيل جميع الجامعات. وقد تم اعتماد مضمون الفقرة كوحدة  

الباحثة   االجابات وتجميعها، خرجت  ترميز  وبعد  املقترحة  بللتحليل  الجامعات  الحلول  قادة  لدى  اإلدارية  الشفافية  ملمارسة 

 تي:االاألردنية من وجهة نظرهم على النحو 

توفير عوامل الثقة بين األفراد داخل الجامعة واملجتمع الخارجي من خالل نشر املعلومات، إذ أن الثقة تؤثر على    املقترح االول: .1

%( من 92( قائد من افراد عينة املقابلة أي بنسبة )11: وقد جاء هذا املقترح على لسان )درجة اإلخفاء وتحد من التوتر والصراع

تعزو الباحثة مجيء هذا املقترح باملرتبة االولى إلى شعور القادة األكاديميين بضعف في ممارسة الشفافية اإلدارية  و   أفراد العينة. 

املتوقعة,,وغياب   الجامعة وعوائدها  اهداف وتوجهات  التصورات حول  او  الرؤى  بتواصل  الدافعية والتشجيع   االستمرار   وقلة 

 وغموض التعليمات وجمود االنظمة والقوانين وعدم وضوحها.  يد السلطات العليا, فيعلى العمل بسبب تركيز اتخاذ القرارات 

التام  2 التدفق  دون  يتم  ال  وهذا   ، معينة  آلية  خالل  من  الجامعية  اإلدارة  أداء  تقييم  في  للمجتمع  السماح  الثاني:  .املقترح 

( بأخر على لسان  أو  املقترح بشكل  أفراد  10للمعلومات: وقد جاء هذا  بنسبة )عين( من  أي  املقابلة  العينة.  84ة  %( من أفراد 

بالقوانين   املعرفة  الى عدم  يعود  بها  وااللتزام  اإلدارية وممارستها  الشفافية  تطبيق  كثير من جوانب عدم  بأن  يرى هؤالء  حيث 

من حاالت مخالفة    ثيرواحياًنا سوء تفسيرها، أو التباين في تفسيرها من موظف او عامل آلخر. وقد يعزى هذا املقترح إلى أن ك 

التعليمات أو عدم تطبيقها يعود الى جهل العاملين بهذه التعليمات أو عدم فهمها بصورتها الصحيحة, ورفض التعليمات ايضا  

التواصل   وقلة  والقدرات,  االحتياجات  مع  تتعارض  التعليمات  هذه  بان  املوظف  العتقاد  الواقعية  بصورتها  تقبلها  وعدم 

 لخارجي نتيجة املحافظة على الوضع الراهن ورفض التغيير.  ع اواالتصال مع املجتم

الثالث:  3 الجامعي.املقترح  العمل  في  القرارات  صناعة  في  واملشاركة  الديمقراطي,  املناخ  باملرتبة  توفير  املقترح  هذا  جاء  وقد   :

إلى البطء وعدم االهتمام في بناء   ترح%(، وقد يعزى مجيء هذا املق75( ممن تمت مقابلتهم أي بنسبة )9الثالثة ، حيث أشار له )

مهارات العمل واإلتصال والشفافية لدى األفراد العاملين , وشيوع مناخ العمل غير الهادف والقابل للتأويل, وضعف في إيجاد  

  زام تحقق الغاية املطلوبة ,وغياب الشفافية ,وعدم االلت  أدوات حل املشكالت، وعدم تشكيل فرق عمل مؤهلة وبقيادة فعالة

 بقائمة اللوائح والتعليمات املندرجة من التعليم العالي.

تفعيل استخدام نظم معلومات متطورة وتوظيف تكنولوجيا املعلومات لتسهيل ودعم االنفتاح الذي بدوره  .املقترح الرابع:  4

لسان على  الحديثة  الوسائل  باستخدام  االلتزام  وتحسين  لتعزيز  املقترح  هذا  وجاء  الفاعلية:  عينة  7)  يحسن  أفراد  من   )

( أي بنسبة  املسؤولية واملحافظة على  58املقابلة  العاملين من تحمل  إلى خوف  املقترح  ُيعزى هذا  العينة، وقد  أفراد  %( من 

نظام   وُضعف  واإلبتكار،  املبادأة  على  شجع 
ُ
ت ال  التي  الصارمة  واإلجراءات  األنظمة  أن  كما   , العملي  والروتين  الراهن  الوضع 
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,وا  املعلوماتلسر التحفيز  تبادل  في  التحيز   ية  واملهارات    واستخدام  القدرات  وضعف  الذاتي,  والتطوير  التدريب  وُضعف   ،

 التقنية , وخلل في برامج التخطيط والتدريب العملية واملهنية الحديثة.

ا: التأكيد على الدور الكبير لإلدارة األكاديمية بشكل خاص و الجامعة بشكل عام ف. املقترح الخامس5 لتأثير على مسلمات و  ي 

الناس  النزاهة   ,قناعات  أنظمة  بناء  في  يساهم  مما  العامة  الوظيفة  بالقيم وأخالقيات  )  وااللتزام  املقترح من  من  6.وجاء هذا   )

  الى عدم شعور القادة بأهمية االنضباط %( من مجموع عينة املقابلة., وقد ُيعزى هذا املقترح  50أفراد عينة املقابلة اي بنسبة )

,كاإلنصاف  ال اإلنسانية  العالقات   في  بعملهم  يتصل  ألنه  الذاتي  باإلنضباط  االلتزام  على  العاملين  اجبار  يمكن  ال  حيث  ذاتي 

والصدق وغيرها من املمارسات الفردية لدى كل عامل, لذا فان القيادات كلما طبقت االنضباط الذاتي كلما اثرت ايجابيا على  

كبيرة   بدرجة  وتأكيد  للو املحيطين وساهمت  الديمقراطية.  قيم  ,وترسيخ  واالزدهار  والرقي  التطور  في  الهرم  اعلى قمة  الى  صول 

في   املمارسات وتضمينها  في كافة  األخالقي  املتغير  التأكيد على  الشفافية,  في بث روحانية  له دور كبير  الذي  املساءلة  ودعم بعد 

 مساقات دراسية خاصة تشمل البعد الديني والوطني. 

ن الطوبتائوتتفق  نتائج دراسة  الحالية مع  الدراسة  )2019)  ج  ,ودراسة دراوشة وعياصرة  بدراسة  2020(  والتي جاءت   ،)

 واقع الشفافية اإلدارية بأبعادها املختلفة. 

 الخالصة 

والتعامالت   واملمارسات  العالقات  جملة  تتضمن  العالي  التعليم  مؤسسات  في  اإلدارية  الشفافية  أن  الباحثة  وتستنتج 

ر  لوكيوالس
ُ
توف إلى  يؤدي  مما  واألكاديمية،  اإلدارية  املستويات  كافة  على  تنظيمي صحي  مناخ  وتوفير  بالوضوح،  تتسم  التي  ات 

الزائف التمكين  وليس  الحقيقي  التمكين  خالل  ومن  واألفراد،  اإلدارة  بين  والثقة  وتوفير   املصداقية  بمسؤولياتهم،  للقيام 

واملؤسسات التي تتصف بالشفافية تتواصل بشكل مستمر مع كافة    .العمل  لباتاملعلومات الضرورية لكل مستوى حسب متط

أفرادها وال تتعامل معهم بسرية، وتشركهم في صناعة القرارات، ورسم السياسات وتراعي اإلدارة فيها الالمركزية واملرونة الالزمة  

أهمية الشفافية اإلدارية في كونها قناة اتصال  كمن  من خالل تبني مبدأ الديمقراطية والتعامل بنزاهة على كافة املستويات ,وت

مفتوحة بين املسؤولين وأصحاب املصلحة، وتظهر أهميتها في املنظمة اإلدارية بين القيادات فيما بينهم من جهة، وبين القيادات  

تعر  في  العاملين  ومساعدة  وتوجهاتها  إجراءاتها  في  الضبابية  إزالة  أجل  من  أخرى،  جهة  من  املؤسسة    يفهم والعاملين  بأهداف 

ما   بكل  املعنوية عند معرفتهم  إنتاجيتهم، والرفع من هممهم  العاملين، وزيادة  الوالء واالنتماء لدى  ورؤيتها، وبالتالي غرس روح 

يدور في املؤسسة، باعتبارهم جزء من املؤسسة العاملين بها؛ ألن الشفافية تعزز دور الوالء لدى العاملين وترسخ قيم التعاون، 

 فر الجهود ووضوح النتائج وتحسينها. وتضا

 التوصيات 

 بناًء على نتائج الدراسة توص ي الباحثة باآلتي:

في األ _ العاملين  جميع  لدى  وتعزيزها  اإلدارية  الشفافية  ملمارسة  املقترحة  بالحلول  املقابالت  عينة  أفراد  بمقترحات  خذ 

 الجامعات. 
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بالشف_       املتعلقة  الدراسات  من  املزيد  درجة    افيةإجراء  كدراسة  أخرى  بمتغيرات  وربطها  األردنية  الجامعات  في  اإلدارية 

ممارسة الشفافية في الجامعات وعالقتها باألداء الوظيفي, ودراسة مستوى الشفافية في الجامعات االردنية ودورها في تحقيق  

 االلتزام الوظيفي. 

افيا   قائمة البيبليوغر

 بيةاملراجع العر 

-  ( زياد.  علي،  وأسباب2005ابن  أشكاله  الفساد  تناميه.  (.  من  الحد  واستراتيجيات  آثاره  ودوافعه،  دراسات  ه  مجلة 

 .34-1(، 16، )إستراتيجية

-  ( فؤاد.  مرام  النادي،  املمارسات  (.  2001أبو  لبعض  اليرموك  جامعة  في  واألكاديمية  اإلدارية  األقسام  رؤساء  تصورات 

 .جامعة اليرموك، إربد، األردن . رسالة ماجستير غير منشورة،اإلدارية ذات العالقة بالشفافية: دراسة حالة

-  ( علي.  وجبران،  كايد  روان وسالمة،  الحكومية  2018أبو شقراء،  األردنية  الجامعات  في  اإلدارية  الشفافية  ممارسة  درجة   .)

نظرهم.   وجهة  من  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  الدافعية  بمستوى  وعالقتها  الشمال  إقليم  في  العلوم  والخاصة  دراسات 

 . 301-282، (1)45التربوية، 

. رسالة دكتوراه غير منشورة،  مفهوم الشفافية لدى اإلدارة العليا وعالقته باالتصال اإلداري   (.2005أبو كريم، أحمد. )  -

 .الجامعة األردنية، عمان

 للنشر والتوزيع. عمان: األردن، دار الحامد  الشفافية والقيادة في اإلدارة.(. 2009. )حمدأبو كريم، أ -

احمد، أ  -  كريم،  بفاعلية  .  2005  بو  وعالقته  الرسمية  األردنية  الجامعات  في  األكاديمية  اإلدارة  لدى  الشفافية  مفهوم 

 . رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األرنية عمان، األردن.. االتصال اإلداري 

 ار الفكر العربي.القاهرة: مصر، د   التربية الدولية.(. 2012أحمد، إبراهيم. ) -

عبد هللا مصطفى   - وإمكانية (.  2018)  أحمد،  الثانوية  املدارس  لتصنيف  العاملية  املعايير  في ضوء  املدرس ي  األداء  تقويم 

 . بحث منشور، جامعة جنوب الوادي، مصر. اإلفادة منها في مصر

-  ( امل(. درجة اإللتزام بممارسة الشفافية اإلدارية لدى األق2012الحربي، محمد.  التربية بجامعة  لك  سام األكاديمية في كلية 

 . 341-308(، 6)1املجلة الدولية التربوية املتخصصة،  سعود. جامعة امللك سعود،

املؤتمر العلمـي   دور األستاذ الجامعي في إشـاعة ثقافـة النزاهـة والشـفافية ومكافحـة الفسـاد.(.  2013الحيالي، نـور طارق. )  -

الفس-السـابع االقتصادية واالجتماعية وسـمظاهر  وانعكاسـاتها  العـراق،  ـاد  واالقتصاد،  اإلدارة  كليـة  العـراق،  في  معاجلتهـا  بل 

 جامعـة البصـرة.
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(. درجة تطبيق القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية ملفهوم الثقة في تحقيق  2020دراوشة، نجوى وعياصرة، محمد. )  -  

 .68-56(، 2)11سة، . مجلة التربية واملمار نظر أعضاء هيئة التدريس النزاهة والشفافية من وجهة

دور الجامعات األردنية في تعزيز قيم النزاهة وعالقته باالنتماء    (.2017. )سوسن، بدرخان والعناتي، ختام واملبيضين، محمد  -

 .99-77، (4) 44مجلة دراسات العلوم التربوية، الوطني لدى طلبة الجامعات الحكومية والخاصة. 

-  ( الجامعات وأثرة على اإللتزام التنظيمي لدى أعضاء  2016الطراونة، حاكم عبد الرحمن ذياب.  (. تطبيق مبادئ الحوكمة 

ميدانية.   دراسة  األردن:  جنوب  الحكومية  األردنية  الجامعات  في  التدريسية  ماجستيرالهيئة  الكرك،  رسالة  مؤته،  جامعة   ،

 األردن. 

دراسة  –الحكومية باململكة العربية السعودية    . آليات مقترحة لتفعيل الشفافية اإلدارية في الجامعات(2019الطوب، ريم. )  -

 . 27-1(، 22)3املجلة العربية للعلوم والنشر، ميدانية بجامعة حائل. جامعة حائل، اململكة العربية السعودية، 

اتها في الجامعات الحكومية الفلسطينية من وجهة نظر  درجة ممارسة الشفافية اإلدارية ومعيق(.  2016عالونه، مروان. )  -

 . جامعة االستقالل، بحث منشور، فلسطين، القدس. ء الهيئة التدريسيةأعضا

، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة اليرموك  الشفافية ندوة تميز األداء الحكومي(.    ٢٠٠٣لكايد، زهير عبد الكريم، )  ا  -

 ، جامعة اليرموك، األردن .  . اربد ٢٠٠٣نيسان  ٣٠. 

-  ( تغريد.  دور  2020املومني،  من وجهة  (.  األكاديمية  النزاهة  تعزيز  في  الرسمية  األردنية  الجامعات  في  التدريس  هيئة  أعضاء 

 .20-1(، 22)4مجلة العلوم التربوية والنفسية، نظرهم أنفسهم. 
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Abstract 

There is no doubt that social relations have been affected in some way by the 

successive massive developments that have taken place in society in light of 

globalization, especially with regard to information technology and Internet 

technology, which creates the opportunity for radical changes in the material and 

moral spheres in which various models of social relations are taken and formed.  

The Internet is no longer just a global network for storing information or a tool for 

its rapid circulation, but today it performs exceptional tasks with political, media, 

scientific, economic, cultural, and social repercussions as well . 

 The Internet, and social networking sites, has played a role in isolating individuals 

socially and dismantling the relationships between individuals in Moroccan society, 

who spend a long time dealing with computers, the Internet and smart phones, with 

its social isolation, and thus the disintegration of the family bond, especially in the 

spread of new patterns of values and behaviors in society continued.  The saying the 

world is a small village, in its essence, carries a stark realistic contradiction, which 

is that technical and technological development, despite having contributed to the 

fluidity and abundance of information and enabling people to communicate with the 

other distantly, at the same time made the intimate space between family members 

an island Isolated with no connection between them, as if the technical ego lives 

outside the boundaries of the unreal, near and far at the same time. 

Keywords: virtual; Social ties; Social Isolation; Socialization; Family 

 

 

Lahcen Dahmany Digital Relations and Social Isolation 

And its Impact on the Socialization 

of the Moroccan Family 

https://orcid.org/0000-0002-0311-7971
lahcendahmany@gmail.com


 

 

163 
 

ISSN: 2701-9233 

 
 

 2022 ،5، العدد 2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 5 (2022) 

 

 
 العالقات الرقمية والعزلة االجتماعية

 وانعكاساتها على التنشئة االجتماعية باألسرة املغربية

 لحسن دحماني 

 ملغرب ا .وزارة التربية الوطنية

 lahcendahmany@gmail.com  :ل االيمي
 

 

 تاريخ النشر  ول تاريخ القب تاريخ االستالم 

2022/07/09 2022/08/11 2022/09/05 
 

DOI  :  10.17613/dx4x-nx53 
 

 

 

 ملخص 

عالقات االجتماعية تأثرت بطريقة ما بالتطورات الهائلة املتتالية التي حدثت في املجتمع في ظل  فيه أن ال  كال شمما  

في املجالين    لفرصة لتغيرات جذريةالعوملة، خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات وتقنية االنترنيت، وهو ما ييهئ ا

لم تعد مجرد شبكة    فاألنترنيتالقات االجتماعية.  املادي واملعنوي الذي تتخذه وتتشكل في إطاره مختلف نماذج الع

انعكاسات   ذات  استثنائية   
ً
مهاما اليوم  تؤدي  أصبحت  بل  سريع،  بشكل  لتداولها  أداة  أو  املعلومات  لتخزين  عاملية 

. لمية واقتصادية وثقاسياسية وإعالمية وع
ً
 فية واجتماعية أيضا

 وتفكيك العالقات بين  االنترنيت، ومواقع التواصل االجتما  أصبح لشبكةلقد  
ً
عي خاصة، دور في عزل األفراد اجتماعيا

 في التعامل مع الكومبيوتر واالنترنيت والهواتف الذك
ً
 طويال

ً
ية،  األفراد في املجتمع املغربي، الذين أصبحوا يقضون وقتا

القيم    من عزلة اجتماعية، وبالتالي تفكك الرابط األسري، خاصة في ظل انتشار أنماطبما ينطوي عليه   جديدة من 

 يتمثل في كون التطور  
ً
 صارخا

ً
 واقعيا

ً
واملسلكيات في املجتمع. إن مقولة العالم قرية صغيرة، تحمل في جوهرها تناقضا

وغزارتها وتمكين اإلنسان من التواصل مع اآلخر  في سيولة املعلومات  التقني والتكنولوجي على الرغم من كونه ساهم  

في أنه  إال   ،
ً
مجاليا أي    البعيد  بينها  ليس  معزولة  عبارة عن جزر  األسرة  أفراد  بين  الحميم  املجال  الوقت جعل  نفس 

 القريب والبعيد في نفس الوقت.  واقعي-الالرابط، وكأن األنا التقنية تعيش خارج حدود 

 األسرة  ؛التنشئة االجتماعية  ؛العزلة االجتماعية ؛الروابط االجتماعية ؛ياالفتراض   :يةفتاحاملات الكلم

 

 

 

mailto::%20lahcendahmany@gmail.com
mailto::%20lahcendahmany@gmail.com


 

 

164 
 

ISSN: 2701-9233 

 
 

 2022 ،5، العدد 2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 5 (2022) 

 

 
 مقدمة

 اليوم، بفعل انتشارها الواسع وعدم خضوعها  
ً
تعتبر وسائل التواصل االجتماعي أحد أبرز الوسائل اإلعالمية الرقمية تأثيرا

 كانت مبنية على اللقاء أصبح يؤثر في الواقع للرقابة االجتماعية ولسيولتها، فالعالم الرقمي 
ً
ي ويغيره، فالعالقات االجتماعية قبال

اللقاء القائم على االتصال الرقمي املرتبط  املباشر وجها ل إلى  اليوم تحولت  وجه، بما يحمله الوجه من دالالت إنسانية، لكنها 

العالقات، فانتقلت الذات من الذات  لى تغيرات في طبيعة  بوجه الشاشة، بما يحمله من دالالت التشييء. إن هذا التغير أدى إ

 في وظائف التنشئة االجتماعية التقليدية، فلم يعد اإلعالم    االجتماعية إلى الذات الرقمية، هذا التحول 
ً
يحمل في طياته تحوال

الصورة وتأثيراتها   بسيولة 
ً
الجماهير، بل أصبح وعيهم سائال الذي يؤطر وعي  اليوم هو  خاصة    القوية على السلوك،  التقليدي 

ال.  إن التعلم/التربية قائمة على الحب الصلب، الحب  وأن التعلم والتنشئة االجتماعية ترتبط باملحاكاة، محاكاة القدوة واملث

ا  القائم على األسس القيمية واألخالقية، وليس على الحب السائل الذي يتلون بكل القيم السلبية التي تطبع اإلعالم الجديد وم

اء على اللحظة القائمة  الفتراضية، لتصبح العالقات الرقمية هي أساس العالقات االجتماعية، وليتم القض ينشر على صفحاته ا

على اللقاء الحميمي الجسدي املختزل في الوجه كتعبير إنساني.  وبالتالي عزل األفراد عن واقعهم وهمومه ومشاكله، إنه تخدير  

قدرتها على التنشئة االجتماعية اإليجابية، خاصة في ظل تراجع األسرة    ة أثرت في األسس وفيللذات واستعبادها من طرف قو 

 ما طبيعة العالقات القائمة بين األفراد  ها بوظيفة التربية البيولوجية وتلبية الرغبات والحاجات الخاصة باألطفال، إوارتباط 
ً
ذا

وسائل من  بها  يرتبط  وما  الرقمية  الوسائل  انتشار  ظل  االجتماعي؟  في  االفتراض ي    التواصل  العالم  وتأثير  انعكاسات  وما 

 كننا الحديث عن تنشئة رقمية في مواجهة تنشئة اجتماعية باألسرة املغربية؟ الرقمي على العالقات األسرية؟ وهل يم

 تحديدات مفاهيمية  -1

 األسرة   1-1

ة االجتماعية، مادام الفرد ال  عن طريق سلطة التنشئ ال أحد يجادل بكون األسرة هي الخلية األولى التي تحدد سلوك الفرد،  

 عن حريته وإرادته، فال أحد يختار األسرة أو املجتمع الذي يعيش  يختار أن يوجد داخلها، فهو مقذوف به دون استش
ً
ارته ضدا

ال  من 
ً
نسقا تلقينه  على  تعمل  أسرة والتي  فترة من حياته داخل  يعيش  أن  فالفرد مرغم على  وبالتالي  وتعمل على  فيه.  قواعد، 

الطفل مع محيط اس تكيف  "إن  والديه ومحيطه ومجتمعه.  لقيم وسلوكات وأفعال  تمثله لشخصية  تدماجه  يتم من خالل  ه 

( كما أكد على ذلك  21، ص  2015)الهادي الهروي،    والديه التي تمثل الشخصية االجتماعية ملجتمع ما أو لطبقة من الطبقات"

 .  Eric Fromأريك فروم 

هيفاألس ب  رة  وسيطة  و مؤسسة  ذات  واملجتمع،  الفرد  بميكانيزماتين  ذلك  في  تستعين  وتلقينية،  تكوينية  الضبط    ظيفة 

واالدماج والضغط في تمرير وفرض قيم املجتمع، من حيث أن تلك القيم وضعيات سلوكية مثالية...فاألسرة املغربية تعمل على  

إنتاج القيم واملعايير الثقافية واألخالقي التي  ة االيجابية والناجعإعادة  ة واملثل العليا، مثلما تعيد بناء وضعية نفس الجماعة 

دة السكانية أو املجال الذي توجد فيه. إنها تعيد إنتاج املدينة أو القبيلة بنفس القيم والتمثالت واملعايير التي  تنتمي إليها الوح

 (. 21، ص 2015)الهادي الهروي،  ". ورثتها
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 ية الرقماعية والتنشئة التنشئة االجتم 1-2 

" بكونها "تلك العملية أو السيرورة التي   L’action Socialeيعرف "غي روش ي" التنشئة االجتماعية في كتابه "الفعل االجتماعي  

والفاعلين   التجارب  تأثير  تحت  شخصيته  لبنية  املكونة  ملحيطه،  السوسيوثقافية  العناصر  خاللها  من  الفرد  يكتسب 

جتماعية  ( فعملية التنشئة اال Guy Rocher,1968, p 132االجتماعية التي يعيش فيها" ) هنا يتكيف مع البنية االجتماعيين، ومن 

هي اكتساب للمعارف والنماذج والقيم والرموز، وباختصار اكتساب طرق الفعل والتفكير واإلحساس ... وتبدأ هذه العملية منذ  

 (. Guy Rocher,1968, p 133بفنائه" )والدة الفرد وتستمر طوال حياته، وال تنتهي إال 

رموز والنماذج واملعارف املوجهة لسلوك النشء وذلك عبر عملية  التنشئة االجتماعية، بهذا املعنى، هي عملية نقل للقيم وال 

ماعية.  التعلم، خاصة على مستوى السنوات األولى من عمر الفرد. وبهذا تكون األسرة هي العنصر األهم في عملية التنشئة االجت

عالقا أن  واأل ذلك  اآلباء  بين  القائمة  الثقافية  والنماذج  القيم  وإكساب  والتلقين  النقل  األسري. ت  املحيط  داخل  تتبلور  بناء 

وبالتالي يمكن القول إن التنشئة االجتماعية ظاهرة تثقيفية، ألنها تعمل على نقل الثقافة املجتمعية للنشء؛حيث تصبح عملية  

أن    والنماذج االجتماعية والثقافية التي يجب على الطفل أن يبدأ بتمثلها. ويمكن فها هو فرض القواعد  منظمة للسلوكيات، هد

تخلق هذه الوسيلة القهرية واإليحائية حالة صراع لدى الطفل بين ما يريد أن يفعله وما يجب )إلزام( عليه أن يفعله، أي بين  

و  وأن  خاصة  والفعل،  التصرف  وحرية  املجتمع  االجتم إلزامية  التنشئة  بل  سائط  فقط،  األسرة  على  تقتصر  ال  متعددة  اعية 

تصال الجماهيري والشارع واملسجد وجماعة الرفاق وغيرها، وكلها أنماط من السلوك تؤثر على  تتجاوزها إلى املدرسة ووسائل اال 

تحدث   التي  االجتماعية،  التنشئة  بين  هنا  التمييز  ويمكن  معها.  التكيف  إلى  وتدفعه  مؤسالطفل  أو  مجتمعات  سات  داخل 

املجتم تمس  ألنها  أوسع  بشكل  تتحقق  التي  واملدرسة...وبين  كاألسرة  وسائل  محددة  مثل  الجماهير،  نحو  وتتوجه  كليته  في  ع 

والبصرية  اإلعالم االجتماعي  السمعية  التواصل  أو  ووسائل  الجغرافية  للحدود  مراعاة  دون  الثقافات  نقل  في  تساهم  التي   ،

 ن صراع الثقافة األم والثقافة املستوردة. الذي يجعل الطفل بي الثقافية، األمر 

  واألدوات  نهجيةامل -2

  ذه الدراسة على منهج الفهم من أجل الوصول إلى إجابات عن اإلشكالية املطروحة، لذلك اعتمدنا على تقنية عتمدنا في ها

وصل عدد املقابالت إلى تماعي فايسبوك، وقد  قابلة مع عدد من املبحوثين بشكل افتراض ي، من خالل وسائل التواصل االجامل

منهم من خالل أيقونة الدردشة الخاصة، وقد أبدو موافقتهم    12ع  م  حيث تم التواصل املقابلة من مختلف مدن املغرب،    15

ين  في املستوي  تالميذ أفراد بشكل مباشر، وهم    3ن  خاصة أن موضوع البحث يؤثر عليهم بشكل كبير جدا، في حي  ،اإلجابةعلى  

 ولى بكالوريا. ترك واأل الجدع مش

 اإلنسان: من الذات االجتماعية إلى الذات الرقمية -3

ا  إلى  لقد عرفت   
ً
املسؤولة عن تصرفاتها اإلرادية، وصوال الواعية املفكرة  الذات  باعتبارها  بتعريفها   

ً
بدءا تغيرات كثيرة،  ألنا 

 
ً
 االتحليل النفس ي الذي جعلها انعكاس لصراع نفس ي الشعوري، مرورا

ً
جتماعية ال توجد إال باآلخرين ولآلخرين   باعتبارها ذاتا

اليوم نضيف  أن  ويمكن  اآلخرين.   االفتراض ي    ومع  الذات  وجود  أصبح  لقد  رقمية/افتراضية.   
ً
ذاتا باعتبارها   

ً
تعريفا الذات  إلى 

ادرة على اإلفالت فبينما كانت األنا قاليوم أحد املحددات الرئيسة لألنا، فالتقدم التكنولوجي العلمي غير من عالقتنا مع األنا.  
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بامل  بأيدنا؛  نلمسها  أن  اآلن  يمكننا  الثقافي،  التحديد  وأصبحت  من  رقمية.   
ً
أنا هي  االفتراضية  األنا  إن  للكلمة:  الحرفي  عنى 

شكالي عن  ( وهنا يحضر السيلفي باعتباره التعبير اإل 107، ص2019االفتراضية ملسية ويمكن تحسس األنا كما هي. )إلزا غودار، 

أناك الداخلية  شاشة. فأن تلتقط صورة معناه أن تلعب مع صورتك، معنا-تراضية، من خالل موضوعالذات االف ه أن تلمس 

باألصابع من خالل إدخال تعديالت على الصورة بمساعدة برامج معينة. لقد أصبحنا نصل إلى الذات من خالل اللمس وليس  

 . إن االفتراض ي ينذر بميالد شكل جديد للذات.عجابات )الاليكات(..الفكر. وأصبحت قيمة الذات في عدد اإل 

دا باملجتمع  قذف  االفتراض ي  تعتبر  إن  حيث  مجتمعية،  مراهقة  بأزمة  مقارنته  يمكن  بتحول  شبيهة  انتقالية  مرحلة  خل 

ثتها  يرات في إبداالت أحداملراهقة مرحلة انتقالية، فهي تتميز بتحوالت جذرية تقود الذات إلى اكتشاف نفسها، ونحن نواجه تغ

للتحوالت  انتقالية  مرحلة  االجتماعي  املستوى  على  نعيش  الرقمية،  غودار،    -الثورة  )إلزا   .
ً
حقيقيا  

ً
انقالبا نعيش  ،  2019بل 

وإدراكنا  110ص نظرتنا  تغيرت  لقد  تغير؟  الذي  هو  له  إدراكنا  أن  أم  السيبرنطيقية،  الثورة  مع   
ً
فعال العالم  تغير  هل  لكن،   .)

بيننا و م وذلك من خالل جعل  للعال اليوم هي الوسيط  اآللة  إن  العالم،  بيننا وبين  الذكي" وسيط  العالم والذات  "الهاتف  بين 

والغير. ليطرح التساؤل: إلى أي حد يمكن لهذه الشاشة أن تكون فاتحة لعالقة جديدة بين األفراد؟ خاصة وأنه يمكننا اختزال  

إنت أي  الشاشة،  على  في صورة  وهل  األفراد  ثابتة؟  تواصلية  اج صورة  شبكات  أو  شبكة  في  بها  والقذف  لنفس ي  التقاط صورة 

 عليه من "اليكات" يؤدي إلى تغيير في عالقتي بذاتي وإلى تغيير أوسع وأعمق لألنا؟وانتظار ما ستحصل 

 أنماط حياتنا، وأدى هذا التطور 
ً
في   إلى تغيير راديكالي   إن الثورة التكنولوجية أحدثت مجموعة من القطائع وخلخلت عميقا

لها تغيران: عالقتنا مع املكان/املجال، وعالقتنا مع  طريقة إدراكنا للعالم، وهو ما يمكن أن نطلق عليه ثورة إنسانية حدث داخ

اللغة. فلم يعد هناك فواصل بين االفتراض ي والواقعي، ال ألن االفتراض ي في طريقه إلى أن يحل محل الواقع فقط، بل ألنه يعمل  

. لقد أصبحنا نعيش تجارب لم يسبق أن عشناعلى توسيعه وإثرائه  
ً
ها من قبل: من املمكن أن  ليصل في النهاية إلى تغييره أيضا

(  وهو ما أصبح يتم بشكل  32، ص2019ننظم لقاء يجمع بين آالف األشخاص دون أن يتحرك أحد من مكانه، )إلزا غودار،  

التعليم عن بعد الجائحة حيث  في ظل  العلمية واملحاضرات والندوات عن بعد، يمكن أن  ، والشغل عن بعد، وابارز  للقاءات 

 بقعة جغرافية في العالم، وننصت له ونتفاعل معه في أي بقعة جغرافية من العالم. يحاضر املحاضر من أي 

إحصا يكفي  شعبيتها  أو  وقعها  قياس  أجل  ومن  جديدة،  سلطة  ظهور  على  االجتماعية  الشبكات  أهمية  عدد  تؤكد  ء 

إننا ننتقل داخل سياق  اليكات( فيها. يتعلق األمر بقوة ال يمكن تجاهلها في عالم تخترقه كل أشكال  اإلعجابات )ال التواصل... 

هو   الصارخ  واملثال  في سرية.  به  االحتفاظ  أو  داخله  ش يء  إخفاء  الصعب  من  أصبح  مجتمع شفاف،  إلى  التواصل،  في  مفرط 

 ما حيثما كان. القدرة على تحديد مكان أي شخص 

شر املتصل )الزمن االفتراض ي( أصبحنا  عالقتنا مع الزمن منذ العشرية األخيرة من القرن العشرين، فبفعل املباغيرت  لقد ت

مرتبط   األمر  يعد  فلم  املباشر.  االتصال  بفعل  خاص  واحد  بعد  في  واملستقبل(  والحاضر  )املاض ي  الثالثة  األبعاد  نختصر 

 كما كان من قكانت لدي رغبة في ا  باالنتظار أو الصبر، فإذا
ً
 عسيرا

ً
بل،  الستماع إليك وأنت في أقص ى العالم، فهذا لم يعد أمرا

ننظر   نعد  فلم  فاملكان/املجال كذلك.  الرقمنة/االفتراضية  بفعل  التغيير  لحقه  الزمان  أن  األمر. وكما  املباشر يسر  فاالتصال 



 

 

167 
 

ISSN: 2701-9233 

 
 

 2022 ،5، العدد 2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 5 (2022) 

 

 في بع 
ً
، لقد أصبحنا ننتقل في مجال بدون وجهة محددة،  دين هما بعدا الشاشةإليه من خالل أبعاده الثالثة، ليصبح مختصرا

 الفتراض ي بدون وجهة محددة.  فاملش ي أصبح في هذا الفضاء ا

يتعلق األمر بتغير هام في اإلبدال قد يقود إلى نهاية التاريخ، كما تنبأ بذلك هيجل، أو ما قال به فوكوياما وفق الحدس ذاته.  

فوكويام كان  اإلجماع  بالتأكيد،  على  يركز  الفيلسوف  ا  ولكن  األيديولوجيات.  صراع  واختفاء  الغربية  اللبرالية  فرضته  الذي 

 على مصير اإلنسانية في مواجهتها لتطورات البيوتكنولوجيا.  
ً
أيضا  

ً
إنسانية، كان قلقا املافوق  األمريكي، الذي كان ينتقد بشدة 

إلى حاضر بسيط  ا للتاريخ؟ لن يكون  فكيف ال يؤثر تغير تصورنا للفضاء والزمان في تصورن نهاية األمر، وقد تحول  التاريخ في 

 (. 57، ص2019أفقي بال أفق، سوى تشخيص )إلزا غودار، وأصبح سجينا لفضاء/ مجال  

البؤرة التي تتطور داخلها االستراتيجيات    Henri Lefebverهذا يدعونا إلى استحضار هنري لوفيفر   الذي جعل املجال هو 

ك   اإلنسانية  وقد  مواالجتماعية.  وإدارته  للفضاء   
ً
جماعيا  

ً
امتالكا ما  مجتمع  تحول  اليوم  "يفترض   :

ً
قائال التدخل تب  خالل  ن 

  
ً
جماعيا  

ً
عمال باعتباره  اإلنسانية  الفصيلة  مجال  إنتاج  بإمكانية   

ً
مستقبال األمر  مصالحهم...يتعلق  باختالف  للمعنيين  الدائم 

 اجتمالهذا املجال، وبإنتاج املجال الكوني ب
ً
 لتحوالت جذرية. )إلزا غودار،  اعتباره سندا

ً
 لحياة تتعرض يوميا

ً
( 58، ص2019عيا

 لفضاء اجتماعي في تحول دائم،   أليس هذا
ً
 يشتغل باعتباره سندا

ً
 افتراضيا

ً
هو ما يقع من خالل الشبكة؟ إنها تقدم فضاء كونيا

 ويعد بذلك صدى لتحوالت وجودنا؟  

ي  إن امتزاج الزمن واملكان في تخذ  د قريب كان اللقاء بينهما يؤثر في طريقة اللقاء بين األنا والغير. فإلى عهاملباشر االتصالي 

صورة عينية، أي كلحم ودم، وليس كصورة افتراضية، كان اللقاء مع الغير عبر الوجه الذي يجسد وحده اإلنسانية كلها التي  

اء من الوجه إلى الشاشة. فهل اللقاء اإلنساني  يعمل على تحويل اللقتوضع في الرابط الرهيف للحظة اللقاء، لكن االفتراض ي س

 من الالمرئي، إنه يش يء الذات واآلخر  في اإلنسان الزال ممكنا؟ إن  
ً
 من البرود بين األنا واألنت، إنها تقيم جدارا

ً
الشاشة تقيم نوعا

حسابك  من  ما  حذف شخص  مسألة  إن  موضوع.  داخل  موضوع  اإلنسان  يصبح  درجة  ا  إلى  وسائل  على  لتواصل  الشخص ي 

ي ش يء،  مجرد  أصبح  الذي  للغير،  االفتراض ي  بالقتل  إيذان  هو  بينكما  االجتماعي  الحوار  يتخذ  عندما  االفتراض ي،  عاملك  ؤثث 

منحى ال تحبذه، إن األمر يتعلق بقتل رقمي للغير االفتراض ي. إن اللقاء كان يرتبط بالوجه بالحلم باآلخر باعتباره ذات من لحم  

فيود بالرغبة  أو  م، مرتبط  لم يعد ثمرة رغبة  الغير  االفتراض ي فإن  العالم  اليوم وضمن  أما  محط حلم، بل أصبح    مالمسته، 

ذلك   أردت  متى  إليه  الوصول  أستطيع  متملك،  أصابع  املسافة–موضوع  بعد  باملسافات    -رغم  يعترف  يعد  لم  االفتراض ي  ألن 

 حتى بين األنا وذاتها.    ين األنا والغير، بل املكانية، إال أنه خلق مسافات قيمية كبيرة ب

 العالقات والروابط األسرية باملغرب -4

 سرية من االرتباط إلى التفكك الروابط األ   1-4

لقد كانت العالقات والروابط االجتماعية باملجتمع التقليدي ذات طابع ترابطي اجتماعي، حيث الكل كان يرتبط باملجتمع  

الفردي يعبر في طياته عن اإلرادة الجماعية،  التي كانت تؤطر حيا  املحلي وتقاليده وأعرافه وقيمه الفعل  ة الجماعة، فقد كان 

( 68، ص2015ما يؤكده إميل دوركايم: ومن املجتمع يأتينا خير ما فينا ومنه تنبع األشكال العليا لنشاطنا " )إميل دوركايهم،    وهو
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في   ميرلوبونتي  تعبير  حد  على  دوما  حاضر  الغير  كان  مم  فقد  أثناء  الذات  عملية  ذهن  في  يتدخل  الكل  وكان  ما،  لفعل  ارستها 

 لوحدة املعايير والقيم السائدة باملجتمع املحلي،  التنشئة االجتماعية من العائل
ً
ة املمتدة إلى الجيران والكبار بصفة عامة، نظرا

بشكل جماعي، وكانت  لى مستوى القبيلة( و وكان اللقاء والحوار والتفاكر طقس يومي، وكانت القرارات تناقش عالنية )خاصة ع

 لها. لكن مع تغير   األدوار واملسؤوليات ملقاة على عاتق الكل سواء أكان ص
ً
 باعتباره جزء ال يتجزأ من األسرة ومكمال

ً
 أم كبيرا

ً
غيرا

املجال والعمران   ني وإحداث تغيرات مادية، خاصة على مستوى املجتمع املغربي خاصة بفعل تدخل االستعمار الفرنس ي واإلسبا

ة من ممتدة إلى نووية وتغير نمط العمران من أفقي إلى  هور مؤسسات حداثية وتفكيك النسيج االجتماعي وتغير نمط األسر وظ

يموغرافي الكبير للمدن  عمودي )الشقة(، تغيرت معها معالم الروابط االجتماعية داخل املجاالت الحضرية، خاصة مع النمو الد

انت إلى  أدى  وتقلصالذي  الفردانية  م  شار  األخيرة  هاته  لتصبح  االجتماعية  التنشئة  في  املتدخلين  النووية  عدد  باألسرة  رتبطة 

أمام ضغط متطلبات الحياة   الجيرة، خاصة  البرود في عالقة األفراد وتفككت روابط  إلى نوع من  )األب واألم فقط(، كما أدت 

د ذوسرعتها  تطور  بل  االجتماعية،  بالعالقات  يرتبط  لم  التفكك  هذا  إن  الحضرية،  املجاالت  العالقات اخل  تفكك  إلى  لك 

ليس بفعل الطالق بين األب واألم كما هي داللة التفكك األسري التقليدية، بل إن التفكك األسري اليوم هو    والروابط األسرية،

اآل  بين  والقيمية  االجتماعية  الرابطة  في  على  تفكك  الجسدي  التقارب  من  الرغم  على  ذاتهم  بحد  األزواج  بين  بل  واألبناء،  باء 

ثقافة   تقريب  في  ساهم  ألنه  صغيرة،  قرية  أصبح  الذي  العالم  عرفه  الذي  التكنولوجي  التطور  بفعل  وذلك  البيت...  مستوى 

ا، فلم تعد معاملها واضحة ولم تعد طرقها  البعيد وقيمه وأفكاره وغيرها، إال أن هذه القرية الصغيرة لم تعد كذلك بفعل سيولته

نج لذلك  بينة،  السيبر ووجهتها  العالم  في  يبحرون  الناس  مد  طيقيني د  غير  محددة  وجهة  فالعالم  بدون  لذلك  للوقت،  ركين 

ا في  اليوم ساهم في قطع التواصل مع القريب، لكنه قربه مع البعيد، إننا اليوم نختصر املسافات البعيدة، ولكنن  طيقي نيالسيبر 

اليوم أضحوا يشكلون جزر   الواحدة  إلينا، إن أفراد األسرة  الوقت نبتعد بمسافات نفسية ووجدانية كبيرة عن األقرب  نفس 

... إن هذا األمر يجعل العديد من الناس يتهمون األسرة  
ً
معزولة ومتباعدة ال تجمعهم سوى مائدة الطعام إن هي وجدت أصال

 كما يجب، في حين أنهم يغفلون الظروف البنيوية التي أصبحت تحكم وجود األسرة.بكونها املقصرة وال تقوم بدورها  

 العالقة الزوجية في ظل وسائل التواصل االجتماعي 2-4

لقد أصبحت البرمجيات من خالل "البيغ داتا" تتحكم في اختيارتنا، فأضحت اليوم تقول لنا ما يجب أن "نقرأه واملوسيقى  

ا  والفيلم  نسمعها  أن  يجب  البي،  التي  وكريستوف  دوغان  مارك  مكان.")  أي  وفي  أكله  علينا  وما  مشاهدته،  علينا  ، 2020لذي 

السعادة  161ص مثال  كان  الذين  والشكاكين  الرواقيين  فلسفة  القديمة،  الفلسفة  عن  نكون  ما  أبعد  "إننا  باومان:  يقول   .)

التي   املختصرات  نفضل  واآلن  واملتواصل،  الدائم  الذاتي  التحسن  هو  البعيد،  عندهم  املدى  على  العمل  وتلغي  الجهد،  تلغي 

البي،   وكريستوف  دوغان  مارك   ( فيه"  النجاح  على  هناك ضمانة  تكون  أن  دون  الشاق  كانت 162، ص2020والعمل  لقد   .)

ليوم  العالقة مع الغير أداة لبناء الذات، لذلك كان الزواج فعل اكتمال على اعتبار اإلنسان كائن ناقص،غير أن اللوغاريتمات ا

أصبحت تدخل الذات في العالم الرقمي لتجعلها داخل وهم الشخص ي الرقمي، حيث أصبحت أداة للكسل الفكري نتيجة قتل  

لتصبح   وتفكيكه،  الذوات  بين  اللقاء  كسر  على  عمل  فالرقمي  األغيار،  مع  والسجال  الحوار  من  النابعة  واألفكار  املشاعر 

 برودة ال
ً
صقيع، إنه يعزلنا عن بعضنا البعض، يدخلنا في عزلة أنطولوجية كئيبة. إن "العزلة هي  مشاعرنا وتواصلنا اليومي باردا

تتآكل   كما  الحياة  وتمر  ذاتها،  األيام  هي  األيام  وتمر  نفسها،  الساعات  هي  الساعات  مرور  وهي  أحد،  يكسره  ال  الذي  الصمت 
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العزل  إن  منفى،  هي  هي غرق،  العزلة  إن  في صمت...  الحياة  وتمر  إنها  األحالم،  رموش،  العالم ضمن خفقات  عن  التخلي  هي  ة 

إلزا غودار،    ( استيهاماتنا وآمالنا"  في  الواقعي واالفتراض ي  بين  إلزا غودار هي  160، ص  2019تفاوت واع  العزلة كما ترى  إن   .)

، الذين    انعدام التواصل بين األفراد، إن االفتراض ي اليوم لم يجعل هوة بين اآلباء واألبناء فقط، بل جعلها بين
ً
الزوجين أيضا

، على أساس القلب والعقل، على أساس الحوار والتواصل،  
ً
من املفترض أن تقوم عالقتهما على أساس الحب واملسؤولية أيضا

(. إن منطوق القول  51، ص  2019وهو ما أكده باومان بقوله: "فشل الحب هو في الغالب فشل في التواصل" )زيغمونت باومان،

القة القائمة على الحب هي عالقة في عمقها قائمة على التواصل والتفاعل الدائم، وليس التواصل الزوجي  واضح وصريح، فالع

كما التواصل مع باقي األفراد اآلخرين، بل للتواصل الزوجي طابع خاص وحميمي، إنه تواصل غير مفتوح على الفضاء العام أو  

االجتماعي، ألنه سيتحول آنذاك من الحميمية إلى الفضيحة الرقمية  االفتراض ي، وال يمكن أن يكون موضوع لوسائل التواصل  

ما   بقدر  الحقيقة  عن  يبحثون  ال  وروادها  االجتماعي  التواصل  وسائل  وأن  خاصة  الهشيم،  في  كالنار  ستنتشر  التي  واإلشاعة 

 للرأي الع
ً
ام. لذلك فالعالقة الزوجية  يسوقون لكل فعل ال أخالقي فاضح أو عالقة صراع بين زوجين أو فردين لتصبح موضوعا

 تقوم على أسس االحترام والتواصل الواقعي وجها لوجه، الوجه الذي ينقلنا إلى إنسانيتنا بكل انفعاالتها  
ً
هي عالقة ثنائية أساسا

اللقاء  نهاية  الزوجين، إن  اللقاء والتواصل والتفاعل الجسدي بين    ومشاعرها، وليس من خالل شاشة باردة تغيب فيها حرارة 

العالقة لتصير عدما، وهو ما تؤكده السيدة رشيدة     33املباشر والحميمي القائم على الحوار والتواصل والتفاعل يطفئ نور 

 في طالقنا، فقد كنت منشغلة في هاتفي وهو كذلك، وقد دخلت في تحد مع 
ً
سنة: "لقد كانت وسائل التواصل االجتماعي سببا

بالنسا خاصة  مغلقة  مجموعة  في  ذات  صديقاتي  ابنتنا  يحمل  كان  املطبخ،  في  يساعدني  وهو  زوجي  تصوير  على  فعملت  ء، 

السنتين، ونزلت الشريط مع أغنية "مسيطرة" ، فجأة عاد في اليوم التالي من العمل وقد وصله الشريط املصور، بدأت املشاكل  

  (. إن هذا القول يؤكد بامللوس أن ال2022في ظرف أسبوع تطلقنا" )البحث امليداني،  
ً
عالقة الزوجية ال تحتمل أن تكون موضوعا

 بين الناس، بل بين العائلة، فما بالك بأن تنتشر  في وسائل التواصل االجتماعي صوتا وصورة.
ً
 خارجيا

 إلى التواصل الرقمي   الحوار األسري من  3-4

 لتدخ
ً
املغاربة أن عالقتهم بأسرهم هي عالقة سيئة نظرا الشباب واألطفال  العديد من  أكد  في حياتهم الشخصية  للقد  هم 

ومحاولة إلزامهم بعدم جدوى وسائل التواصل االجتماعي والعالم الرقمي بصفة عامة من ألعاب إلكترونية وغيرها، وقد أكدوا  

 من خالل هواتفهم الذكية التي ال تكاد تفارقهم، لذلك انحسر دور األسرة  
ً
على أن استخدامهم للمواقع اإللكترونية يتم غالبا

ف أصبح    ياليوم  األمر  هذا  ألن  للحياة،  ونظرتهم  ومعتقداتهم  وأفكارهم  بقيمهم  االهتمام  وليس  املادية  األبناء  متطلبات  توفير 

العالقة  إن  شخصياتهم.  في  املؤثرة  الرقمية  االجتماعية  التنشئة  قنوات  كأحد  االجتماعي  التواصل  وسائل  توفره  بما  يرتبط 

باء إلى عدم تحمل مسؤولية قيامهم بواجباتهم، يقول محمد  وهو أب لثالثة أطفال: "  آل السيئة بين اآلباء واألبناء مردها حسب ا 

هذا الجيل ال يريد تحمل املسؤولية وال يريد أن يتعب ويكد في العمل من أجل تحقيق ذاته، لقد علمتهم الوسائل التكنولوجية  

 كثيرة تنمي قدر 
ً
تنا الجسدية والعقلية، أما اليوم األبناء ال يقومون بأي  االكسل الجسدي والفكري، ففي وقتنا كنا نلعب ألعابا

 لهم بكبسة زر واحدة دون أن يتحرك من مكانه" )البحث امليداني،  
ً
(. 2022مجهود عضلي أو فكري، فقد أصبح كل ش يء متاحا

ي التي تسهر على  هإن هذا األمر هو ما أكده ألكسيس دو طوكفيل: "هناك سلطة واسعة ووطيدة تكفلت وحدها بضمان املتعة و 

إعداد رجال   مثلها تود  لو كانت  األبوية  بالسلطة  إنها شبيهة  إنها مطلقة ولها تفاصيل منتظمة وحذرة ولطيفة،  الناس،  مصير 



 

 

170 
 

ISSN: 2701-9233 

 
 

 2022 ،5، العدد 2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 5 (2022) 

 

... وهكذا دأبت على جعل االختيار الحر   
ً
يكونون راشدين في املستقبل، ولكنها تود على العكس من ذلك، أن تحافظ عليهم أطفاال

 كل ش يء، بما فيها استعماله  دبال قيمة ونا
ً
ر االستعمال، إنها تحاصر فعل اإلرادة في فضاء ضيق، وتسلب املواطن شيئا فشيئا

 . (89، ص 2020لنفسه" )مارك دوغان وكريستوف البي، 

 عن    ة بيد أن هذه النظرة التي يحملها اآلباء عن أبنائهم حتى وإن كانت صادقة في جانب منها، إال أن نظرة األبناء مختلف
ً
تماما

نظرة اآلباء، ومرد ذلك في اعتقادنا هو التباعد الفكري والقيمي واالنخراط الرقمي لكل منهما، فاآلباء اليوم مطالبون باالنخراط  

في العالم الرقمي والفعل فيه، وهو نفس األمر لكل الساهرين على التنشئة االجتماعية من أجل عدم ترك الباب مفتوح ومرتبط  

"باملؤث املتلقي  ر فقط  كفاءة  من  والرفع  الذوق  تنمية  بجانب  االهتمام  دون  املادي  الربح  هو  الوحيد  همهم  الذين  التافهين"  ين 

واملنخرط في هذا العالم الرقمي... لذلك غياب اآلباء عن هذا العالم وعدم اهتمامهم به، أو انخراطهم السلبي كمستهلكين فقط،  

يجعل هؤالء ينفتحون على أناس آخرين يتقاسمون معهم نفس االهتمامات، لذلك    ، أو عدم اهتمامهم بنفس اهتمامات أبنائهم

اهتماماتهم مع أصدقائهم االفتراضين عوض مناقشة هذه   في مناقشة  أكثر حرية وراحة  أنفسهم  أنهم يجدون  أكد األبناء على 

سنة أولى باكلوريا: " إن اآلباء    15رشيد    ل االهتمامات مع أسرهم، خاصة وأن أسرهم الزالوا يعتقدون أنهم مالكوا الحقيقة، يقو 

ال يناقشون معنا في محاولة إقناع واقتناع، بل يحاولون فرض سلطتهم وأفكارهم علينا دون االهتمام بأفكارنا، بل إن كل فكرة  

الخلل فيها، كما أ التخلي عنها دون قدرتهم على تبيان مكامن  هم يحاولون  ن ال تتوافق مع منطقهم هي فكرة خاطئة وجب علينا 

أفكارهم علينا دون أن يقنعوننا بصحتها ومنطقيتها، لذلك أفضل أن أظهر لهم ما يريدون تجنبا للصراع والصراخ، وأفعل ما  

امليداني،   )البحث  أحد"  من  العقاب  إلى  أتعرض  أن  دون  حرية  بكل  أفكاري  جميع  االفتراضيين  األصدقاء  مع  وأناقش  أريده 

2022 .) 

السبرنطيق  ال يخضع للضوابط االجتماعية وال يمكن أن    يإن الفضاء 
ً
بالنسبة ملستخدميه من الشباب يجعله فضاًء حرا

يؤدي بمستخدمه إلى التعرض للعقاب نتيجة التعبير عن أفكاره ورغباته، وبأي لغة أو ألفاظ يريد، عكس األسرة وباقي وسائط  

السلوكيات على  الرقابة  من   
ً
نوعا تفرض  التي  التقليدية  على    التنشئة  التعبير  إمكانية  فتح  األمر  هذا  إن  وغيرها.  واللغة 

مصراعيها، فكل واحد يستطيع أن يدلي بدلوه في النقاش العام، دون أن يفكر في عواقب ذلك، لذلك يلجأ عدد من مستخدمي  

الرق من  التخلص  وبالتالي  الحقيقية،  هويتهم  إخفاء  أجل  من  مستعارة  أسماء  إلى  االجتماعي  التواصل  االجتماعية  اوسائل  بة 

مع   ورغباتها  اهتماماتها  كل  ومناقشة  التعبير  على  قدرة  أقل  املغربية  األسرة  في  الفتاة  للفتيات، ألن  بالنسبة  واألسرية، خاصة 

الواقعية   الحقيقية  الحقيقي عن شخصيتها  التعبير  افتراضية هي  العالم االفتراض ي متقمصة شخصية  إلى  تلجأ  فإنها  األسرة، 

امل ألجمها  والفرح  التي  والرغبات  الفكر  من  لكنها شعلة   ،
ً
ذاتها واقعيا إخفائها، فتجدها كتومة ومنطوية على  جتمع وعمل على 

. إن هذه االزدواجية هي استراتيجية ذاتية من أجل انفالت الفتيات من الدخول في صراع مع األسرة، لكنها في  
ً
والشغب افتراضيا

 
ً
 من الحرية حتى وإن    نفس الوقت تمارس كل ما ترغب فيه افتراضيا

ً
في فضاء سائل يتملص من الرقابة االجتماعية ويخلق نوعا

كانت حرية وهمية افتراضية، إلى أنها تتيح فرصة التعبير وإظهار الشخصية املخفية وراء الضبط االجتماعي لألسرة الذي أصبح  

 ضبط ش يء.  ال يستطيع 
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هم يعيشون غربة على مستوى واقعهم األسري واالجتماعي،  أن إن مستعملي وسائل التواصل االجتماعي بشكل مكثف يرون   

لذلك   يعيشونه،  الذي  الواقع  نفس  من  ليس  استهالكهم  ونمط  وحاجياتهم  ورغباتهم  وأذواقهم  وتطلعاتهم  وآمالهم  فأحالمهم 

وة بين ما يرونه وما  لهيعتبر العالم االفتراض ي في كثير من األحيان هروبا وتنفيس لهم، على الرغم من أنهم يدركون مدى اتساع ا

يتابعونه وما يناقشونه وبين ما يعيشونه على مستوى واقعهم املادي واالجتماعي. إن هذه الغربة التي تعيشها الذات الرقمية هي  

 على العالقات األسرية بين أفراد األسرة املغربية. 
ً
 ما ينعكس سلبا

 االفتراض ي وتغير القيم باألسرة املغربية   -5

اآلثار  أبرز  األفراد  ا  إن  املرجعية لسلوك  األطر  التي تخلقها على مستوى  التعددية  االجتماعي هو  التواصل  لسلبية لوسائل 

 ومحددة ومتحكم فيها ومتفق حولها، والتي تعتبر األساس للحكم على  
ً
داخل األسر املغربية، فلم تعد املرجعية مؤطرة اجتماعيا

ا فمن  رفضه،  أو  املجتمع  طرف  من  السلوك  بوصلة  لو مقبولية  الفرد  تفقد  التي  التعددية  إلى  واملجتمع  لألسرة  القيمية  حدة 

كثيرة   مجتمعات  على  أعيننا  فتحت  االجتماعي  التواصل  وسائل  ألن  والسيئ،  الجيد  والخاطئ  الصحيح  املقبول  وغير  املقبول 

ي والتقني والتدبير السياس ي  لموثقافات مختلفة، بقدر ما هو انفتاح إيجابي يمكننا من عقد مقارنات على مستوى التقدم الع

 يمكن أن تكون متعارضة مع قيم املجتمع املحلي، لذلك نجد أن العديد من الشباب  
ً
ومستوى العيش وجودته، إال أنه ينتج قيما

، إال أنها تجد 
ًّ
دى  ص  يقوم بسلوكيات يستهجنها املجتمع املحلي واألسرة باعتبارها سلوكيات خارج اإلطار املتعارف عليه اجتماعيا

اليوم   أتيحت  التي  اإلمكانيات  بين  أن هناك فروق كبيرة  إلى  االجتماعي، وهذا مرده  التواصل   على وسائل 
ً
 كبيرا

ً
 وتفاعال

ً
إيجابيا

وبين اإلمكانيات التي أتيحت ألسالفنا من قبل، " لم يملك أسالفنا سوى أدوات قليلة للغاية تساعدهم على الفعل الناجع على  

ولكنه كبيرة،  فكلية  م  مسافة  بأدواتهم.  إليها  إلى  الوصول  يعجزون  بحيث  للغاية،  عنهم  بعيدة  إنسانية  معاناة  يشهدوا  لم 

والتعامالت   واللقاءات  لآلنية،  الضيق  الفضاء  داخل   
ً
غالبا بأسرها  جمعها  يمكن  أسالفنا  واجهها  التي  األخالقية  االختيارات 

الذي طال الوسائل التكنولوجية املعتمدة بين األمس واليوم، هو    ير(. إن هذا التغ138، ص  2019املباشرة" )زيغمونت باومان،  

شروط   هناك  أن  أم  القيم،  غرس  في  تلعبه  كانت  الذي  بدورها  أخلت  األسرة  أن  يعني  هذا  هل  لكن  األفراد،  نظرة  غير  ما 

املرجعيات في  اليوم  االجتماعي  التواصل  وسائل  تخلقه  الذي  التعدد  وهذا  التغير  هذا  فرضت  للسلوك  ا  موضوعية  ملؤطرة 

 اإلنساني؟ 

آلت إليه الروابط االجتماعية والقيمية، من سوء األخالق لألطفال والشباب أمر يجانب    فيماإن نفي املسؤولية عن األسرة  

. فمسألة التربية على القيم هي مسألة  
ً
الصواب، لكن تحميلها املسؤولية ونفيها عن الشركاء اآلخرين أمر يجانب الصواب أيضا

هذا    كة،مشتر  في  األسرة  إنصاف  لذلك وجب  باالجتماعي،  بالتربوي  باالقتصادي  السياس ي  فيها  يتداخل  اجتماعية  مسألة  إنها 

أو على األقل واحد منهم مع   الوالدين  املجال، فال يمكننا الحديث عن تربية والدية إال من خالل ظروف مادية تسمح بتواجد 

ن فيها املبادئ والقيم األولى للمجتمع، وتواجد الوالدين أو أحدهما يقتض ي توفير  لقو األطفال، خاصة في سنواتهم األولى التي يت

 عن سبل العيش  
ً
الشروط املوضوعية لذلك، أي توفر  الشروط املادية، فال يعقل أن نتحدث عن غياب شبه تام للوالدين بحثا

، فاجتماع األسرة اليوم ال يكون إال خالل  اليوما يسببه من إرهاق آخر اليوم، وتربية سليمة لألطفال الذين ال يرون أه
ً
هم إال ليال

إلى خلق أسرة تقوم   كهذا لن يؤدي 
ً
البيت، إن وضعا  ليوم جديد خارج 

ً
العشاء ليتوجه كل واحد إلى مخدعه استعدادا وجبة 
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لألسرة وما يصاحبه من  دي  بدورها التنشئوي/التربوي، بقدر ما تراهن األسر اليوم على توفير شروط البقاء املرتبط بالوضع املا 

يجعل   الذي  املجهول  واالنفتاح على  الخوف  زمن  موران،  إدغار  تعبير  الاليقين على حد  زمن  في ظل  متزايدة، خاصة  متطلبات 

تربيتهم   على  تسهر  ال  مؤسسات  لدى  زبائن  األطفال  ليصبح  الربح،  هو  الوحيد  همها  رأسمالية  ملؤسسات   
ً
سهال  

ً
صيدا األسر 

 القيم، بقدر ما تلقنهم مهارات من أجل ضمان بقائهم في دائرة تعيد إنتاج نفسها بشروط مختلفة عن سابقتها.  ئ و وتلقينهم املباد

 الختمعلى سبيل 

يمكن القول أن السبرانية أدخلتنا في عالم شفاف إلى حد الفضيحة، بل أسهمت في إحداث تغيرات كبيرة في عالقتنا بالذات 

اال  عمل  لقد  واملجال.  الذات  فتراوالغير  عكس  وهي  االفتراضية،  الرقمية  الذات  هي  الذات  من  جديد  نوع  إعالن  على  ض ي 

الواقعية، ألنها ذات تعتمد في كينونتها وهويتها وشخصيتها على الرقمي واالفتراض ي، فيمكن أن تجد الذات انطوائية خجولة على  

ال  االفتراض ي، ألن  اجتماعيا على مستوى  لكنها جريئة  الواقع،  ألنها    هويةمستوى  اجتماعية،  رقابة  كل  تتملص من  االفتراضية 

كان   فإذا  الواحدة(،  األسرة  )أفراد  القريب  بالغير  عالقتنا  تغيير  على  عمل  االفتراض ي  أن  كما  الواقعي.  االجتماعي  من  تتحرر 

ي وما نتج عنه من  لحضر الرابط االجتماعي على مستوى املجال العام )الجيرة مثال( عرف تفككا بفعل عوامل شتى منها املجال ا

قيم رأسمالية تنحو نحو الفرادنية وبرودة املشاعر االجتماعية، فإن االفتراض ي عمق هذا البرود االجتماعي الجمعي، ليصل إلى  

 حد االجتماعي الحميمي أي املجال الخاص.  

 

افيا القائمة   بيبليوغر

-  ( غودار،  الع2019إلزا  في  األنا  تحوالت  أنا موجود  إذن  أوسيلفي  أنا  األولى،  صر  (:  الطبعة  بنكراد،  ترجمة: سعيد  االفتراض ي، 

 الدار البيضاء، املركز الثقافي العربي.

 (:  التربية األخالقية، ترجمة: السيد محمد بدوي، القاهرة، املركز القومي للترجمة. 2015إميل دوركايهم ) -
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Abstract 

The current research aims to know between the organization of the classroom environment 

and the level of achievement of primary school students in the subject of social studies", 

To achieve the aim of the research the researcher used the descriptive method,The current 

research community consisted of social studies teachers for the primary stage and fifth 

grade students in the government primary schools for boys affiliated to the general 

directorate of education in Babylon-Hilla center for the academic year 2021-2022,"The 

number of schools reached (85) schools in the center of Hilla",The researcher chose (30) 

primary schools for boys as a sample from the research community, based on the random 

drawing mothod, The results showed that calculating the person correlation coefficient 

between the classroom environment in the center of Hilla and the level of academic 

achievement is a positive average correlation coefficient, meaning that the correlation for 

the research variable is a direct, average relationship , This shows that a good classroom 

environment is very important and has an impact on raising academic yield and 

concentration and developing their intelligence, A good classroom environment is very 

important for students, as it helps them maintain their physical and psychological activity, 

Maintaining their ability to comprehend and withstand the long hours of the school day and 

that a good classroom environment has a close relationship with increasing academic 

achievement , increasing attention and awareness of the student, increasing the ability to 

understand and deduce, and increasing the ability to think, recall and memorize, And that 

the poor classroom environment leads to a decrease in the academic achievement of 

students, due to lack of attention and a decrease in the ability to memorize, understand, 

perceive remember and think. 

Keywords: Organizing the classroom environment; Achievement; Primary Stage; 

Social Studies 
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 ملخص 

املرحلة           تالميذ  لدى  التحصيل  ومستوى  الصفية  البيئة   تنظيم  بين  العالقة  معرفة  الى  الحالي  البحث  يهدف 

وصفي , وقد تألف مجتمع البحث  الباحث املنهج ال  لتحقيق هدف البحث استعم االبتدائية  في مادة االجتماعيات , ول

م من  االبتدائية  الحالي  املدارس  في  االبتدائي  الخامس  الصف  وتالميذ  االبتدائية  للمرحلة  االجتماعيات  مادة  علمي 

بابل   لتربية  العامة  املديرية  الى  التابعة  للبنين  الدراس ي    –الحكومية  للعام  الحلة  عدد    2022-2021مركز  بلغ  اذ   ,

)ملا )  ( مدرسة85دارس  باختيار  الباحث  قام   , الحلة  مركز  من مجتمع  30في  للبحث  كعينة  للبنين  ابتدائية  ( مدرسة 

, أظهرت النتائج أن حساب معامل ارتباط بيرسون بين البيئة   البحث وذلك باالعتماد على طريقة السحب العشوائي 

التح الحلة ومستوى  في مركز  الدراس ي هو معامل  الصفية  االرتباطية     تباط موجب متوسط  ر اصيل  العالقة  اي  أن 

ث عالقة طردية  متوسط  , وهذا يوضح ان البيئة الصفية الجيدة لها أثر من رفع املردود الدراس ي والتركيز  ملتغير البح 

على تساعدهم  حيث  للتالميذ   
ً
جدا مهمة  الجيدة  الصفية  البيئة  وان   ، لديهم  الذكاء  نشاطهم    وينمي  على  املحافظة 

و لا  ، والنفس ي  والتحبدني  االستيعاب  على  قدرتهم  على  البيئة  املحافظة  وان  الطويلة  الدراسية  اليوم  الساعات  مل 

الفهم   على  القدرة  وزيادة  التلميذ  وادراك  االنتباه  وزيادة  الدراس ي  التحصيل  بزيادة  وثيقة  لها عالقة  الجيدة  الصفية 

القدرة   وزيادة  واالسترجاواالستنتاج  التفكير  الب  ع على  وان   , انخفاض  والحفظ  الى  تؤدي  جيدة  الغير  الصفية  يئة 

والتذكر  ا واالدراك  والفهم  الحفظ  على  القدرة  وانخفاض  االنتباه  قلة  بسبب  وذلك  للتالميذ  الدراس ي  لتحصيل 

   والتفكير.

 االجتماعيات مادة   ؛املرحلة االبتدائية؛ التحصيل ؛تنظيم البيئة الصفية :يةفتاحات املالكلم
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  ةممقد

التقد      " التقنيإن  تحديات    م  أفرزت  تولدها  املعرفة وسرعة  في  الهائل  والتدفق  اليوم  العالم  يعيشها  التي  املعلومات  وزيادة 

 لنجاح أي نشاط وفعالية تعليمية ولهذه البيئة ال بد من مؤثرات  
ً
 ضروريا

ً
متعددة تتعلق بمجال البيئة الصفية التي تعد شرطا

تك في  تساهم  ,    اهوينكثيرة  فيها  تؤثر  الصفأو  في  يحدث  ما  الصفية    أهمها  القرارات  في  واملشاركة  اجتماعي  دعم  من  املدرس ي 

  , ومعاملة  وسلوك  شخصية  من  التالميذ  به  يتسم  وما  التعلم  بعملية  واالنشغال  املعايير  ووضوح  املسؤول  الذاتي  والتوجه 

 عن حجمئاص ل خفللتلميذ دور كبير في التأثير على البيئة الصفية من خال
ً
ة التالميذ والعدد  الغرفة التي تسهل حرك  صه فضال

 (.   16 ص. ,2008 .)املبدل  "املناسب من التالميذ لسهولة ضبط الصف

كما ان البيئة الصفية تشمل البيئة الفيزيقية )املادية( وما تحتويه من أثاث ومقاعد وادراج وسبورة وإضاءة وتهوية وغير ذلك ,  "

التعلم , وال يتطلب تنظيمها الكثير من الجهد أو التكلفة , لكنه يحتاج الى االطار الذي يتم فيه  املادية ( تشكل ) ةيقيوالبيئة الفيز 

يتم   بحيث  التخطيط  الى حسن  باإلضافة   , العمل  في  وأساليبهم  النفسية واالجتماعية  واحتياجاتهم  املتعلمين  طبيعة  فهم  إلى 

يع األثاث مما يمكن التالميذ من التنقل من  ء ال ضرورة لها , وتوز دون ملئها بأشيا  ةيلصفاستغالل كل ركن من اركان الغرفة ا

 (. 7 ,ص.2015.)سعاد  "مكان الى آخر بسهولة

االندفاعية  " الفعل  ردود  من  التقليل  على  يساعد   , واالكاديمية  والنفسية  الفيزيقية  الناحية  من  الداعم  الصفي  املناخ  وان 

امل اعضاء  مختلف  ان    ةعو جم ويساعد  ,)التالميذ(   
ً
تعاونا أكثر  اإليجابية  يكونوا  مشاعرهم  ويطور  التواصل  فاعلية    " ويزيد 

 (. 278-277 ,ص.2011.)علوان وآخرون 

تعلم , اضافة الى ان البيئ 
ُ
نمية وتنشيط دافعية امل

َ
ا لها من دور كبير في ت ة  لذا َيجب على املعلم االعتناء بتنظيم البيئة الّصفية ملم

  الّصفية
ُ
خصيته و يحة للتلميذ تسار امل

َ
عطيه الخبرة التعليمية وعن  عد في تكوين ش

ُ
علمه وتقوية تفاعله وت

َ
بلورة سلوكه واسلوب ت

  , التحصيل  زيادة  انعكس ذلك على  كلما  للتعلم  مثيرة ومنشطة  البيئة  كانت  وكلما   , وَمعارفه  ومهاراته  اتجاهاته  يتعلم  طريقها 

لخيص ُمشكلة ال
َ
 ن السؤال اآلتي :حالي باإلجابة ع ال  بحث ومما سبق يمكن ت

 . "عالقة بين تنظيم البيئة الصفية ومستوى التحصيل لدى تالميذ املرحلة االبتدائية في مادة االجتماعيات "هل توجد

  سابقةالدراسات ال

 (  1995)  دراسة الخليفي -أ

التحصيل الدراس ي (( , هدفت  ة قطر وعالقتها بلو املدارس االعدادية والثانوية بد  البيئة الصفية كما تدركها عينة من طالبات ))

الى الكشف عن وج التعليمية  الدراسة  البيئة الصفية املشجعة للعملية  الطالبات في املرحلتين االعدادية والثانوية في  هة نظر 

  ( طالبة من 522من )  ل الدراس ي , وتكونت عينة الدراسةوالتي تعتبر من العوامل املسهمة في فاعلية العملية التعليمية والتحصي

, واستعملت    "( من طالبات املرحلة الثانوية239البات املرحلة االعدادية و)( من ط248طالبات املرحلة االعدادية والثانوية , و)

 , وهو مقسم الى تسعة  90الدراسة مقياس بيئة الصف الدراس ي كأداة للدراسة اذ تكون من )
ً
ابعاد , وكل بعد عشرة بنود  ( بندا

 ائج التالية : الدراسة عن النت  تر ,واسف 
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 وجدت فروق ذات داللة احصائية بين الطالبات في ادراك بيئة الصف الدراس ي .  - 

اتضح ان عينة الطالبات من املرحلة االعدادية تدرك البيئة الصفية على انها بيئة تؤكد على االنغماس في العمل املدرس ي وعلى  "-

 ."لطالبات على التفوق واملنافسةاملدرسة وتشجيع ا  مقات الصداقة بين الزمالء وعلى دععال

 . "لوحظ انه ال توجد عالقة بين التحصيل الدراس ي وبين ابعاد بيئة الصف الدراسية في املرحلتين االعدادية والثانوية"-

ال"  - التحصيل  على  تشجع  ال  بيئة  الدراسية  الصف  بيئة  ان  النتائج  تلعب  بينت  اخرى  عوامل  هناك  وان  في  و ددراس ي  اكبر  ر 

 (. 636-593 ,ص.1995.)الخليفي "حتوى ل الدراس ي كاملناهج الدراسية , وطرق التدريس , واملالتحصي

 ( 1997دراسة عطية )  -ب

عالقة بين  التوافق النفس ي واالجتماعي للطالب مع البيئة املدرسية وعالقتها بالتحصيل((,هدفت الدراسة الى الكشف عن ال"))

النفس ي واالجت  املامالتوافق  البيئة  )عي مع  الدراسة من  , وتكونت عينة  الصفين االول  ( طالب22درسية والتحصيل  في   وطالبة 
ً
ا

  
ً
والثاني الثانوي , واستعمل اختبار التوافق )النفس ي واالجتماعي( كأداة للدراسة مع البيئة املدرسية وقد اعده الباحث استنادا

أخ مقاييس  ودرجعلى   , املدرسية  البيئة  لقياس  الدراس ي  تارى  وتوصلت    التحصيل   , العام  نهاية  نتائج  ضوء  في  اخذها  تم 

 :  "سة الى مجموعة من النتائج منهاالدرا

توافق    –توافق الطالب مع دراسته    –توافق الطالب مع مدرسيه    -وجود تأثير للبيئة املدرسية بمكوناتها )التوافق مع الزمالء  -

 اس ي . ر دالنظام املدرس ي( على التحصيل ال  الطالب مع

البيئة الصفية من قبل الطلبة حسب متغير التخصص الدراس ي لصالح طلبة الفرع العلمي , ولم توجد    ق في ادراكوجود فرو   -

 ملتغير الجنس )عطية 
ً
 (. 89 ,ص.1997.هذه الفروق تبعا

    Hughes( 2007دراسة هيغس )  -ج

دراسة الى معرفة العالقة بين التحصيل  الصفية((, هدفت ال  ي وادراكات الطالب لبيئة التعلمالعالقة بين التحصيل الدراس ")) 

ادة الرياضيات وادراكات طالب املرحلة الثانوية لبيئة التعلم الصفية سواء البيئة االفتراضية عن طريق التعلم عن  الدراس ي في م

 لوجه في املدارس الثانوية في وال 
ً
التقليدية وجها أم  )   ةية فرجينيا, وتكونت عينة الدراسبعد    155من 

ً
وطالبة في املرحلة ( طالبا

على الدراسة  واعتمدت   , في    الثانوية  والطالب  االفتراضية  البيئة  في  للطالب  بالنسبة  العام  نهاية  في  للدراسة  كأداة  االختبارات 

نتائج   واظهرت   , للطالب  الشخصية  املقابالت  الى  باإلضافة   , التقليدية  التقليدالبيئة  الفصول  طالب  ان  في   ةيالدراسة  اعلى 

,معدالت   والتعاون   , واملشاركة   , الطالبي  للتماسك  في   ادراكهم  أعلى  االفتراضية يحصلون على معدالت  الفصول  بينما طالب 

وبين   الصفية  للبيئة  الطلبة  ادراكات  بين  ارتباطية  عالقة  وجود  الى  الدراسة  اشارت  كما   , املعلم  لتدعيم  تحصيلهم ادراكهم 

 (. .p.62-73 Hughes,2007) "الدراس ي
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 Lizzio (2002)زيو  سة ليدرا -د 

التعلم  ")) لبيئة  الطالب  ادراك  بين  العالقة  معرفة  الى  هدفت  العلمي((,  بتحصيلهم  وعالقته  التعلم  لبيئة  الطالب  ادراك 

( من  الدراسة  عينة  وتكونت   , ميونخ  جامعة  في  واالكاديمي  العلمي  الطبي (طالب243والتحصيل  االختصاصات  من  وطالبة   
ً
,    ةا

الباحث املقاب  واستعمل  الى  اضافة  للدراسة  كأداة  املالحظة  نتائج  بطاقات  واظهرت   , التعلم  بيئة  ومقياس  الشخصية  الت 

 للتحصيل الجامعي
ً
 جيدا

ً
 (.Lizzio.2002,p.73) "الدراسة ان ادراك الطالب لبيئة التعلم تعد منبتا

 صيل. يئة الصفية والتحبلد دراسة عراقية ملتغير تنظيم اولقد تعذر على الباحث ايجا

 

 البيئة الصفية   -1

 : عرفها كل من 

 (: 2002قطامي وقطامي ) -1

"ان البيئة الصفية تشمل البيئة الصفية املادية , وما تحتويه من أثاث ومقاعد وأدراج سبورة وإضاءة وتهوية وغير ذلك , والبيئة  

أثناء حدوث املوقف التعليمي , تلك البيئة  تسود غرفة الصف    ي تالجو العام والحالة العامة ال  الصفية النفسية التي تشير الى

تت  وتفاعل  التي   , املعلم  مع  التفاعل  مترتبات  بها  ويرتبط   , التالميذ  لها  , ويستجيب  املعلم  يحدثها  التي  التعليمية  باللحظات  أثر 

 (.189 ص. ,2002.مي اطرات تعليمية وسيطة " )قطامي وقالتلميذ مع املعلم , وتفاعل التلميذ واملعلم عبر خب 

 (:2010املشهراوي ) -2

")املشهراوي   املفتوح  التعلم  تعليمية وانشطة  تربوية ووسائل  تقنيات  بما يحتويه من  التعلم والتعليم  املهيأ لعملية  الفصل   " .  

 (. 30 ,ص.2010

 ( :2007قطامي ) -3

  , ص.2007  .دة للتربية " )قطامي  ق االهداف املنشو يقصال بين املعلم واملتعلمين لتح "املكان الخصب الذي يتم فيه عملية االت

177 .) 

4-   : التفاعل فيه بين املعلم والتالميذ من جهة وبين التالميذ بعضهم    التعريف االجرائي  البيئة الصفية هي املكان الذي يكمن 

 البعض من جهة اخرى لتوفير نظام تعليمي مالئم . 
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  : 
ً
 التحصيل عرفه كل من : ثانيا

 (: 2009)عالم  -1

داء في مهارة معينة أو مجموعة من املعارف أو انه املعرفة املكتسبة أو املهارة النامية في املجاالت الدراسية  و كفاءة اال "االنجاز أ

 (. 201 ,ص.2009.املختلفة وتتمثل في درجات االختبارات والعالمات التي يضعها املعلم لتالميذه أو كليهما" )عالم 

 (: 2011الجاللي ) -2

ال  االداء  في  "مستوى  للمتعلم  خالل  فعلي  من  عليه  ويستدل  له  املعرفي  العقلي  النشاط  عملية  عن  الناتج  االكاديمي  املجال 

اختبارات   صورة  في  أو  الدراس ي  العام  نهاية  له  تقدم  شفوية  أو  عملية  أو  نظرية  تحصيلية  اختبارات  مجموعة  على  اجاباته 

 (.25 ,ص. 2011 .مقننة" )الجاللي  تحصيلية

 (: 2013السلخي ) -3

"هو مدى اكتساب التلميذ للحقائق واملفاهيم واملبادئ والنظريات التعليمية في مرحلة دراسية معينة أو في صف دراس ي معين   

 (. 26 ,ص. 2013 .أو مساق معين , ومدى تمكنه من ذلك" )السلخي 

لة ومخططة يستدل عليها من  يقة منظمة ومتسلسر طساب التالميذ للمادة العلمية بالتعريف االجرائي : هو عملية اكت  -4

ي يحصل عليها تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة االجتماعيات على وفق االختبار التحصيلي  خالل الدرجة الكلية الت

 الذي اعده الباحث لهذا الغرض.

 عناصر البيئة الصفية   -1.1

 )املادي(  العنصر الفيزيقي  -1

ق من دونها هو توفير الغرف الصفية الجيدة التي  التعليم والتي ال يمكن للتعليم ان يتحقاالساسية لعملية    تمن املتطلبا        

توفر الجو الصفي املناسب والذي يشعر املتعلم من خالله بالراحة واالطمئنان ولتوفير ذلك يجب ان يتوفر في الغرف الصفية  

 الشروط اآلتية : 

 . "ا التي ال ضرورة له  ءان ال تكون مزدحمة باألشيا" -

 . "كفاية التهوية واإلضاءة بشكل هادئ وفي خطوط أفقية ورأسية " -

 . "توفير شروط السمع الجيد , اي بعد الفصول عن مصادر الضوضاء" -

 . "توافر الهواء النقي الخالي من الغبار" -
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 وشتاءً " - 
ً
 ."توافر درجة حرارة مناسبة صيفا

 .  "رتيبهاالتالميذ وكذلك ت  رحجم املقاعد مناسب ألعما" -

 ."حجم الغرفة مناسب للتالميذ بحيث يسهل حركتهم داخل الفصل" -

 .  "عدد التالميذ مناسب لسهولة ضبط التالميذ وادارة الصف" -

يتناسب مع طبيعة االنشطة والخبرات  "  - بما  املناسب لألثاث والتجهيزات واالدوات  , وبشالتوزيع  بها  التي ستتم    ل ك التعليمية 

 . " ميذ وسهولة املحافظة على نظافتهايعطي حرية للتال 

 يشتت انتباه التالميذ"  -
ً
  . )املشهراوي  "التوزيع الجيد للمثيرات من رسوم ووسائل توضيحية او خرائط , بحيث ال يكون عشوائيا

 (. 31- 30 , ص.2010

 العنصر التربوي :   -2

ى  ا املعلمون بشأن االهداف التربوية التي يعملون عل رارات التي يتخذهقلمحتوى املنهاج الدراس ي , ومن ا"وهو عنصر ينبثق من  

ومن    , العمرية  الفئات  وملختلف   , التعليم  مراحل  مختلف  في  ليتعلموها  ومهارات  معارف  من  التالميذ  يحتاجه  وما   , تحقيقها 

)   "العنصر التربوي  ه جميعا من مالمح ذهنظيمها , وعرض ما يتم داخلها و خالل ما يزاولونه من انشطة خالل اليوم املدرس ي مع ت

 (. 128 ,ص. 1996 .عدس 

 العنصر االجتماعي والنفس ي   -3

في " تتمثل  مناسبة  فيزيقية  بيئة  بتوفير  تهتم  انها  فكما   , للمدرسة  االساسية  الوظائف  من  واجتماعية  نفسية  بيئة  توفير  يعد 

ا اإلضاءة ودرجة الحرارة والوسائل السمعية  ة التي يتوفر فيهيفه ومختبراته ومرافقه وغرفه الص البناء املدرس ي وجماله وموقع

املناخ النفس ي واالجتماعي املناسب ,  والبصر  التي توفر  البيئة االجتماعية والنفسية الجيدة  , فإن من واجب املدرسة توفير  ية 

ية , ومناخ نفس ي  عالقات انسانية سو  , وذلك من خالل جو تسوده "نينةكما تتم عملية التعليم والتعلم في جو من األمان والطمأ

ولكن من املمكن اإلحساس به بمجرد دخول  "احم والوئام , ومع ان املناخ العاطفي يصعب وصفه ,  اجتماعي يتسم باملودة والتر 

امكانية تكوين عالق التالميذ في السن واملرحلة املدرسية كلما زاد  , وكلما تقدم  رسة  دات وصداقات بين العاملين في املالفصل 

  , أداء مهوالتالميذ  في  املدرسة  نجاح  الجيدة على  املؤشرات    ومن 
ً
تيهئ جوا املدرسة من ظروف  توفره  ما  مقدار  معرفة  متها هو 

 لتكوين عالقات ايجابية داخل املدرسة بين املعلم وتالميذه 
ً
 : , ولكي تنجح املدرسة بذلك عليها ان تعمل على "مناسبا

والحاجة الى االنتماء الى الجماعة    ومنها الحاجة الى الحب والحاجة الى التقدير   ية واالجتماعية , س فإشباع حاجات التالميذ الن"  -

 . "واالعتزاز بها 

 . " تقدير اهتمامات التالميذ وميولهم واحترام مشاعرهم" -
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 .  "تنمية االحساس بمشاعر اآلخرين واحترامهم" - 

بال"  - الحس  واالر تنمية  الوعظ  طريق  عن  ليس  خلقاش جماعة  طريق  عن  بل  والتعاون   د  والتعاطف  واأللفة  املحبة  من    " جو 

 (.   31 ,ص. 2010 .املشهراوي )

 

 داخل الصف( ) الصفيةأنماط االتصال في البيئة    -2.1

ن االتصال يمكن تلخيص هذه األنماط  البيئة الصفية الى ظهور أنماط مختلفة م   حدثت فيأدت التطورات و التغيرات التي            

 ا يلي :  مك

 )نمط االتصال وحيد االتجاه(  ول:ط ال النم -1

فهو  "           التلميذ  أما   ، باستمرار  املرسل  وهو  املوقف  سيد  هو  فاملعلم   ، فعالية  االتصال  أنماط  أقل  النمط  هذا  يعتبر 

التقليد إلى األسلوب  النمط  ، ويشير هذا  بهذا  املستقبل واملتلقي  ، فاألخذ  التعليم  في عملية  يعرض   نمط بصورة مستمرةلاي 

واإلنتاجية ، ويعزز من سلبية املتعلم ، كما هذا النمط ال يتيح للتالميذ فرص  العملية التعليمية للفشل فتصبح قليلة الفعالية  

 .  "االتصال ببعضهم البعض في املوقف التعليمي ألن التلميذ يستقبل فقط من املعلم 

 

  

                                               

 

 

 

 

 ( 56 ,ص.1996،  ( : يوضح النمط االتصال وحيد االتجاه : )فارعة1الشكل رقم )

 )نمط االتصال ثنائي االتجاه( : النمط الثاني  -2

س ، حيث يكون املعلم مرسال والتلميذ  يتم االتصال في هذا النمط من األعلى إلى األسفل أي من املعلم إلى التلميذ وبالعك"

ما قد يحدث العكس حيث يصبح التلميذ  لميذ بمناقشة معلمه وطرح بعض االستفسارات والتساؤالت ، ك قبال ، ويقوم التتسم

مرسال ومعلمه مستقبال ، ويعكس هذا النمط الجانب الديمقراطي للتالميذ في االتصال مع معلمهم والتعبير عن وجهة نظرهم  

 المعلم

 المعلم  

   التلميذ

 التلميذ  

 التلميذ  

 التلميذ  
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ل  صال بين التلميذ وتلميذ آخر ، وأن املعلم هو محور االتصا أنه ال يسمح باالت   ة واضحة ، إال أنه يأخذ على هذا النمطبصور  

 .  "فيه

 

                            

 

 

 

 

 (  341 ,ص.2006 .( : يوضح نمط االتصال ثنائي االتجاه )األغبري 2) شكل رقم

 صال ثالثي االتجاه( )نمط االت النمط الثالث: -3

أكثر "  النمط  االن  وهذا  من   
ً
بأن     ماط تطورا املعلم  يسمح  ففيه   ، تبادل  السابقة  يتم  وأن   ، الصف  تالميذ  بين  اتصاال  يجري 

يتيح   النمط  هذا  أن  كما   ، للتعلم  الوحيد  املصدر  يكون  ال  فيه  املعلم  فإن  وبالتالي   ، بينهم  النظر  ووجهات  واألدوات  الخبرات 

 ."ص التعبير عن النفس للجميع فر 

 

 

 

 

 

 

 (84 , ص.2006 . ثالثي االتجاه ) الدليمي وأحمد محمد وضح نمط االتصال( : ي3شكل رقم )

 

 

 
 المعلم 

 التلميذ  التلميذ 

 التلميذ  التلميذ 

 المعلم 

 التلميذ  التلميذ 

 التلميذ  التلميذ 



 

 

182 
 

ISSN: 2701-9233 

 

 

 2022 ،5، العدد 2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 5 (2022) 

 

 النمط الرابع )نمط االتصال متعدد االتجاهات(   -4  

التال   يعتبر  "          بين جميع  مفتوحة  االتصال  قنوات  أن  ،أي   
ً
انفتاحا أكثر  من  النمط  في  هذا  تلميذ   ،فكل  معلمهم  ميذ وبين 

بمداالصف ق االتصال  االر على  من  النمط  أن هذا  ، ويالحظ  في فصله  آخر  تلميذ  وبأي  في  علمه  للجميع  يعطي فرصة  تصال 

ومن   اآلخرين  أفكار  من  واالستفادة  للجميع  أفكار  نقل  على  التلميذ  يساعد  بذلك  ،وهو  والتعلم  التعليم  عملية  في  املشاركة 

النمط ،صعوبة تطبياالنتقاد إلى    هقات التي وجهت إلي هذا  املنهاج ،  ألنه يحتاج  املعلم ألهداف  الواسعة ودراية من قبل  خبرة 

النمط يمكن استخدامه في   وأيضا الدراسية ، وهذا  املنهاج  والتوسع بكل ما هو جديد متعلق باملادة  القدرة على الخروج عن 

  2012ن ،لة واخرو )الخزاع  "ة العددليذا النمط أكثر جدوى أيضا في  الصفوف  قلالصفوف املفتوحة بصورة أكثر فاعلية ،وه

:310) . 

 

 

 

 

 

 

 

 (: يوضح النمط االتصال متعدد االتجاهات 4الشكل رقم )

الصفية املناسبة    إن عملية التعليم الصفي هي عملية تفاعل مستمرة بين املعلم والتالميذ ولذلك فالبد أن  تتوافر البيئة "        

البيئة بيئة قسر  يها هذا التفاعل تؤثر إلى درجة كبيرة في فاعلية التعلم ، فالبيئة التي يتم ف  واملشجعة للتفاعل ،ألن إذا كانت 

وإرهاب وسيطرة فإن التلميذ يصل إلى مرحلة  كبت رغباته وميوله مما يؤدي إلى نفور من التعلم أو إلى تعقيدات أخرى تنشأ عن  

يح يشعر التلميذ فيه ببيئة ديمقراطية تمتاز   بالصداقة  التعلم في جو مر   مت مثل تدهور حالة الصحة النفسية ، ولذلك يذلك  

التعلم  وال عملية  يسهل  مما  تفاعله  من  ويزيد  معلمه  مع  التجاوب  إلى  بالتلميذ  يؤدي  مما   ، املستمر  والتفكير  واإلخالص  ثقة 

النفسية ، ويمكن توفيوبالتالي حصول تكامل في شخصية  املتع  اج  رلم وتحسين في صحته 
ً
 نفسيا

ً
آمنامناخا  

ً
)قطامي   "تماعيا

 (.    122, ص. 2002 .وقطامي

الصفية البيئة  أهمية  السابق  العرض  أن    ، يبين  ، حيث  السليم  التفكير  على   
ً
قادرا ليصبح  املتعلم  في صقل شخصية  ودورها 

امل العنصر  للتلميذ  ،توفر  الجيدة  الصفية  كالبيئة  ذلك  من  االجتماعي واألهم  والعنصر  النفس ي     ة لادي  هذه  العنصر  وكل   ،

 حو التفكير الذي يزيد من قدرته على التأمل , العناصر لها دور كبير في زيادة دافعية التلميذ ن

 المعلم 

 التلميذ  التلميذ 

 التلميذ  التلميذ 
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باالهتمام بالبيئة  وللبيئة الصفية األهمية الكبرى في صقل شخصية الفرد لذا نادى التربويين  ،والنقد والتقويم وحل املشكالت " 

على التفكير السليم ، وقد  ا لها من أهمية كبيره ، في زيادة الدافعية التالميذ وحثهم  ة النفسية منها ملصاالصفية الفيزيقية ، وخ

  الحظنا الكثير من الدراسات واألبحاث والدراسات التي تناولت البيئة الصفية بكل ابعادها ملا لها من اهمية كبيرة على العملية 

 .   "التعلمية

 والدوات  نهجيةامل -2

 : منهج البحث   1  .2

 مد الباحث منهج البحث الوصفي للدراسات االرتباطية لكونه مناسب لظروف البحث الحالي . عت ا 

 : مجتمع البحث   2. 2

ا  "      الصف  وتالميذ  االبتدائية  للمرحلة  االجتماعيات  مادة  معلمي  على  الحالي  البحث  مجتمع  في يشتمل  االبتدائي  لخامس 

, اذ بلغ   2022-2021  مركز الحلة للعام الدراس ي  –ة الى املديرية العامة لتربية بابل  ية للبنين التابعمو املدارس االبتدائية الحك

 .  "( مدرسة في مركز الحلة85عدد املدارس )

 : عينة البحث   3. 2

وجدول   "وائيشعتمع البحث وذلك باالعتماد على طريقة السحب ال( مدرسة ابتدائية للبنين من مج30قام الباحث باختيار ) "   

ذلك(  1) من  ",يوضح  عدد  الباحث  استشار  التالميذ(  عينة   , املعلمين  :)عينة  هما  قسمين  الى  البحث  عينة  بتقسيم  قام  ثم 

( اختيار  تم  آرائهم  وبعد جمع  البحث  عينة  اختيار  في  التدريس  طرائق  في  الخبرة  ذوي  م30االساتذة  االجتماعيات  (  ملادة  علم  

واختيار    , للبحث  معل15)كعينة  لكل  تلميذ  يكون  (  وبذلك  النتائج  استخراج  في  واملوضوعية  الدقة  توخي  اجل  من   , عدد  م 

 . " ( تلميذ450التالميذ املشمولين بعينة البحث )

 (. 2022-2021)عاماسماء املدارس االبتدائية  ملركز الحلة  (1جدول )

عدد معلمي 

اعياتاالجتم  

عدد تالميذ الصف 

 الخامس 

 ت   ةاسم املدرس الجنس 

تقالل  ساال  بنين 63 1  1 

 2 الوائلي  بنين 182 1

تموز  -14 بنين 41 1  3 

 4 التطبيقات   بنين 123 1

 5 الحلة  بنين 100 1

 6 الحديبية  بنين 75 1

 7 الشريف الرض ي   بنين 135 1
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 8 صفي الدين الحلي   بنين 53 1

 9 العامل   بنين 82 1

 10 املناذرة   بنين 51 1

نسور  لا بنين 80 1  11 

يننب 93 1  12 الزهاوي  

 13 املضرية بنين 147 1

 14 السواعد  بنين 74 1

 15 املصطفي بنين 69 1

 16 التضامن   بنين 36 1

 17 ابن البيطار   بنين 65 1

 18 الجاحظ بنين 92 1

 19 ذات النطاقين بنين 46 1

غر العراقث بنين 110 1  20 

 21 االكرمين بنين 115 1

يننب 133 1  22 الجواهري  

 23 طه باقر  بنين 118 1

 24 علي جواد طاهر  بنين 110 1

 25 الرحمن بنين 164 1

 26 العدنانية بنين 174 1

 27 عمر بن عبد العزيز بنين 173 1

 28 طه االمين بنين 104 1

 29 السيادة بنين 64 1

ر العلومبح بنين 105 1  30 

 داتا البحث :  أ:  4. 2

, ملحق )30لصفية واختبار تحصيلي , اذ تكونت  فقرات املقياس )قياس تنظيم البيئة ام الباحث بإعداد ماق  "        ( , 1( فقرة 

ا االختبار  ( , ام 3بعد ان تم اجراء التعديالت والحذف واالضافة حسب رأي الخبراء واملحكمين التي تم عرضها عليهم ,  ملحق )

 .  " (3ق)ح ل( فقرة , م40التحصيلي فقد تكون من )

 صدق أداة البحث  :  5. 2

  " للتحقق من صدق االداة قام الباحث بعرضها على مجموعة من الخبراء واملحكمين املختصين في العلوم التربوية والنفسية   "    

 ( .3ملحق رقم )
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 : ثبات أداة البحث   6. 2

ا قبل تطبيق االداة على العينة  احثين التحقق منه بلص السايكومترية املهمة للمتغيرات والتي يجب على ايعد الثبات من الخصائ"

( وهو معامل ثبات جيد جدا اذ  0.97ة بطريقة الفاكرونباخ إذ بلغت قيمة الثبات )دااالساسية لذلك استخرج الباحث ثبات اال 

 . "( فما فوق 0.67يرى علماء القياس والتقويم ان قيمة معامل الثبات مقبولة اذا كانت قيمتها )

ا  7.  2 :ساو ل:  االحصائية  ,  "ئل  واحدة  لعينة  التائي  ,واالختبار  بيرسون  ارتباط  ،معامل  الباحث  الفا     استعمل  ومعادلة 

 .  "كرونباخ, االختبار التائي الخاص بمعادلة االرتباط , مربع كاي , كونها مناسبة لهذا البحث

 ومناقشتها  النتائج  -3

 : نتائج البحث  1. 3

تنظي  ما مستوى   : االول  في  مالهدف  الصفية  ملديرية  البيئة  النهارية  الحكومية  االبتدائية  بابل    املدارس  كز  مر   -تربية محافظة 

 الحلة ؟ 

"( بلغ  قد  الصفية  البيئة  تنظيم  مقياس  في  البحث  عينة  لدرجات  الحسابي  املتوسط  ان  الى  البحث  نتائج  (, 217.1أشارت 

(, تبين ان الفرق  180لوسط الفرض ي الذي بلغ )توسط الحسابي واملا(, وملعرفة داللة الفرق بين 35.71وبانحراف معياري قدره )

مست  عند  احصائية  بداللة  )كان  )0.05وى  املحسوبة  التائية  القيمة  بلغت  اذ  الجدولية  5.69(,  التائية  القيمة  من  أكبر  وهي   ,)

ملركز الحلة جيد    بتدائية التابعةال ا(, وهذا يشير ان تنظيم البيئة الصفية ملدارس املرحلة  29(, وبدرجة حرية )2.045البالغة )

 ( يوضح ذلك : 2وجدول )"

 االنحراف املعياري والوسط الفرض ي لتنظيم البيئة الصفية لتالميذ املرحلة االبتدائية . املتوسطات الحسابية و  (2جدول )

الوسط   العينة 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

الوسط  

 الفرض ي 

درجة   القيمة التائية 

 الحرية

مستوى 

 لةالالد

 النتيجة

 الجدولية املحسوبة 

 دالة  0.05 29 2.045 5.690 180 35.71 217.1 30

لهدف الثاني : ما مستوى التحصيل لدى تالميذ املرحلة االبتدائية في املدارس االبتدائية الحكومية النهارية التابعة ملديرية تربية ا

 مركز الحلة ؟  –بابل 

(, وبانحراف معياري  22.95جات عينة البحث في االختبار التحصيلي قد بلغ )توسط الحسابي لدر ملأشارت نتائج البحث الى ان ا"

(, تبين ان الفرق كان بداللة احصائية  20(, وملعرفة داللة الفرق بين املتوسط الحسابي والوسط الفرض ي الذي بلغ )5.91قدره )

( مستوى  )0.05عند  املحسوبة  التائية  القيمة  بلغت  اذ  ا10.589(,  من  أكبر  وهي   ,)( البالغة  الجدولية  التائية  (, 1.960لقيمة 
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ان تالميذ الصف الخامس االبتدائي في املدارس الحكومية النهارية التابعة ملركز الحلة لديهم    (, وهذا يشير449وبدرجة حرية ) 

 ( يوضح ذلك : 3وجدول ) "مستوى جيد من التحصيل الدراس ي

 املرحلة االبتدائية نتائج الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي لتالميذ   (3جدول)

الوسط   العينة 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

  الوسط

 الفرض ي 

درجة   القيمة التائية 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 النتيجة

 الجدولية املحسوبة 

 دالة  0.05 449 1.960 10.589 20 5.91 22.95 450

 

: ع الثالث  النهارية في  الهدف  البيئة الصفية بتحصيل مادة االجتماعيات لدى تالميذ املرحلة االبتدائية الحكومية  القة تنظيم 

 ة ؟ مركز الحل

 لهذا الهدف قام الباحث باستعمال معامل ارتباط بيرسون ملعرفة العالقة بين قيم تنظيم البيئة الصفية لدى معلمي "
ً
تحقيقا

البتدائي ومتوسط قيم تحصيل تالميذهم , وقد اظهرت النتائج ان درجة معامل االرتباط  مادة االجتماعيات للصف الخامس ا

(,وملعرفة داللة قيمة معامل االرتباط , استعمل الباحث  28(, ودرجة حرية )0.05وى داللة )(, عند مست0.75للعينة ككل بلغت )

(, وهي أكبر من القيمة الجدولية البالغة  6.000املحسوبة )االختبار التائي الخاص بمعامل االرتباط , وقد بلغت القيمة التائية  

معا2.048) قيمة  الباحث  الحظ  العالقة  اتجاه  على  وللتعرف  الصفية  (,  البيئة  تنظيم  بين  االرتباط  ان  فوجد   , االرتباط  مل 

 لتنظيم البيئة الصفية في التحصيل ال
ً
دراس ي باالتجاه الطردي ,  والتحصيل الدراس ي كان بالقيمة املوجبة , أي ان هناك تأثيرا

القة االرتباطية ملتغيري البحث  أي كلما زاد تنظيم البيئة الصفية زاد التحصيل الدراس ي , ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن الع 

 ( يوضح ذلك . 4وجدول )"عالقة ارتباطية طردية متوسطة  

 س ي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية معامل ارتباط بيرسون بين تنظيم البيئة الصفية والتحصيل الدرا (4جدول )

نوع   العالقة 

 االرتباط

الوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة معامل 

 االرتباط

مستوى  يمة التائية الق

 الداللة

الدالل 

 الجدولية املحسوبة  ة

البيئة  

 الصفية

 

 بسيط

 دالة  0.05 2.048 6.000 0.75 35.71 217.1

 4.29 22.95 التحصيل

 

 : تفسير النتائج   2. 3

:    -أ االول  بالهدف  يتعلق  االبت"فيما  املرحلة  تالميذ  ان  الباحث  وجد  اعاله  النتائج  عرض  مستوى  بعد  لديهم  يوجد  دائية 

الى أن التغيرات التي تحدث للتالميذ  , ويعزى ذلك  متوسط لتنظيم البيئة الصفية الخاص بتالميذ الصف الخامس االبتدائي 

 ما تكون 
ً
 . "كبيرة نادرا
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الباحث ان تالميذ املرحلة االبتدائية لديهم م":    فيما يتعلق بالهدف الثاني  -ب  النتائج اعاله وجد  ستوى جيد من  بعد عرض 

 من موضوعات دراسية تنمي تحصيل مادة االجتماعيات  
ً
التحصيل  للصف الخامس االبتدائي وذلك بسبب ما يدرسونه يوميا

 .  " لديهم 

أظهرت النتائج أن حساب معامل ارتباط بيرسون بين البيئة الصفية في مركز الحلة ومستوى  "  الثالث :  فيما يتعلق بالهدف   -ج

وهذا    ,و معامل ارتباط موجب متوسط  اي  أن العالقة االرتباطية  ملتغير البحث عالقة طردية  متوسط   التحصيل الدراس ي ه

لدراس ي والتركيز وينمي الذكاء لديهم ، وان البيئة الصفية الجيدة مهمة  يوضح ان البيئة الصفية الجيدة لها أثر من رفع املردود ا

 للتالميذ حيث تساعدهم على املحافظة على
ً
نشاطهم البدني والنفس ي ، واملحافظة على قدرتهم على االستيعاب والتحمل    جدا

التحصيل الدراس ي وزيادة االنتباه وادراك  الساعات اليوم الدراسية الطويلة وان البيئة الصفية الجيدة لها عالقة وثيقة بزيادة  

, وان البيئة الصفية الغير جيدة  التلميذ وزيادة القدرة على الفهم واالستنتاج وزيادة القدرة على التفكير و  االسترجاع والحفظ 

واال  والفهم  الحفظ  على  القدرة  وانخفاض  االنتباه  قلة  بسبب  وذلك  للتالميذ  الدراس ي  التحصيل  انخفاض  الى  دراك  تؤدي 

 ."والتذكر والتفكير

 الخالصة -4

 : االستنتاجات   1. 4

لتنفيذ املواقف التعليمية التعلمية تجعل من العملية التربوية عملية    البيئة الصفية التي تتوافر فيها جميع الشروط املثلى"  -1

 . "سهلة وممتعة

2-  "  , واالكاديمية  والنفسية  الفيزيقية  الناحية  من  الداعم  الصفي  االندفاعية  املناخ  الفعل  ردود  من  التقليل  على  يساعد 

 , ويزيد فاعلية التواصل ويط
ً
 . "ور مشاعرهم اإليجابيةويساعد التالميذ ان يكونوا أكثر تعاونا

 : املقترحات :  2. 4

 . "اجراء بحث تجريبي  ملتغيري تنظيم البيئة الصفية و التحصيل على مراحل دراسية اخرى ومواد اخرى " -1

 .  "دة من مقياس تنظيم البيئة الصفية الذي تم اعداده من قبل الباحث كأداة بحث في دراسات اخرى االستفا" -2

 : التوصيات   3. 4

 ."اجراء دورات تدريبية للمعلمين من قبل مديرية االعداد والتدريب ملعرفة االساليب التي تؤدي الى زيادة التحصيل" -1

 ."تمكن التالميذ من التفاعل والوصول للمعلوماتتوفير  تقنيات تربوية ووسائل تعليمية " -2
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بشكل نشط وتوفير بيئة صفية تحث على زيادة الدافعية تطبيق استراتيجيات تعليمية متنوعة تؤدي الى تفاعل التالميذ  "  -3 

 . "وبالتالي زيادة التحصيل

 ملحق الجداول والشكال البيانية 

 مقياس تنظيم البيئة الصفية  ( 1ملحق) 

 م  السالم عليك

: الباحث بإجراء دراسة عن  البيئة الصفية ومستوى التحصيل لدى تالميذ املرحلة    يقوم  االبتدائية في  العالقة بين تنظيم 

 مادة االجتماعيات  

حيث تهدف الى تحسين العملية التعليمية في مدارسنا والتعرف على وجهات نظر املعلمين في املوضوع املذكور , لذلك نرجو منك  

 ى فقرات املقياس واالجابة عليها ، البيانات املطلوبة هي :االطالع عل

 ة في البيئة الصفية ( امام درجة توظيف الفقر    xوضع  عالمة )    -

 الجنس         )ذكر ..... (       )انثى ......(      -

  الفقرة  ت
ً
  غالبا

ً
  احيانا

ً
 نادرا

    يلتزم التالميذ بالنظام  داخل الصف   1

    خل املعلم يجد التالميذ مستعدين للدرس عندما يد 2

    يحترم التالميذ املعلمون وال يسخرون منهم 3

    م ترك شرح الدرس من اجل ضبط الصف يضطر املعل 4

    يجد املعلم صعوبة في ضبط الصف  5

    يعتني التالميذ بنظافة  صفهم وكتبهم وادواتهم  6

    ملعلم يركز التالميذ انتباههم اثناء شرح ا 7

    تسود روح املودة واالحترام داخل الصف 8

    تسود الفوض ى داخل الصف 9

    ع كأصدقاء اتعامل مع الجمي 10

    يهتم املعلم بتقديم املساعدة ملن يحتاج 11

    يعبر كل تلميذ عن رأيه دون تردد  12

    يسعى املعلم الى معرفة ماذا يفضل التالميذ من انشطة  13

    يسأل التالميذ عن أي تلميذ يتغيب عن الصف 14

    يحاول املعلم ان يساعد التالميذ كي يفهموا 15

    يز املعلم باملرونة ومراعاة الظروف  يتم 16

    يبذل التالميذ طاقاتهم في أداء االنشطة داخل الصف 17
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    يهتم التالميذ في الصف بأداء الواجبات املنزلية   18

    الحصة الدراسية بعض الفكاهة واملرح يتخلل  19

    يتجنب املعلمين استعمال اساليب العقاب  20

    ألكثر من اجابة للسؤال الواحد يستمع املعلم  21

    يعمل املعلمون على استعمال التقنيات الحديثة  22

    يحث املعلمون على الدراسة وتنظيم الوقت 23

    د مناطق العمل ولحركة التلميذحجم الصف جيد ومناسب لتحدي 24

    االضاءة جيدة وتراعي حساسية التلميذ لإلضاءة وااللوان   25

    ان الجدران غير مشتتة لالنتباه الو  26

    الكرس ي او الطاولة مناسب لحجم التلميذ وعمره  27

    مكان الكرس ي او الطاولة مناسب وبعيد عن الشباك او الباب  28

    على الذاكرة البصرية في التعلم االعتماد 29

    تخصيص مكان لحقيبة التلميذ  30

 االختبار التحصيلي  ( 2ملحق)                                                                         

للمدارس املشمولة بعينة  من متطلبات البحث الحالي استعمال اختبار تحصيلي مقنن على تالميذ الصف الخامس االبتدائي        

 (، وقد اختار الباحث هذا االختبار لألسباب االتية:2019البحث لذلك تبنى الباحث اختبار )عمران ،

 ختبار تحصيلي مقنن لتالميذ الصف الخامس االبتدائي . مالئمة االختبار لهدف البحث الحالي اذ يهدف الى اعداد ا -1 

 عد هذا االختبار لتالميذ الصف الخامس االبتدائي . مالئمة االختبار لعينة البحث اذ ا -2

 (.2019انه اختبار مفنن تم تقنينه )استخراج صدق وثبات االختبار والخصائص السيكو مترية من قبل )عمران ، -3

 لم يمض ي على اعداده اربع سنوات  انه اختبار حديث اذ  -4

 اختبار تحصيلي مقنن . يوفر هذا االختبار على الباحث الوقت والجهد في اعداد   -5

 االختبار التحصيلي بصيغته النهائية                      

 االسم : ................................................... 

 .................. الصف والشعبة : .....................

 املدرسة : ................................................ 

 ( دقيقة . 40 )  :الزمن 

 التعليمات : ................................................. 

 عزيزي التلميذ:  
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د  -أ  (والتي  الثانية والثالثة  )الوحدة  مادة االجتماعيات  في  اختبار تحصيلي  )أمامك  الثاني وتتكون من  الفصل  ( 40رستها خالل 

فقرة ثالث بدائل واحد منها صحيح , الهدف منه قياس مدي معرفتك ، وفهمك  فقرة اختيارية من نوع االختيار من املتعدد ولكل  

 ، وقدرتك على تطبيق ما تعلمته ،املطلوب اإلجابة عن جميع الفقرات االختبارية دون ترك أي فقرة منها . 

 اسمك ، وشعبتك ، ومدرستك على ورقة اإلجابة . أكتب   -ب

 قبل أن تثبت اإلجابة التي تعتق -ج
ً
 د أنها صحيحة .  فكر جيدا

 فيما يأتي مثال على ذلك :

 ماهي عاصمة العراق...........   

 بغداد   -البصرة                    ج -بابل .                ب -أ

 مع تمنياتي لكم باملوفقة                                                           

 حول حرف االجابة الصحيحة:   اختر الجواب الصحيح مما يأتي بوضع دائرة

 سمي الجزاء الشمالي من بالد الرافدين قديما ببالد.............  -1

 سومر واكد   -اشور             ج  -سومر            ب -أ

 القديمة هي شريعة ............... من اهم الشرائع العراقية  -2

 ور  اش  -حمورابي               ج -نبوخذ نصر          ب -أ

3-  ..............
ً
 من املعابد املوجودة في مدينة بابل قديما

 الجنائن املعلقة   -معبد اآللة         ج  -معابد الدولة            ب -أ

 القدماء في الكتاب..............  سميت األقالم التي استخدمها العراقيين -4

 االقالم املثلثة الرأس    -ج        االختام االسطوانية   -االقالم املدورة الرأس       ب  -أ

 من حضارات بالد الرافدين في العصور القديمة.............. -5

 بغداد   -اشور               ج -بابل                ب -أ

 ض السواد وذلك ل............... سمي وطننا العراق بأر  -6

 كثافة الزراعة وكثرة خضرته   -جقلة الزراعة         -انتشار الجفاف والتصحر         ب  -أ
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 املنادي هي ............ -7 

 أماكن لعبادة املسلمين    -أماكن لعبادة املسحين    ج   -بيوت العبادات للطائفة الصابئة املندائيين      ب -أ

 الخريطة واختار الحرف الذي يدل علي موقع مدينة بابل .........استعين ب -8

 

 

 

 

 

 

 ة سنة............بنيت مدينة الكوف -9

 هـ. 221   -هـ          ج17 -هـ            ب36 -أ

 الخليفة الذي بنى مدينة بغداد هو ............. -10

 املنصور  ابو جعفر   -سعد بن ابي وقاص       ج -املعتصم       ب  -أ

 استمر بناء مدينة سامراء ...............  -11

 سنوات   5-4  -نوات        جس  3-2  -سنوات             ب4-3  -أ

 من اشهر اثار سامراء............. -12

 بوابة عشتار  -الجنائن املعلقة            ج -املئذنة امللوية           ب   -أ

 تها مدينة سامراء................ من االضرحة املقدسة التي ضم -13

 ضريح االمامين الكاظمين )عليهما السالم (  -ن )علهما السالم (    ج ضريح االمامين العسكري  -ضريح االمام علي)ع(         ب -أ
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Abstract 

In the article entitled "Communication plan for the education and training sector: A 

Strategy for Rehabilitation of Academies, the Case of Marrakech-Safi Regional 

Academy of Education and Training " We addressed the problem of the absence of 

a communication plan as a written document within the Academy and its impact on 

the operations programmed in its annual work plan . 

We also diagnosed the communicative situation of the headquarters of Marrakech-

Safi region Academy, highlighting the relationship between planning and 

communication, as well as showing the most important means adopted in the field 

of internal and external communication and identifying its relationship with its 

external environment and how it communicates with it. We also worked on 

identifying the constraints that hinder the achievement of the study institution 

communicative goals and produced a communication plan that takes into account all 

the constraints that hinder the success of the goals set in the annual work plan for 

the Marrakesh-Safi region academy. 

Keywords: Communicative Plan; Strategy; Qualification 
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 ملخص 

ب املعنون  املقال  في  حالة    ـتطرقنا  األكاديميات  لتأهيل  استراتيجية  والتكوين:  التربية  بقطاع  التواصلي  املخطط   "

خل  يقة مكتوبة دااألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي" إلى معالجة إشكالية غياب مخطط تواصلي كوث

 ت املبرمجة في مخطط عملها السنوي. ى العمليا األكاديمية وتأثيرها عل

التخطيط   بين  العالقة  إبراز  مع  آسفي  مراكش  جهة  أكاديمية  بمقر  التواصلية  الوضعية  بتشخيص  كذلك  قمنا 

والت والخارجي  الداخلي  تواصلها  مجال  في  تعتمدها  التي  الوسائل  أهم  إظهار  إضافة  عالقتوالتواصل  على  ها  عرف 

ت الخارجي وكيف  اتواصل معهبمحيطها  اإلكراهات  تحديد  على  التواصلية  ، عملنا كذلك  األهداف  تحقيق  تعيق  لتي 

بعين االعتبار جميع اإلكراهات املعرقلة لنجاح األهداف املسطرة في   يأخذبمؤسسة الدراسة وأنتجنا مخططا تواصليا  

   .هة مراكش آسفيمخطط العمل السنوي بالنسبة ألكاديمية ج

 تأهيل  ؛ةاستراتيجي ؛صليالتوا  خططامل :يةفتاحات املالكلم
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   مقدمة 

اهيك عن كونه ن ،فهو بمثابة خارطة طريق تكتيكية، سبة للمؤسسات اإلدارية التربويةبالنا  يعتبر املخطط التواصلي أساس   

مـل ق سـير العكـن مـن تجـاوز امللـاكل التـي تعيـلتواصـلي يمفـاملخطط ا ،اخـل وخـاره هـذا النـوع مـن اإلداراتدأداة توجيـه وتنيـيم 

فتأهيلها رهين بتواجد مخطط تواصلي يجعل منها إدارة ناجعة وفعالة في تبار هذه األخيرة موضوع بحثنا(، داخل األكاديمية )باع

كوين بقطاع التربية والت  بين أطراف العاملين  والتنسيق  االلتقاءجانب  منهجية عالوة على ذلك فهو يحقق  رق  تحقيق أهدافها بط

 بلكل خاص.

ووسيلة رفيعة لتخطي    ،سار األكاديمياتيعتبر من ضمن األدوات املنهجية التوجيهية مل  التواصلي،املخطط  موم فالع  وعلى

 الخارجي. امللاكل الحاصلة بين مصالحها الداخلية ومحيطها 

 إشكالية البحث العامة 

،  كش آسفيصعيد جهة مرا ي على  ربو التوين مؤسسة عمومية تقوم بتسيير اللأن  تعتبر األكاديمية الجهوية للتربية والتك 

عالية كفاءة  ذات  بلرية  إمكانيات  على  تتوفر  عملها ووسائل    حيث  مخطط  تحقيق  من  تمكينها  على  تساعد  ومالية    مادية 

التواصلية   السنوي لكن بالرغم من ذلك فهي االتي تعيق تحقيق أهدافه  تتخبط في بعض امللاكل  طرة في مخطط عملها  ملسا 

 . السنوي 

ر غياب املخطط التواصلي كوثيقة مكتوبة في تحقيق األهداف املسطرة في مخطط  هذا املعطى كيف يؤثطالقا من  إذن ان    

 ؟وية للتربية والتكوين مراكش آسفيالعمل السنوي لألكاديمية الجه

 ات البحث األساسفرضي

 ي لألكاديمية.عمل السنو املبرمجة في مخطط الرقل تحقيق العمليات غياب املخطط التواصلي كوثيقة مكتوبة قد يع 

 .االلتزام بأشكال التواصل املعتادة ليس سبيال للتخلص من امللاكل التي تتخبط فيها األكاديمية 

 تأهيل األكاديمية رهين بتواجد إستراتيجية تواصلية ممثلة في مخطط تواصلي مكتوب. 

 

   اإلطار املفاهيمي   -1

 التواصلي  املخططمفهوم 

...كمـا  ياالسـتراتي  فالهـد الحالـة،: دراسـة أجـااء أساسـية منهـا ثر استراتيجية والتـي تمـمثيقة األكاملخطط التواصلي هو الو 

ت لوضــع إطــار مرججــي لجميــع اإلجـــراءا والتحســيس فقــط، ولكــنهــدف إلــى التوعيـــة يعتبــر املخطــط التواصــلي وثيقــة إجرائيــة ال  

ال كـــذلك ذو طبيعـــة ســـرية  امللموســـة، إنـــهفعـــال حـــول األ قـــة مدقرؤيـــة شـــمولية تمـــم مراجـــع  اصـــلية، فهـــوتو الاملرتبطـــة باألفعـــال 

 نلرها خارجيا. نيمك

 



 

 

202 
 

ISSN: 2701-9233 

 

 

 2022 ،5، العدد 2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 5 (2022) 

 

   االستراتيجيةمفهوم     

باملؤسســة  واالســتراتيجيةالــذي يعتبــر مــن أوائــل املهتمــين بموضــوع التنيــيم : ALFRID CHANDLER شــاندلريعــرف الفريــد 

املـــوارد مؤسســـة أو اختيـــار خطـــط العمـــل وتخصـــيص ساســـية لل" إعـــداد األهـــداف والغايـــات األ  أنهـــا: يجيةاالســـترات -االقتصـــادية 

 .المرورية لبلوغ الغايات

 مفهوم التأهيل    

إلعادة تأهيل التراث املعماري والحمري الذي فقدت أهمية منذ فترة طويلة، وبعد أن  نقصد به "مجموعة من اإلجراءات   

رد االعتبار ملجال ما هش ومتدهور أو  اسة التثمين و هو سي هيل  التأف"   أو جماليمين االقتصادي عمليا  ث خمع مؤخرا إلعادة الت

ف التنمويةمتعثر  أنه    ي  هيئته وملاريعه  التي  أي  التدخالت  استدراك  مجموع  القائم... وذلك من خالل  الوضع  تغيير  إلى   هدف 

الكهرباء، والتطهير  ة املاء و ؤشرات والتجهيزات األساسية كالطرق، وشبكأخطاء واختالالت املاض ي... باستحمار مجموعة من امل

 . واإلنارة العمومية، ومرافق القرب من تعليم وصحة"

 واألدوات   نهجيةامل -2

 التــي تمــمن لتجميــع املعطيــات  وظفنــا فيــه عــدة تقنيــات كاالســتمارة تجريبــي مــن خــالل بحــث ميــداني  املــنها الاعتمــدنا علــى 

اسـتعملنا مسـتو  عينـة الدراسـة  ى(، علـين مراكش آسفيوالتكو  للتربيةة األكاديمية الجهويللمؤسسة التربوية )هة  األسئلة املوج

دت طريقـة الحـحب فيمـا حيـث حـد) ARCGISو  SPSS العلـوائية البسـيطة املنتيمـة باسـتخدام مجموعـة مـن األدوات )  العينـة

 : يوضحه الجدول اآلتي

 (: عينة الدراسة 1جدول رقم ) 

 تارة نة املخعيال النسبة املئوية  عدد موظفي األكاديمية

140 1 140 

  2020العمل امليداني  املصدر:
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 ومناقشتها  النتائج  -3

 مجال الدراسة   توطين 3-1

 (: موقع األكاديمية الجهوية مراكش آسفي  2خريطة رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARCGISاملصدر: عمل شخص ي باعتماد برنامج   

األكاديمي للتتقع  الجهوية  مراكش  ة  بجهة  والتكوين  وبالربية  يحدها  آسفي  الدوديات  بحي  مراكش  عمالة  من  تحديد  مجموعة 

بنلقرو  املغطاة  القاعة  السبتي وشرقا  العباس  أبو  ثانوية  التكوين  املؤسسات غربا  ثم شماال مؤسسة  مقر    أما   املنهين  جنوبا 

 القوات املساعدة املصلحة الصحية. 

بالشخصـية املعنويـة مؤسسة عمومية جهوية تتمتـع رها باعتباري مياهر الالتركيز اإلدا أحد راسةقيد الد  املؤسسة  وتعتبر هذه

 .الل املالي وتخمع لوصاية الدولةواالستق
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 الفئات املستجوبة   2-3

 جوبتالجنس املس  (:3)  مبيان رقم

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 2020املصدر: االستمارة امليدانية 
 

ــة  ئـــاتالفالبيـــاني يمثـــل الرســـم  ــبة  التكـــوين مـــراكش آســـفي،للتربيـــة و املســـتجوبة داخـــل األكاديميـــة الجهويـ حيـــث نالحـــس أن نسـ

 .28%مقارنة بنسبة اإلناث التي نسبتها هي 72%الذكور هي أعلى نسبة ب 

 
 سب األقسام واملصالح باألكاديميةاملوظفون املستجوبون ح 3-3

 الح  : نسبة املوظفين املستجوبين حسب املص( 4)  مبيان رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020مليدانية املصدر: االستمارة ا 
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 :وهي على اللاكلة اآلتية إلى مجموعات نالحس أن نسبة املستجوبين داخل األكاديمية تتوزع في املبيان

ـكـأعلى نســبة وتمــم  34%ـكـأدنى نســبة و    %8وهــي التــي تنحصــر نســبتها مــا بــين مصااالح اجابااك  شااكل كبيااار ✓

التخطــيط  –اللــؤون التربويـة  –نلـيط التربـوي وثيــق والتتاملركــا الجهـوي لل –حة املـوارد البلـرية املصـال  اآلتيـة :)مصــل

 اإلحصاء والدراسات(. –والخريطة املدرسية 

كثيـرا أثنـاء الفتـرة التدريبيـة التـي قمـيناها باألكاديميـة ا مـن احتكاكنـا اهـا كبيـر، انطالقـ ونفسر إجابة هـذه املصـال  بلـكل

عــالوة علــى ذلــك  ي العمــل الــذي يقومــون بــه،نلــغالهم فــعــن تفهمهــم للموضــوع الــذي نلــتغل فيــه رغــم االجهويــة، ناهيــك 

 .كثرة املوظفين بداخل هذه املصال 

وتلـمل املصـال  اآلتيـة :) البنـاءات 6%و    2%بين وهي التي تنحصر نسبتها ما مصالح اجابك  شكل ضعيف ✓

 -مصـلحة االتصـال – ة اإلعـالماملركـا الجهـوي ملنيومـ -زانيـة واملمتلكـاتاملي –اللـؤون القانونيـة واملنازعـات  -والتجهيـزات

 (.التوجيهاإلعالم و  –اللؤون اإلدارية واملالية  –الحياة املدرسية 

املستجوبين داخل هذه املصال  إلى كثرة انلغالهم في عملهم، وقلة املـوظفين بـداخل ونرجع أسباب ضعف نسبة 

 املصال  السالف ذكرها.

 

 هالت العلمية ملوظفي األكاديمية ؤ امل 3-4

 (: املؤهالت العلمية للموظفين  5)  ن رقمبياامل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 2020املصدر: االستمارة امليدانية 
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وهـــي فئـــة حاصـــلة علـــى شـــهادة  2%فالفئـــة األولـــى مـــا دون مســـتو  اإلجـــازة بنســـبة  املبيـــان يتمـــمن خمـــس فئـــات،نالحـــس أن  

أغلبيتهــا تلــتغل  %16وذلــك بنســبة متخصــص وتق ــي  ي،نيــة فهــي تتمــمن فئــات حاصــلة علــى دبلــوم تق ــالبكالوريــا أمــا الفئــة الثا

،أمــا الفئــة الثالثــة مــن املــوظفين فهــم حاصــلين علــى اإلجــازة  بمصــلحة املعلوميــات ومصــلحة البنــاءات والتجهيــز ومكتــب االتصــال

ــــبة  ـــ ــــ –)اآلداب  تتــــــــوزع حســــــــب مجموعــــــــة مــــــــن التخصصــــــــات %26بنسـ ـــ ــــوم االقتصـ ـــ ــــامالقــــــــانون الخــــــــاص وال –اديةالعلـ ـــ ــــة  -عـ ـــ اللغـ

 %28اإلجـازة بنسـبة  دمـا بعـدبلوم يلغل ثلثهم رؤساء مصال ، أما الفئة الرابع فتمثل املوظفين الحاصلين على   نسية(.حيثالفر 

،ثم  ريةيتوزعون بنسب متفاوتة على كل من مصلحة املوارد البل الدكتوراه ( –وهذه دبلومات تتجلى في )دبلوم الدراسات العليا  

والتـي لـم  %28ومصلحة امليزانية أما الفئة األخيرة فهي تمثل فئة بدون جواب بنسـبة  التربوي، املركا الجهوي للتوثيق والتنليط

ــم تـــدلي  ــة أو أنـــه اعتبـــر الســـؤال لـــيس مـــن املهـ بـــأي جـــواب اللـــ يء الـــذي نفســـره بوجـــود دوافـــع جعلـــ  املســـتجوب متـــرددا فـــي اإلجابـ

داخلي لتبادل  يمكن أن تمثل عامل قوةالت متنوعة ية هي مؤهتج أن املؤهالت العلمية ملوظفي األكاديماإلجابة عليه وعليه نستن

  الخبرات والتجارب.

 املوظفين بوجود املخطط التواصلي  مدى علم  3-5

 
 : نسبة معرفة املخطط التواصلي  ( 6) املبيان رقم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020املصدر: االستمارة امليدانية 

 
من املـوظفين أجـابوا بـنعم  %38واصلي، حيث نالحس أن نسبة ملخطط التمد  علم املوظفين بوجود االرسم البياني  يوض   

ــة مــــع  ــر هــــذا األخيــــر  %62مقارنـ ــلي ولــــم يســــبق لهـــم أن ســــمعوا بــــه، ونفسـ ــة بوثيقــــة املخطــــط التواصـ مــــن املـــوظفين لــــيس لهــــم درايـ

ألكاديميــة لتخطـيط باالجانـب التخطيطـي ثــم غيـاب اهتمـام مصــلحة ابمجموعـة مـن األســباب نـذكر منهـا عــدم اهتمـام املــوظفين ب

 لعمليات الكبر  التي تقوم اها األكاديمية.اهذا النوع من املخططات باعتباره ليس له أهمية في مسايرة ا
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 مية املخطط التواصلي باألكاديمية مدى اه 3-6

 اهمية املخطط (: 7)  املبيان رقم

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2020امليدانية االستمارة  املصدر:

ملــا يتمــمنه مــن أهميــة قصــو  فــي  باألكاديميــة وذلــكأهميــة وجــود مخطــط تواصــلي و ضــرورة دت أكــ %96يتضــ  لنــا أن نســبة 

فقــد عبــرت عــن عــدم أهميتــه داخــل 2%نســبة  مــع املبيــان املــوالي أمــا فيمــا يخــصتحقيــق األهــداف وســنعود لتفســير هــذه األهميــة 

قابـل للتطبيـق، هــذا  وأنـه غيــربـاملخطط  االلتـزامراء بعـض املـوظفين الــذين أشـاروا إلـى عــدم األكاديميـة ونفسـر ذلـك انطالقــا مـن آ

لذي نفسره بعدم لم تعبر إطالقا عن رأيها فيما يخص أهمية املخطط التواصلي الل يء ا 2%أما من جهة ثانية فنسبة   هة،من ج

 ط.معرفتهم باملخط

 
 اجد املخطط التواصلي باألكاديميةدواعي تو  3-7

 : ادوار املخطط    (8)املبيان رقم   

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 2020: االستمارة امليدانية صدرامل

دواعــي وجــود املخطــط التواصــلي حســب وجهــة آراء املــوظفين والــذي يــتمم مــا أشــارنا إليــه فــي املبيــان الســالف، يوضــ  املبيــان 

يســـهل مـــرور املعلومـــات بـــين األقســـام  مـــن املـــوظفين فســـرت أهميـــة املخطـــط التواصـــلي علـــى أنـــه 90%حيـــث يتضـــ  لنـــا أن نســـبة 
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أشارت إلـى أنـه وثيقـة تلـام الجميـع أي أنهـا أداة  4%ية من جهة ثانية ، أما نسبة ناحية الداخلية واملصال  الخارجال  من الواملص  

عبـرت علـى  2%ة لم تعبر نيرا ملا أشرنا إليه سابقا لعـدم معرفتهـا مـاذا نع ـي بـاملخطط التواصـلي ، أمـا نسـب 4%إلاامية، أما نسبة 

 النزاعات بين األقسام واملصال . دون الدخول فيصلحة على حدة أنه يوض  عمل كل م وظفين أيبين امل االحواجأنه يلغي 

 الوسائل املعتمدة في التواصل الداخلي والخارجي باألكاديمية  3-8

   : وسائل التواصل  ( 9) جدول رقم 

 

  

 التواصل الداخلي  التواصل الخارجي 

ل الستعمادرجات ا  درجات االستعمال  

م الوسيلة املعتمدة سا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

 

 

وسائل   

 الكترونية 

 هاتف ثابث 15 2 0 4 3 7 0 0 3 9

 هاتف نقال منهي  7 1 3 7 16 6 0 2 5 17

 هاتف نقال شخص ي  6 2 6 6 10 6 3 5 3 14

 رسائل هاتفية   5 5 6 1 2 10 1 2 2 4

 بريد إلكتروني منهي  8 2 8 4 16 7 4 5 3 6

سفاك 12 4 4 4 5 1 3 3 7 13  

اقع إلكترونية  8 3 7 4 3 4 1 6 1 12  مو

  ندوات  10 3 2 1 1 5 3 9 1 3

وسائل  

 شفوية 
 لقاءات  10 2 6 5 9 7 5 8 4 6

 اجتماعات   11 6 11 6 7 5 6 9 4 10

  املرسالت الداخلية  4 4 12 10 9 0 0 0 0 0

 

 

 

 وسائل  

 مكتوبة 

 ية  املراسالت الخارج 0 0 0 0 0 3 4 6 11 14

 تقارير كتابية 7 2 8 4 16 3 3 7 3 6

 لوحات إشهارية  13 3 2 1 1 8 3 6 2 1

 كتيبات  13 2 3 3 2 8 4 5 2 3

 سبورة إعالنية   11 7 6 2 5 12 2 4 1 1

 بطاقة التواصل  1 0 0 1 48 0 0 0 0 0

 : استعمال جيد جدا 5      دستعمال جي : ا4 -تعمال البأس به : اس3 -سط  ال متو استعم  :2-: استعمال ضعيف    1    

 2020املصدر: االستمارة امليدانية 
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يرتبط الجدول أعاله بإشكالية بحثنا انطالقا من تحديده للوسائل التواصلية التي تعتمدها األكاديمية فـي تواصـلها الـداخلي   

ــتعمالها اللــــ يء  ــات اسـ ــارجي ودرجـ ــائل مــــن أوالخـ ــا مــــن تشـــخيص دقيـــق للوسـ ــد الـــذي يمكننـ ــال بغيــــة جـــل تحديـ ــا والفعـ النــــاجع منهـ

توضيح  لقد وظفنا مجموعة من الرسوم البيانية من أجل الومن أجل  بصدده،حن توظفيها في إعداد املخطط التواصلي الذي ن

      : تصنيف الوسائل حسب درجة استعمالها على اللكل اآلتي

 وسائل التواصل الخارجي   رتيب(: ت10) املبيان رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020: االستمارة امليدانية صدرامل

 

ــــة  ـــ  املبيــــان األهميـ الترتيبيــــة لوســــائل التواصـــــل الــــداخلي حســـــب آراء املــــوظفين باألكاديميــــة الجهويـــــة للتربيــــة والتكـــــوين يوضـ

 تي:مراكش آسفي، حيث تتوزع هذه الوسائل في املبيان إلى مجموعات على النحو اآل

ــر :وساااااااااائل  ات اهمياااااااااة قصاااااااااوى  ــ ـــ ــي تنحصـ ــ ـــ ــابين والتـ ــ ـــ ـــ -وهــــــــي )املراســــــــالت الخارجيــــــــة11%و  9%مـ ــــي املنهـــــ ـــ ــــد اإللكترونـ ـــ  -يالبريـ

 (.االجتماعات

الهاتف النقـال  -اللقاءات -وتتممن )الهاتف النقال الشخص ي 8%و  7%والتي تنحصر مابين :وسائل  ات اهمية متوسطة

 الفاكس(.-املنهي

الهــاتف  – النــدوات –التقــارير الكتابيــة  –كترونيــة وتلــمل )املواقــع اإلل6%و 5%بــين تنحصــر مــا وسااائل  ات اهميااة دنيااا:

 (.الرسائل الهاتفية –رة اإلعالنية السبو  –اللوحات اإلشهارية  – التابث

فهـــي وستقتصـــر فـــي تفســـيرنا لهـــذه الوســـائل فقـــط علـــى املراســـالت الخارجيـــة، لكونهـــا األكثـــر اســـتعماال فـــي التواصـــل الخـــارجي، 

 ملديريات اإلقليمية.خل األكاديمية إلى باقي املصال  الخارجية خصوصا ارها من داتعتمد في نقل املعلومات وتسهيل تمري
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 اديمية حسب وجهة آراء املوظفين  املشاكل التي تعيق التواصل داخل األك  3-9

 (: مشاكل التواصل  11) املبيان رقم       

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2020نية املصدر: االستمارة امليدا

 
 

 :تأثيرها على اللاكلة اآلتيةدرجة حسب ات إلى مجموعية تنقسم امللاكل الداخلية التواصل

التفـــاوت فـــي ســـرعة  –وتتمـــمن )غيـــاب مخطـــط تواصـــلي  11%و 10%وتنحصـــر نســـبتها مـــابين مشااااكل داخلياااة األكيااار تاااأثيرا  

 لد  املسؤولين(.ضعف الكفاية التواصلية –تعميم املعلومات 

قلـة األطـر –وتلـمل كـل مـن )غيـاب الحكامـة التواصـلية  9%و 7%وتنحصـر نسـبتها مـا بـين  التااأثير مشاكل داخلية متوسااطة

ــــل ــــال التواصـ ــــي مجـ ــــة فـ ــــاعد-املتخصصـ ــــل الصـ ــــاب التواصـ ــــل-غيـ ــــة للتواصـ ــــة املخصصـ ــــعف امليزانيـ ضـــــعف اســـــتعمال املقاربـــــة  -ضـ

 الخصاص في املعلومات(. –التكنولوجية 

ــبتها فـــيل داخليااااة اقاااال تااااأثير مشاااااك  ــر نسـ ــة التلـــارك 6% و 5% وتنحصـ ــاب املقاربـ ــة  –ية وتمـــم )غيـ ــتعمال املقاربـ ضـــعف اسـ

 غياب مقاربة التقييم(. –باألهداف 
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 شاكل التي تعيق التواصل الخارجي امل 3-10

 شاكل الخارجية للتواصل  امل (: 12) مبيان رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 2020 املصدر: االستمارة امليدانية

 

 أن هذه امللاكل تتوزع إلى فئات حسب درجة تأثيرها على اللاكلة اآلتية:  انطالقا من الرسم البياني يتض

غيـــاب  -وتتمـــمن )عـــدم وصـــول الرســـالة فـــي موعـــدها 18%و  17%والتـــي تنحصـــر نســـبتها مـــا بـــين  مشااااكل خارجياااة اكيااار تاااأثيرا

 غياب الحكامة التواصلية(.-مخطط تواصلي

 -وتلــمل كــل مــن )عــدم اختيــار الوســيلة املالئمــة 4%و  9%ا بــين والتــي تنحصــر نســبتها مــ التاااأثيرمتوسااطة مشاااكل خارجياااة 

 ضعف امليزانية املخصصة للتواصل(. -ضعف املقاربة التكنولوجية

سـوء فهـم املتلقـي  -وتمـم )ضـعف الكفايـة التواصـلية للمتلقـي 6%والتي تنحصر نسبتها فقط فـي مشاكل خارجية اقل تأثيرا 

 ممون الرسالة(.مل
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 املقابلة للمشاكل التواصلية داخليا وخارجيا  الحلول  3-11

 (: الحلول املقترحة  13) جدول رقم 

 الحلول  املشاكل  

 الحكامة اإلدارية  ضعف املردودية التربوية

 التخطيط التلاركي الفعال  املبرمجة انقطاع استمرار األنلطة 

 ي اللأن التربوي القدرة على التحكم ف ضعف التواصل 

 تنزيل املخططات بلكل منيم  علومات انقطاع استقرار امل

 حسن التسيير  ضعف تكوين املوارد البلرية

 التحكم في اللأن التربوي  االختالل على مستو  التواصل 

 للمخططات التفعيل الجيد  سوء التسيير 

 خصوصيةسياسة تربوية جهوية  سوء التحكم 

 بعض امللاكل التربويةالتغلب على  سوء التفعيل 

 لتفعيل الجيد للعملياتا سوء التواصل 

 التواصل الفعال  تردي الوضعية التواصلية 

 سياسة جهوية تربوية ناجعة عدم التحكم التربوي 

 شراكة ناجعة  ضعف التخطيط 

 التواصل الجيد والفعال  تواصل غير ناجع

 التحكم في تفعيل املخططات  تواصل غير فعال 

 التحكم في امليزانية  ناجعتواصل غير 

 الحكامة املالية  تقن عمل غير م

 التحكم في تفعيل املخططات  

 التسيير املعقلن  

 التلاركية املثالية  

 فعالية وتكامل العمليات السنوية 

 

 2020امليدانية املصدر: االستمارة 

 

 

 

 
 ية الجهوية مراكش آسفي  لتدبير العمليات التربوية باألكاديم مقترح نمو ج مخطط تواصلي 3-12
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 ر عملية الدخول املدرس ي  تدبي 3-12-1

 

 : تدبير عملية الدخول املدرس ي  ( 14) جدول رقم 
 

 
 

 

 

 

إخبار جميع 

الفاعلين  

واملتدخلين  

الجهويين في  

الشأن  

التربوي  

باملعطيات  

العامة حول  

قطاع التربية 

 والتكوين

 

 

املديريات  

 اإلقليمية 

 املجلس اإلداري 

 اتذةهيئة األس

 املفتشون 

مدراء 

املؤسسات  

 مية التعلي

جمعيات اولياء  

 التالميذ 

 وسائل اإلعالم 

املنتخبون  

 بالجهة 

الشركاء 

 االجتماعيون 

املانحون  

 الدوليون 

 

مستجدات  

الدخول  

املدرس ي  

التربوية  

 واإلدارية

املعطيات  

اإلحصائية  

 التربوية بالجهة

امللاريع قيد  

 اإلنجاز

حصيلة  

إنجازات السنة  

 ة الفارط

 

 

 لقاءات

 ندوات

اجتماعا

 ت

مذكرات  

 خلية دا

عروض  

سمعية  

 بصرية

نشرات  

 إخبارية

 

 

 

 

 

 

بداية شهر  

 شتنبر 

ويتم تغيير  

التاريخ حسب  

املقرر الوزاري  

للسنة  املنيم 

الدراسية   

وحسب  

 املستجدات 

 

 

مصلحة  

 التواصل

بتنسيق مع  

مكاتب  

التواصل 

باملديريات  

 اإلقليمية 

 

 

عدد 

 لفاعلين

 

 

 التقارير 

صيلة  ح

املجلس 

 اإلداري 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقاسم  

مستجدات  

الدخول  

 املدرس ي 

 

 

النواب 

 اإلقليميون 

رؤساء األقسام  

واملصالح  

 باألكاديمية

 املفتشون 

 اعضاء اللجن  

 

 

 

املستجدات  

 اإلدارية 

 والتربوية 

 

 لقاءات

عروض  

سمعية  

 بصرية

 ندوات

 

 

بداية شهر  

 شتنبر  

ويتم تغيير  

التاريخ حسب  

املقرر الوزاري  

 املنيم  

 

مصلحة  

 التواصل

بتنسيق مع  

اتب  مك 

التواصل 

باملديريات  

 اإلقليمية 

 

 

نسبة 

تقاسم  

 املعلومات 

 

 

 التقارير 

حصيلة  

املجلس 

 اإلداري 



 

 

214 
 

ISSN: 2701-9233 

 

 

 2022 ،5، العدد 2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 5 (2022) 

 

 
 

التذكير  

بالحفاظ  

على الامن  

 املدرس ي 

واالنخراط في 

ملروع دعم  

تدبير  

املؤسسة  

التعليمية  

والتحسيس  

بأهمية  

 أدواره 

 

النواب 

 اإلقليميون 

قسام  رؤساء األ

واملصالح  

 باألكاديمية

 املفتشون 

اعضاء اللجن  

الجهوية املكلفة  

بالزيارات  

التفقدية 

للتتبع ومواكبة 

الدخول  

 املدرس ي 

 

 

 

التذكير  

بالحفاظ على  

الامن املدرس ي  

باإلضافة  

االنخراط  في  

ملاريع دعم  

تدبير  

املؤسسات  

 التعليمية  

 

 

 لقاءات

عروض  

سمعية  

 بصرية

 ندوات

 

 

بداية شهر  

 بر شتن 

ويتم تغيير  

التاريخ حسب  

وزاري  املقرر ال 

املنيم للسنة  

الدراسية   

وحسب  

 املستجدات 

 

 

 

مصلحة  

 التواصل

بتنسيق مع  

مكاتب  

التواصل 

باملديريات  

 اإلقليمية 

 

 

 

 

 

 

 

عدد 

 الفاعلين

 

 

 

 

 التقارير 

حصيلة  

املجلس 

 اإلداري 

 

اإلخبار  

بمستجدات  

الدخول  

املدرس ي  

وتضامن  

تداول  

املعلومات  

 مية الرس

 

 

 وسائل اإلعالم 

الراي العام  

 عليميالت

اباء واولياء 

 التالميذ 

 املجتمع املدني

  

 

 اإلخبار

باملستجدات  

املرتبطة  

بقطاع التربية  

والتكوين   

 بالجهة 

 

 

 الصحف

نشرات  

إخبارية 

 إلكترونية

 

 

  15إلى  3من 

 شتنبر 

غيير  ويتم ت 

التاريخ حسب  

 املقرر الوزاري 

 

مصلحة  

 التواصل

بتنسيق مع  

كاتب  م

التواصل 

باملديريات  

 اإلقليمية 

 

 

نسبة 

 اإلخبار

 

 

 التقارير 

حصيلة  

املجلس 

 اإلداري 

 

ضمان  

مواكبة 

وتغطية  

اإلعالم 

للدخول  

 املدرس ي 

 

 

 

األسرة  

 التعليمية 

 املجتمع املدني

 

 

مواكبة  

املستجدات  

املرتبطة  

بقطاع التربية  

والتكوين   

 بالجهة 

 

 

 التلفزة 

اإل اعة  

 الجهوية

 

 

بر  شتن  15من 

أكتوبر   1إلى   

ويتم تغيير  

حسب   التاريخ

 املقرر الوزاري  

 

مصلحة  

 التواصل

بتنسيق مع  

اإل اعة  

الجهوية  

 والتلفزة 

 

 

نسبة 

تغطية 

وسائل  

 اإلعالم 

 

 

تقارير  

مصلحة  

 التواصل
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 2020: العمل امليداني املصدر  

 

 تدبير عملية تنظيم االمتحانات االشهادية  2-12-3

 ر عملية تنظيم االمتحانات االشهادية (: تدبي15)  جدول رقم

 

 

 

 

 

 

عملية   مواكبة

اقتراح  

مواضيع  

 االمتحانات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيئة األساتذة

املفتشون  

ن اإلقليميو   

 املفتش املنسق 

مصلحة  

 االمتحانات 

 

 

 

 

تجميع  

مقترحات  

مواضيع 

االمتحانات  

املرتبطة  

بجميع املواد   

فيما يخص  

سلك االبتدائي  

واالعدادي  

ي والثانو   

 

 

 

مذكرات  

 داخلية 

مذكرات  

 خارجية

هاتف  ال

 املنهي 

محاضر  

االجتماعات  

القتراح  

مواضيع  

 االمتحانات 

 

 

 

نهاية شهر  

مارس ويتم  

تغيير التاريخ  

حسب املقرر 

الوزاري  

املنيم  
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 2020العمل امليداني  املصدر:                                                                                           

 الخالصة -4

ــــطتوصـــــلنا فـــــي بحثنـــــا املعنـــــون  ــلي  ب »املخطـ ــ ــة التواصـ ــ ــــاع التربيـ ــــوينبقطـ ــتراتيجيوالتكـ ــ ــــل  ة: اسـ ــلتأهيـ ــ ــــات »حالـ  ةاألكاديميـ

 اآلتي:مجموعة من النتائج التي يمكن إبرازها على اللاكل  ىآسفي »إلاألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش 

 

–لوجيــة التكنو –مقاربــات متعـددة األبعــاد والتخصصـات: )املقاربــة النسـقية أن التخطـيط فــي مجـال التواصــل يتطلـب  ✓

محــددة تمكــن مــن املعرفــة الدقيقــة للوضــعية التواصــلية بــأي ( كلهــا مقاربــات لهــا وظــائف التلــاركية –االســتراتيجية 

 .ةأو خصوصيمؤسسة سواء كان  عمومية 
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منطلقا لفهم عمق التخطيط على مسـتو  التواصـل  ، يتطلب دراسة نيرية معمقة تكون واصليأن إعداد املخطط الت ✓

ــاتي بمــــا يســــاعد علــــى المــــبط  مفهــــوم فــــي جميــــع مراحــــل وضــــع املخطــــط ، واالســــتعمال األمثــــل لكــــل  ياملفــــاهي املؤسسـ

 التواصلي.

 

من خالل استعمال وسائل وأدوات  تأكد لنا أن بناء املخطط التواصلي يفترض معرفة دقيقة باملؤسسة، وهذا يتحقق  ✓

ا البحث العل ي الرصين بما يمكن من الحصول على تشخيص يوفر قاعدة بيانات تعـد أسـاس فهـم العالقـات ومناه

 ملؤسسة وخارجها.التواصلية داخل ا

 

ــلي  ✓ ــى  هال يحتـــاأن إعـــداد املخطـــط التواصـ ــا بـــل األكثـــر مـــن ذلـــك يجـــب التطـــرق إلـ ــد ذا هـ فقـــط لعمليـــة التشـــخيص فـــي حـ

 التي لها صلة وثيقة بالعمليات التي تنيمها املؤسسة على املستو  السنوي.عة من الوثائق املرجعية الرسمية مجمو 

 

ــلي  ✓ ــاب املخطـــط تواصـ ــا أن غيـ ــد لنـ ــةتأكـ ــا  كوثيقـ ــة داخليـ ــا األكاديميـ ــا وتأطرهـ ــي تنيمهـ ــات التـ ــير العمليـ ــة يعرقـــل سـ مكتوبـ

 وخارجيا.

 

 ية فعالة وناجعة.إلى عملية تواصل يال يؤداألكاديمية  تأكد لنا أن أشكال التواصل املعتادة داخل ✓

 

بتفعيلــه همـــا مــدخالن أساســيان للتأهيـــل االســتراتي ي لعمــل األكاديميـــة  االلتــزامأن إعــداد مخطــط تواصــلي يســـتوجب  ✓

 بصفة خاصة وللتطوير منيومة التربية والتكوين بصفة عامة.
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 ."التخطيط أسس ومبادئ عامة" دار الصفاء للنلر والتوزيع 2008عثمان غنيم محمد  -

 "مبادئ االتصال التربوي االنساني "دار األوائل  2001عمر عبد الرحيم نصر هللا  -

 الصفاء. روأساليب" دايريات وأسس ن "التخطيط االقلي ي مبادئ 2005محمد شعبان جاسم  -
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- Middleton john 1982 « Approaches de la planification de communication monographies 
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Abstract 

The objective approach was based on the foundations of behavioral theory, and perhaps 

this is what made the learner receive unconsciously and without innovation - a 

conditional reaction (stimulus / response) - and it is based on the degree of his 

memorization and recollection of knowledge, not on how to invest this information in 

new integrative situations. 

As for the competency approach, evaluation is not concerned with the efficiency of 

memorization, as much as it is concerned with the efficiency of performance, by 

evaluating the ability to integrate resources and employ them in each situation, a new 

and significant problem for the learner, and such an activity that requires a solution to a 

problem that would develop mental skills The learner, because of his practice of higher 

thinking skills, because the situation is the test that goes beyond the school 

environment to the living environment of this learner, and therefore the teacher must 

accompany Learners who face difficulties in the integrative situation, by addressing 

their stumbles regularly and effectively, and most importantly that the teacher does not 

deviate from the basic function of evaluation, which is to modify the course of the 

educational and learning process, and does not make it a supervisory or administrative 

function..., because educational evaluation has become In light of the competency 

approach, it accompanies various learning stations, as it contributes to facilitating the 

learner's task in acquiring various resources . 

We aim, through our intervention, to identify the challenges that stand in the way of the 

learner's success in the integrative situation in the secondary stage by extrapolating the 

proposed positions in the textbook for the second year of secondary education - Ethics 

and Philosophy Division -, while trying to suggest appropriate solutions. 

Keywords: Competency Approach; Textbook; Secondary Education; Inclusion 

Status; Evaluation 

Lamia Hamza The Challenges of Educational Assessment 

 in the Secondary Stage 

-The Integration Situation as a Model- 

mailto:lamiamelia16@gmail.com


     

221 
  

 
 

 2022 ،5، العدد 2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 5 (2022) 

 

 

ISSN: 2701-9233 

 

قويــــم
ّ
ـ  تحّديــــات الت

ّ
 ي ــور الثانــــو التربوي في الط

 - الوضعيـــة اإلدماجيــــة أنموذجـــا  -

 الميــة حمــــزة 

 جزائر . ال2جامعة الجزائر 

 elia16@gmail.commamial: االيميل 
 

 

 تاريخ النشر  ول تاريخ القب تاريخ االستالم 

2022/07/15 2022/08/16 2022/09/05 
 

DOI  :  10.17613/c1zm-1z46 

 

 ملخص 

ا جعل املتعلم يستقبل دون وعــــــــــــــي و دون  هذا م   ولعلسس النظرية السلوكية، ة باألهداف على ألقد قامت املقارب

شرطي   –  ابتكار فعل  كي  –استجابة(    / )مثير  رد  على  ال  للمعارف،  ره 
ّ
تذك و  حفظه  درجة  باعتبار  ُيَقوم  فية  و 

 إدماجية جديدة.  تاستثمار هذه املعلومات في وضعيا

الحفظ، بقدر عنايته بكفاءة األداء، من خالل تقويم القدرة  ال ُيعنــــــى التقويم بكفاءة  ة بالكفاءات، فأما في املقارب

ا للمتعلم، و مثل هذا  بالنسبة  في كل وضعية مشكلة جديدة و ذات داللة  املوارد و توظيفها  إدماج  لنشاط  على 

شأ من  ملشكلة  حال  ب 
ّ
يتطل لدنالذي  العقلية  املهارات  ُينمي  أن  التفكير ه  ملهارات  ممارسة  من  له  ا  ملم املتعلم،    ى 

على   لذلك  و  م، 
ّ
املتعل لهذا  املعيش ي  الوسط  إلى  املدرس ي  الوسط  يتعّدى  الذي  االختبار  هي  الوضعية  العليا، ألّن 

مين الذين يواجهون ص
ّ
راتهم بشكل منتظم    ة عوبات في الوضعية اإلدماجية، بمعالجاملدّرس أن يصاحب املتعل

ّ
تعث

ة للتقويم و املتمثلة في تعديل مسار العملية التعليمية و  و األهّم أال َيحيد املدرس عن الوظيفة األساسيو فعال،  

يرافق   أصبح  التربوي  التقويم  أن  ذلك   ،... إدارية  أو  رقابية  وظيفة  يجعله  ال  و  ا  –التعلمية،  ظل  ملقاربة  في 

الت   -بالكفاءات تيسير مهمعمختلف محطات  في  ه يسهم 
ّ
إن املختلفة،  لم، حيث  املوارد  في اكتساب  املتعلم  ـــة 

ّ
فهو  ــ

ــــــذ  ــ ــــم التالميـ ـــــــ ـــــ ـــة التي تهدف إلى معرفة نمو تعلـــ ــ ـــــم. و من اإلجراءات البيداغوجيـ  مساعدتهم في تعلمهــ

ــــــات التي تقف عائقا أمدرف على التحلتنا إلى التعمن خالل مداخ ونهدف ــ ام نجاح املتعلم في الوضعية اإلدماجية  يـ

-  ر الثانوي من خالل استقراء الوضعيات املقترحة في الكتاب املدرس ي للسنة الثانية من التعليم الثانوي في الطو 

 . ، مع محاولة اقتراح الحلول املناسبة- وفلسفةشعبة آداب 

ــــــم ؛دماجيةالوضعية اإل  ؛انوي يم الثالتعل  ؛الكتاب املدرس ي ؛لكفاءاتااملقاربة ب  :يةفتاحملا اتالكلم  التقويــ
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 مقّدمـة

ن املقاربة بالكفاءات املتعلم  من استثمار مكتسباته الّسابقة في حل وضعيات مشكلة، و ذلك عن طريق الّربط  
ّ
تمك

النهاية إلى ماته املنفصلة ليصل في 
ّ
وضع التعلمات في   ال يتحقق هذا الهدف إال من خالل  تحقيق الهدف املراد، و  بين تعل

بوض مرتبط  و  للتلميذ،  بالنسبة  معنى  ذي  على  سياق  بالتركيز  اليومية،  حياته  في  تعترضه  أن  يمكنها  محسوسة  عيات 

ماٍت الحقــــة،و بالتالي سيتعلم التلميذ 
ّ
عل

َ
ملكتسبات  اكيفية توظيف و انتقاء    التعلمات األساسية باعتبارها ضرورية لبناء ت

إذا ألنه  الوضعية،  ا  حسب  استظهار  في  تعلمه  مكتسباته، سينحصر  و  موارده  دمج  يتعلم  التمارين  لم  إنجاز  أو  ملعارف 

في  املتمثلة  و  التعلم  الغاية من  تتحّقق بذلك  في حياته، و لن  املدرسية، و لن يكون قادرا على مواجهة وضعيات جديدة 

من ثّمة  ترمي هذه املقاربة إلى تضييق  طهم، و  في محي  التصّرفتقل، القادر على  سن الصالح  الكفء، و املتكوين املواط

ما   بين  عن  الهّوة  الّتعبير  كيفية  التالميذ  تعليم  إلى  تهدف  أيضا  و  املجتمع،  في  يجده  ما  بين  و  املدرسة  في  التلميذ  يتلقاه 

 ية، و بهذا سيصبحون آرائـــهم، و إنتاج نصوص مرتبطة بحياتهم اليوم
ّ

 .ءـــاأكف

 اءات ـــــــــ املقاربة بالكف  دعائــم  .1

 أهمها: املقاربة بالكفاءات على عّدة مفاهيم  تتأسس 

صّنف املوارد إلى:املــــــــــوارد -أ
ُ
ـــــــبة، وت

ّ
م من أجل حّل وضعية مرك

ّ
 : و هـــي مجموع املعارف التي يجّندها املتعل

 ... إلخ.ماء الخمسة، الجملة اإلنشائية ستدأ و الخبر، األ : املب: مثالles savoirsاملعارف ➢

 .: و مثالها: كتابة رسالة، أداء أنشودة...الخ les savoirs-faireاملعارف الفعلية) املهارات(  ➢

السلوكية ➢ القيم(   املعارف  و  مريض، les savoirs-être)املواقف  عيادة  الغير،  مع  حوار  إجراء  مثال:   :

 ..إلخ. مساعدة محتاج .

ــــــاء -ب مات في إطار  ربة بالكفاإّن الجديد الذي قّدمته املقا  :ةالكفـــ
ّ
الكفاءة عبـــــارة و   ، وضعياتءات هو إدماج التعل

 عن تعبئة موارد، و هذه التعبئة هي ما ُيصطلح عليه باإلدماج. 

ما تحقيق       
ّ
م ليس الحصول على الشهادة فحسب، و إن

ّ
أّنها " تعبئة  بو التي عّرفها روجرس    ،الكفاءةإّن الغاية من التعل

م مجموعة   السلوكية بكيفية مستبطنة بهدف حّل  ن املعُمدَمجة  املعارف  الفعلية و  املعارف   ."وضعيات مشكلةارف و 

(Roegiers, 2010, p. 66)  

نجحو      فإذا  وظيفية،  مات 
ّ
تعل إكسابهم  طريق  عن  التالميذ  كفاءات  إنماء  إلى  تسعى  ما 

ّ
إن املدرسة  في و  استثمارها  في  ا 

أر املد نقول  اليومية،  حياتهم  في  و  توظيف  سة  و  إدماج  الثانوية  املرحلة  نهاية  في  املتعلم  يجيد  فعندما  كفاءة،  ذوو  نهم 

البالغي و  الصرفية  و  الّنحوية  عن  القواعد  الدفاع  أو  بحث،  إعداد  أو  رسالة،  أو  مقال،  أو  نص،  إنتاج  في  الضرورية  ة 

 و شفويا ـــ ... نقول إموقف معين ـــ كتابيا أ
ّ
ه  ه حّقق الكفاءة املستهدفة، و عن

ّ
ا و ُيدرك معناه و أبعاده نقول إن ندما يقرأ نصًّ

ه بإدماج املكتسبات يتحقق نمّو مجموعة من الكفاءات، الت 
ّ
  وضعيات ي تكون قابلة للتحويل  و االستعمال في  كفء، ألن

 متعّددة .
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تتحّقق عبر    الكفاءة  أّن  ما نستنتجه  املتعلم  و  إلى كفاءات حقيقية، فالعالقة  يتحويل مكتسبات  الكفاءة ن  بين        وطيدة 

ـــ  و اإلدماج ، إذ إّن " الكفاءة تتحّقق بعد إدماج املكتسب"  . (2010ــــو، )بيشـ

املشكلــــــة  -ج ثقاف  :الوضعية  ـــن)مدرس ي،اقتصادي،اجتماعي، 
ّ
معيـ سيــــــاق  في  عَرض 

ُ
ت املعلومات،  من  ي...(  مجموعة 

 
ّ
فها املتعل

ّ
ة ما"م بشكل ُمدَمج من أجل إنجاز َمهلُيوظ  .  (2012)وعلي،  مَّ

صّنف الوضعية املشكلة إلى:     
ُ
 و ت

ـة -1
ّ
 : و الغرض منها إرساء املوارد. وضعية مشكلــة تعلـميــــ

إعدادهللتقويم  هذه تعد  و   Situation d’intégration  :إدماجيـــــة  مشكـلة  وضعية -2 الغرض من  د  ، و 
ّ
التأك ا 

ــــوع.الّتدريب على ءة الختامية من عدم نمّوها، أو الكفمن نمّو ا ـــ ــ ــ  اإلدماج في نهاية األسبـ

مشكلة   وضعيات  معالجة  في  استخدامها  أجل  من  مكتسباته  ُيعبئ  املتعلم  جعل  تستهدف  ما 
ّ
إن بالكفاءات  املقاربة  و 

 إدماجية. 

عّد من بين األنشطة ال
ُ
 ما  ه الوضعية عاداملكتسبات السابقة، و ألّن هات  جتي يتّم من خاللها إدمافالوضعية اإلدماجية ت

ً
ة

م ُسّميت  
ّ
املتعل اختبار كفاءة  التقويمية تكون محل  ها  بالوضعية 

ّ
م عند حل

ّ
املتعل ُيثبت  إّنها وضعية مشكلة تقويمية،   "  ،

قّدم و مستوى النجاح  
ُ
بة بشكل مدمج في  سفي تجنيد املوارد املكتمدى نمّو الكفاءة املرصودة من خالل نوعية املنتوج امل

 . وعلي ا.() ذات املنتوج"

من       تتطلب  سياق  ضمن  ُمقّدَمة  بيانات  و  معلومات  مجموعة   " بأّنها  اإلدماجية  الوضعية  جزافيي  روجرس  ُيعّرمف  و 

 .  ,p. (Roegiers, 2010(84 املتعلم إيجاد التمفصالت لربطها بطريقة مدمجة من أجل إنجاز مهّمة محّددة"

ر " وضعية مركبة    دوكيتال بأّنها  اكما عّرفه      
ُ
شة، و ت مات سابقة" متضمنة معلومة أساسية و معلومة ُمشوَّ

ّ
 اهن على تعل

 . (2007)روجيرس،  

ز دوكيتال على ضرورة تقديم وضعيات تسمح باستثمار املكتسبات املعرفية القبلية  ل
ّ
للمتعلم، فيركب فيما  قد رك

تظهر قدرته على اإلدماج و على التوليف  يدمجها ضمن سياق جديد ، و هنا    وته و مواقفه املكتسبة،  بين معارفه و مهارا

 بين املكتسبات الواجب استحضارها في هذه الوضعية.

صاغ الوضعية اإلدماجية حسب جزافيي روجرس اعتمادا على ثالثة مكوناتو 
ُ
 : 6ت

افي ...( ،  قاق اجتماعي، اقتصادي، ث: ويصف املحيط الذي تتموقع فيه الوضعية )سيالّسياق -1

 واقع املتعلم.    و ينبغي أن ينطلق من
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أو  الّسنـــــد -2 املطلوب، قد تكون نصوصا  إنجاز  أجل  للمتعلم من معطيات من  ُيقّدم  ما  : وهو 

ل املهّمة على التلميذ. أو خرائط أو جداول أو تسجيالت صوتية... احكما أو أمثاال أو صورا  سّهم
ُ
 لخ، بحيث ت

و تبتدأ بفعل أمر،  ة: هي أسئلة صريحعليمةتّ ال -3
ُ
ه للمتََ ت م إلنججَّ

ّ
 از املطلوب.عل

 : ( 288، صفحة  2007)روجيرس،  ال بّد أن تكون الوضعية ُمصاغة بطريقة سليمة، و سنعرض هنا أهم شروط صياغتها  و هذا   

 أن تكون مالئمة للكفاءة املراد تقويمها.  ➢

 ها. علم مشكلة ينبغي حلأن يواجه فيها املت                  ➢

بة، بمعنى تستدعي تع نأ ➢
ّ
             الفعلية و املعارف  بئة مجموعة من املعارف و املعارفتكون مرك

 . السلوكية                 

م ➢
ّ
 . أن تكون جديدة بالنسبة للمتعل

ي بها. أن تكون هادفة، بمعنى تحتوي على قيم تسعى إلى  ➢
ّ
 على التحل

ّ
 تنميتها و الحث

 سية.در لواقع و ال تكون مجرد وضعية م الة و ذات ارتباط بون داأن تك  ➢

قيد املتعلم بسؤال مباشر حتى ال نتركه ُينتج بكيفية حّرة ➢
ُ
 و عشوائية.    أن ت

م، و من للتقييمأن تكون قابلة  ➢
ّ
      ثمة  ، و تستهدف هنا تقييم الكفاءة باالعتماد على إنتاج املتعل

 م إليها. توضع معايير ُيحتك               

 و عليه، تتج  
ّ
و التدريب عليها،  و ذلك من خالل تعلـــــم دمــــــــج املوارد    الكفاءة إنماءفي  لوضعية اإلدماجيةى الغاية من ال

م من إظهار قدرته على اإلدماج و إعطاء  
ّ
ـــن املتعل

ّ
مات، " فتدإلنجـــاز مهّمــــــة مركبـــة، فالوضعية هي التي تمك

ّ
ريس  معنى للتعل

إلى توظيفها داخل وضعيات  صولة بعضها عن بعض ال يجنى منه  فمالتالميذ محتويات   إذا لم ندفعهم  الفوائد،  عظيم 

أن   ة، حيث 
ّ
دال املختلفة  إدماجية  مكتسباته  توظيف  قادر على  املتعلم  التالي: هل  الّسؤال  اإلجابة عن  يح  تم

ُ
ت األخيرة  هذه 

 . (2006)توبي،  "بشكل فعال و إجرائي

إنماء الكفاءة  تقييمة على  يل الوضعية اإلدماجا تعمكم    التقييم من  درجة  إّن  هذا املنظور يتجاوز تقدير نتائج  ، و 

موظفا   ما،  وضعية  فيها  يعالج  فقرة  تحرير  خالل  من  ذلك  و  معالجتها،  و  نقائصه  تشخيص  إلى  نقاط  بمجرد  م 
ّ
املتعل

صاغ بهدف تقييم م
ُ
غوية املقصودة، و التي ت

ّ
درته  م يعد كفؤا بمقدار قدة، فاملتعلدى تحقق الكفاءات املحّد الظواهر الل

الوضعيا بتعليمات  على حل  ارتباط  التي تكون ذات  و  في محيطه  تعترضه  التي  املدرسة،و  في  املقترحة عليه  اإلدماجية  ت 

موارده   ُيَفّعل  التلميذ حينما  ما 
ّ
إن  " أ  -ُيدمجها  -قبلية،  ما  أو فعال  إنتاجا  بذلك  يستهدف  ه 

ّ
بذلك حل مشكلة  فإن يتغيا  و 

 . (2006)توبي،  "سياق مدرس ي أو خارجهعّينة داخل م
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د      ُيَعّوم أن  و  التدريبات،  من  األسد  حّصة  ُيوليها  و  اإلدماجية،  بالوضعية  يعتني  أن  دّرس 
ُ
امل على  ينبغي  هذا  على  و 

مات الجديدة و
ّ
في وضعيات تعلم    –استغاللها    –لها  تحوي  تالميذه على إدراك مكتسباتهم القبلية، و الربط بينها و بين التعل

 جديدة و واقعية. 

 -السنة الثانية من التعليم الثانوي شعبة آداب أنموذجا –. الوضعية التقويمية في الوثائق التربوية2

ند إلى املعارف  ينبني منهاج اللغة العربية بمرحلة التعليم الثانوي في ظل اإلصالح الجديد على املقاربة بالكفاءات التي تست    

املعا ور و  السلوكية  املعارف  و  الفعلية  لحل    ف  املتعلم  بل  قم من  تجنيدها  يتم  إدماجيةالتي  بأن  وضعيات  له  يسمح  ما   ،

ا  التي  معارفه  بين  يصل  و  ثمة  يربط  من  و  إليها  تعرض  التي  املواقف  مختلف  و  الشخصية  خبراته  و  املدرسة  في  كتسبها 

 ة  و ملموسة و دالة .   استثمارها في إنجاز وضعيات جديد

يس بالكفاءات، من خالل جعله محور العملية  العربية " بمراعاة مبادئ التدر  هذا و يتّم تناول نشاطات اللغة 

)الوطنية، منهاج السنة الثانية من التعليم   تساعده على إدماج مكتسباته" وضعياتلة بناء التعلمّية، و محاو -التعليمية

 .( 2006، -شعبة آداب  –الثانوي 

إلى    عدنا  لو  املرافقة  او  الوثيقة  اللغة  الثانملنهاج  التعليم  من  الثانية  للسنة  لغات    –وي   ـــــــــلعربية  آدابو    –شعبة 

لوجدناها قد شرحت أهم العناصر املوجودة في املنهاج ، على رأسها املصطلحات التي ظهرت في ظل املقاربة الجديدة من  

..، و تحسس املدرس بضرورة تبني طرائق بيداغوجية  . مبدأ اإلدمـــــــــــــاجت، ا، أنواع الكفاء  الكفاءة بينها املقاربة بالكفاءات، 

 متنوعة تدفع بالتلميذ إلى التفاعل و اإلنتاج و االبتكار. 

العربية، ويبين طريقة تناو       اللغة  املعتمدة في تدريس نشاطات  البيداغوجية  ل هذه  كما شرح دليل األستاذ املقاربة 

في ظل   أنه يشرح  بالكفاءات بةقار امل األخيرة  كما  التقويم،  ه  وضعيات  املقاربة،  في ظل  بطاقات ذه  أو  يقّدم مذكرات  و 

 .(2017)الوطنية،  للوضعيات التعلمية  فنية نموذجية يستأنس بها األستاذ في إعداده

تقويمية، كما أننا لم نجد    تم شرح شروط بناء وضعية و في كل من املنهاج، و الوثيقة املرافقة له، و دليل األستاذ لم ي   

 عن كيفية تقييمها استنادا إلى أدوات إجرائية يستعين بها املدّرس. حديثا

يقد    الذي  ما  هو  هنا  أهمية  األكثر  السؤال  فلعّل  املدرس ي،  للكتاب  بالنسبة  هذا  أما  اإلدماج؟  لعملية  الكتاب  مه 

املوارد   الذي يحوي مجموعة من  بأنالكتاب  النهاية  في  ختم 
ُ
ت في وضع  ،  التلميذ تجنيدها  لتقويم  نطلب من  يات مقترحة 

 ملطلوب إنماؤها ؟  الكفاءات، هل ما يقّدم كوضعيات هي حقا وضعيات إدماجيــــــــــــــــة ؟ و هل هي  على عالقة بالكفاءات ا

"يح كتاب  املوّجهة"توي  واملطالعة  صوص 
ّ
والن األدب  في  وّجه    -الجديد 

ُ
 امل

ّ
متعل الثاإلى  السنة  الّتعليم  نمي  من  ية 

غات األجالثانوي العام و 
ّ
عبتين: اآلداب والفلسفة، و اآلداب و الل

ّ
على جزء واحد،يشتمل على اثنتي    -نبيةالتكنولوجي للش

ة، أّما عدد الوضعيات املقترحة في الكتاب املدرس ي فهي ست وضعيات  موّزعة على مجموعة من األنشط  وحدة(  12عشرة)

نجز  ،(،  وضعت لالستئناس فقط06)
ّ
مات  بعد سلسلة من الت  ت

ّ
ل بنية ذات معنى التي تش عل

ّ
التي يستغرقها    ك أما املّدة   ،
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ّ
نهاية  كل وحدة تعليمية، بعد أن يكون املتعل شاط ساعة واحدة، حيث تّمت برمجته في 

ّ
  تسع م قد قض ى حوالي  هذا الن

م معارف معّينة، لتأتي الوضعية اإل 
ّ
ذا الجدول  و قد أدرجناها في ه  املكتسبات.  كدماجية بغية استثمار تلساعات في تعل

ي وردت عليه في الكتاببالترتيب 
ّ
 : الذ

 1 الوضعية

 

العباس ي   العصر  في  الحياة  مجاالت  في مختلف  الذي حصل  الهائل  التطّور  إن   "

رين فاخترعوا  صة، فتحت املجال أمام األدباء  ظروف خاأوجدته  
ّ
و العلماء و املفك

 أبدعوا  و جّددوا. و 

أه  تحدث النس عن  موظفا  التطور  أسباب  مستعينا  م  تعجب،  صيغ  ثالث  و  بة 

 ور بيانية لتوضيح أفكارك."بأربع ص

 2 الوضعية

 

 

هدوء أسرته  " ابن جارك غليظ الطباع خشن املعاملة ، كثيرا ما يمزق بتصرفاته  

 ا . في وقت متأخر من الليل.فكرت في تخليص هذه األسرة من معاناته

و اإلنشائي ُمقتبسا  بري   مستعمال األسلوب الخ ينكما  دار ب  الذي حرر نص الحوار

 حججك من القرآن و السنة و األقوال املأثورة. "

 3 الوضعية

 

و   املاء   و  الجبال  رأيت  و  تعالى  في مخلوقات هللا  تفكرت  و  "  السماء،  و  األرض   

 خواطر. الصحراء بجاللها و املزارع ببهائها، فطافت برأسك 

 :  ة الخالق موظفابإيجاز مثبتا عظم سجل هذه الخواطر

 ستة توابع ) نعت ، بدل ، توكيد(، و أسلوب قصر."

 4 الوضعية

 

الليالي  إحدى  في  و   . إلقامته  مسكنك  قرب  الحافالت  موقف  متشرد  اتخذ   "

على   قلبه  لك  فتح  الليلة  تلك  في  و   .. حالته  على  لتطمئن  ذهبت  البرد  الشديدة 

 .  هه و كشف لك عن سر مأساتمصراعي

و أسلوب ندبة،  ، و ثالثة أسماء زمان   ر سماعية  ارو قصته، موظفا: ثالثة مصاد 

 مستعينا بالخيال في توضيح أفكارك."

 5 الوضعية

 

تتعرض ساحرة  أثرية  منطقة  بلديتكم  في  تلفت    "  أن  أردت  التخريب.  و  للتلف 

 و نشر ذلك في الجرائد. انتباه العام و الخاص قصد العناية بها، بوصفها 

مصادر مرة و  يمتها الحضارية مع توظيف  ثالثة  ف جانبا منها مبرزا جمالها و قصم 

 ثالثة أخرى دالة على الهيئة و مثالين من حسن التعليل." 
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 6 الوضعية

 

أنت   و  أستاذك  كلفك  مقيما  "  رأيك  تبدي  أن  السنة،  نهاية  عطلة  أبواب  على 

 وضوعية  و حرّية.السنة الدراسية بكل صراحة و م 

دال، و  مات فيها إعالل، و ثالثا أخرى فيها إبفي فقرة موظفا : ثالث كل  ا قلتهم حّرر  

 ثالث كلمات ممنوعة من الصرف لسبب واحد، و مثاال من أسلوب تقسيم." 

التفكير     إلى وقت من أجل  التي تحتاج  الوضعيات  املدرس ي بعض  الكتاب  في  درجت 
ُ
أ عالج  و البحث عن سبل    و قد 

و حتى يتمكن من ذلك، البّد له أّوال  م مساعدة ابن الجار ونصحه،  للوضعية الثانية تستدعي من املتعافمثال    إشكاالتها،

سباب التي دفعته إلى مثل هذه التصّرفات، و من ثم التفكير في صياغة  من معرفة سلوكات ابن الجار مع عائلته، و كذا األ 

الوضعية تحتاج إلى وقت،    ديث و القول املأثور، و مثل هذهحالشواهد من القرآن و الأسئلة، و بناء حوار مقنع مدّعم ب

َق 
ُ
قيم و ت

ُ
وم ؟ لذلك على مصممي املناهج و  فمتى يفكر التلميذ ؟ و متى يحّرر الوضعية ؟ و متى يقرؤها على أستاذه؟ و متى ت

 .حسب ما أقره املنهاج  الكتب املدرسية مراعاة الوقت املخصص للوضعية، و املقدر بساعة واحدة

لوضعية األولى مثال: تحّدث عن أهم أسباب  إعادة صياغة،فقد ورد في مطلوب ا  كما أّن بعض الوضعيات تحتاج إلى 

و   النسبة  موظفا  تعجبالتطّور،  صيغ  قياسيتان    ،ثالث  صيغتان  يوجد  ه 
ّ
ألن دقيقة  غير  و  سليمة  غير  هنا  فالّصياغة 

كل اآلتي: استعمل ثالث مّرات  من األصّح أن يكون املطلوب بالش  له! و أفعل به!"، و كانللتعبير عن التعّجب هما: "ما أفع

صور بيانية، لو حّددت الّصور  أو كّومن ثالث جمل باستعمال صيغة )أو صيغتي( التعّجب...، و كذلك في طلب إدماج أربع  

فا تشبيها و استعارة و كناية و مجازا عقلّيـــا
ّ
فا تشبيهين  بشكل أدّق، مثال:" موظ

ّ
استعارتين"...إلخ، و ذلك حّتى    و"، أو "موظ

 يتّم تشخيص النقائص على مستوى الّصورة األقل توظيفا، و التي تحتاج إلى الّدعم الحقا. 

بالنسبة   نفسها  املالحظة  فا:    و 
ّ
موظ الخواطر...،  هذه  "سّجل  الثالثة،  الوضعية  بدل،  ملطلوب  )نعت،  توابع  ستة 

لب م ،توكيد("
ُ
ففلو ط

ّ
ة.  وع من هذه الّتوابع لكانت الصيانمّرتين كل  نه أن يوظ

ّ
 غة أكثر دق

I.  شعبة آداب  -نمــــــاذج من إنتاجات متعلمي السنة الثانية من التعليم الثانوي-     

الجزائر و بومرداس، حيث        تعليمية واقعة  بواليتي  أربع مؤّسسات  في  التحّري  جري هذا 
ُ
أ باختبار على عيلقد  منا 

ُ
نة  ق

ا من  85ن خمس و ثمانين)مة  الدراسة و املكّون
ً
شعبة آداب الخاصة بالسنة الثانية ثانوي، حيث تضّمن االختبار  ( تلميذ

س ي، و قمنا بتقييمهم  اعتمادا على شبكة تتضمن أهم معايير و مؤشرات كتابة  قترحة في الكتاب املدر وضعية إدماجية م

 وضعية إدماجية.

 ( 2013و املطالعة املوجهة"،   صب و النصو لجديد في األد"ا-)الوطنية،  : االختبار

 : " في بلدّيتكم منطقة أثرية ساحرة تتعّرض للّتلف و الّتخريب. ندّس ال

 أردَت أن تلفَت انتباه العام و الخاص قصد العناية بها، بوصفها و نشر ذلك في الجرائد. 
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عليمة:
ّ
الحضار   الت قيمتها  و  ها 

َ
جمال ُمبرزا  منها  جانبا  ف  مص صم ثالثة  توظيف:  مع  على اية،  ة 

ّ
دال أخرى  ثالثة  و  مّرة،  در 

 .هيئة، و مثالين من حسن التعليل"ال

 ل  ـــــ نتائج التحلي  .1

 ة  ـــــــــاملالءم   نتائج مؤشرات معيار  -أ 

ن
ّ
مين من الكتابة في صلب املوضوع، ذلك  65.88  لقد تمك

ّ
املتعل العينة كانت  % من  أفراد  أّن أكثر من نصف 

ف املشهورة  باألماكن  الّتعريف  حول  تدور  مثل:  موضوعاتهم  الجزائر،  ْجميلة،ي  قوراية،    و  منطقة  يّما  و  مقاد،                 تم

التاريخ،   أعماق  في  جذورها  ضاربة  حضارية  قيم  لها  التي  األماكن  من  غيرها  و  تلمسان...،  و  وهران،  و  تيبـــازة،  و 

أّن م حين  في  متنّوع،  ثقافي  تراث  من  به  تزخر  ما  و  السياحية  قيمتها  و  مقّوماتها  إبراز  النهاية  في  هذه  ستهدفين  في   

الوضعية تخصيص بوصف املناطق األثرية التي تتعّرض للّتلف، و من ثّمة لفت االنتباه إليها، خوفا من زوال معاملها.  

 خالل هذا النص:   و من أمثلة نجاحهم في هذا املؤشر ما تجّسد من
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%، لم يتقّيد أصحابها بالتعليمة كما ينبغي، مثلما ورد في هذا النص:  34.11كما أّن نسبة 

 

س و كذا  
ّ
م في تحديد األهمية اإلستراتيجية التي تتمّتع بها قصبة دل

ّ
قيمتها التراثية، و كان  لقد انحصر تعبير هذا املتعل

و بيان أهميتها، كأثر له مكانته في  صف جمال منطقة أثرية ُمهملة،  من املفروض أن يقوم بلفت انتباه الجهة الوصية بو 

أن يقنع الوصايا بأهميتها ليدفعهم إلى العناية بها، و هذا هو منطلق الكتابة اإلنتاجية  املنطقة و في الّدولة، و لذلك عليه  

مين. اته الوضعيةالخاص به
ّ
 ، و الذي حاد عنه أغلبية املتعل

موافق     بكتابة نص  املالءمة،  معيار  من  مؤشر  ثاني  يختّص  نسبة    يخدمه   ،الوصفي  للنمطو  كانت  قد  و  الحجاج، 

في النموذج األول نجح املتعلم في وصف إحدى املناطق التابعة لبلديتهم، و التي تعاني من إهمال  %، و  23.68النجاح فيه

و استطاع أن يصّور لنا بعضا من نواحيها الجمالية و يبرز قيمتها الحضارية، و لم يكن وصفه محضا خالصا،     ها،  سكان 

هذه املنطقة، و يحاول جاهدا أن يلفت نظر رئيس  بل كان ممزوجا بوجدانه و مشاعره، فنراه يتأّسف ملا أصبحت عليه  

 وعية السكان و نشر ذلك في الجريدة. البلدية بدعوته لتفّقد املنطقة، و كذلك العمل على ت

      و من دالئل الوصف أيضا، اإلكثار من الجمل الخبرية، باإلضافة إلى استعمال أدوات الربط، من حروف جر و نصب     

ها لنمط النص.   و عطف، و الظروف أسماء
ّ
 اإلشارة الّدالة على أسماء الجهات...إلخ، و هي روابط جاءت خادمة كل
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في محاولته إقناع رئيس البلدية بأّن املنطقة مهملة، من خالل اصطحابه    -كنمط خادم  -النمط الحجاجي  بينما يظهر  

 إلى املنطقة، ليثبت له صحة كالمه.

 %، اخترنا منها هذا التعبير:                               31.76 ي توظيف النمط الوصفي، فقد بلغتأّما نسبة النصوص التي أخفق أصحابها ف 

                                                   
م الّنمط اإلخباري كنمط مهيمن، فهو يرمي إلى إعالم املتلقي بما تتمّتع به املنطقة من معالَم، أّهـ

ّ
ــلتها ألن  اعتمد هذا املتعل

 تصبح مركزا سياحيا، و بالتالي فقد أمّدنا بمعلومات عنها، أكثر من وصف جمالها. 

 مؤشرات معيار سالمة اللغةنتائج  -ب

أحرز املؤشر الخاص بااللتزام بالقواعد الّنحوية و الّصرفية و اإلمالئية أعلى نسبة نجاح في معيار سالمة اللغة، حيث      

نس48.23بلغت   بلغت  بينما  اإلخفاق%،  أخطائهم:                                        51.76  بة  من  بعضا  تتضّمن  نماذج  هذه  و   ،%                     

 



     

231 
  

 
 

 2022 ،5، العدد 2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 5 (2022) 

 

 

ISSN: 2701-9233 

قلة     ُيظهر  هذا  و  ابة"، 
ّ
"جذ و  جاذبّية"،  "أكثر  و  تجذُب"،   " قوله:  في  التكرار،  من  الكثير  التلميذ  هذا  نص  في  ورد  لقد 

املفردات، حيث  من  اللغوي  أو    رصيده  بة"، 
ّ

"خال أو  "جميلة"،  كلمة  ب  ابة" 
ّ
"جذ لفظة  مثال،  يستبدل  أن  بإمكانه  فكان 

م عن طريق اإلكثار من املطالعة.                            "ساحرة" ...إلخ، م
ّ
 ّما يقتض ي إثراء الحصيلة اإلفرادية لدى املتعل

 و مثاله كلمة " ؤالئك":                                      

 

 و كذا إثبات حرف العلة في املضارع املجزوم، في لفظة " لم أرى":

 

ب   الوضعية  هذه  في  ملسنا  مهددة    -الذاتلقد  أثرية  منطقة  جمال  وصف  في  ُيبدع  كي  للمتعلم  العنان  فيها  طلق 
ُ
أ التي  و 

غوي، فقد -بالزوال
ّ
قًرا في الرصيد الل

ُ
بدت جملهم ركيكة و ألفاظهم غير    ، ضعفا كبيرا في التعبير لدى هؤالء التالميذ،  و ف

ا على  القدرة  للتلميذ  ى 
ّ
أن و  جدا،  مختصرة  نصوصهم  جاءت  كما  هذا  دقيقة،  في  إال  يستعملها  ال  بلغة  السليمة  لكتابة 

غة القبائلية،  
ّ
م لغة غريبة عن محيطه الذي يعّج باللهجة العامية، أو الل

ّ
اإلطار الرسمي املعروف باملدرسة! فالتلميذ يتعل

ال و  أو  الدروس،  تقديم  أثناء  الفصحى  اللغة  باستعمال  هم 
ّ
كل يلتزمون  ال  أنفسهم  األساتذة  أّن  كما  كثرة  فرنسية،  لعّل 

غوي للمتعلمين، و ترقية تعبيرهم، باإلضافة إلى حرص األساتذة على التدريس بالفصحى 
ّ
املطالعة كفيل بإثراء الّرصيد الل

كت
ُ
غة ت

ّ
 سب باملمارســـــــة. و تشجيع تالميذهم على ذلك، ألّن الل

أه    من  بالّرغم  املناسبة،  الوقف  يهمل استخدام عالمات  م 
ّ
املتعل يزال  ال  بين  و  فالفصل  املراد،  املعنى  في توضيح  ميتها  

سّهل الوصول إلى املعنى، فقد بلغت نسبة النجاح في  
ُ
ها عالمات ت

ّ
الجمل و الوقوف على النقطة و وضع النقطتين...إلخ، كل

 %، مثال:55.29% ،أما الذين لم ينجحوا في إدماجها، فقد قدرت نسبة اإلخفاق 44.70 هذا املؤشر
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ما يكون  يكاد يكون نص هذ 
ّ
إن ا املتعلم خاليا من عالمات الوقف، لذلك نالحظ تداخل املعنى بين جمله، و تحديد املعنى 

 بوضع كل عالمة في املكان املناسب، و إال سيضيع.

%، املرتبة الثالثة  12.94احتلت نسبة النجاح في هذا املؤشر، و املقدرة ب    فقد  ــاج املوارد اللغويةإدمــ  أما بالنسبة ملؤشر 

املصدر الدال على املرة  في نسب نجاح مؤشرات معيار السالمة اللغوية، و من أمثلة املقاطع التي نجح أصحابها في توظيف  

 نجد:  

 

مه في إدماج اسم امل 
ّ
ة"، و قد أوردهما بهذا  أثبت صاحب هذا املقطع تحك

َ
ْعل

َ
" على وزن " ف

ً
"، و "صرخة

ٌ
ّرة، في قوله: "دهشة

الثّيين.   
ُ
 الوزن، ألّنهما مشتقان من فعلين ث

 و بخالف املثال السابق، نرصد هذا املقطع الذي أخفق صاحبه في توظيف املصدر الدال على املّرة في قوله: 
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ا أّن  املثال املستشهد به  العبارة:يّتضح من خــــالل  ــــم جانب الّصواب في 
ّ
املـــــّرة يكون من    ملتعل "التفــــاتــــــــة واحدة"، ألّن اسم 

التفاتة، و هذا الّصواب دون إضافة كلمة واحدة، و    االلتفات غير الثالثي بزيـــــادة تاء على مصدره: التفت)خماس ي(

ا يكون املصدرالتي نأت
ّ
ي أو من غير الثالثي( ملحقا في األصل بتاء، فُيذكر بعده ما يدّل على  )سواء مشتق من الثالث  ي بها مل

   . واحدةزيارة  ةالّزيار  العدد، كقولنا مثال: زار

  هذا نجد ، الهيئة على املصدر الدال و من أمثلة الّنصوص التي تضّمنت

املقطع:

 

ن من توظيف املصدر الداّل على الهي
ّ
م قد تمك

ّ
الحظ أّن هذا املتعل

ُ
"، في الّسياق املناسب، و الذي جاء  و امل

ٌ
زَعة ئة:" فم

ه ثالثيا)فزَع(. 
َ
علة"، ألّن فعل  على وزن "فم

ع م 
ّ
املتعل يتعّرف  لم  التعليللى  بينما  الثانوي   ،حسن  التعليم  من  الثانية  السنة  في   

ّ
أغلب  ،  إال ن 

ّ
يتمك لم  تالميذ  و 

  العّينـــــــة من توظيفه
ّ
م:في نصوصهم، و من الّنصوص التي تمك

ّ
 ن أصحاُبها من إدماجه، نجد ما قاله هذا املتعل
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لكّنه   و  انها، 
ّ
ُسك هو  و  املنطقة،  تلّوث  من  الحقيقي  الّسبب  أنكر  التعليل، حيث  إدماج حسن  في  التلميذ  هذا  نجح  لقد 

ها و حزنها بسبب وصف زائريها لها بالبشا
ّ
دم،  حاول أن يأتي بتعليل طريف يتماش ى مع السياق، و املتمثل في تأمل عة و القم

 فهذا ما جعلها تتلّوث. 

  بينما  
ّ
 ن أغلبية التالميذ من إدماج حسن التعليل في إنشاءاتهم، و هو ما نلمسه في تعبير هذا املتعلم:لم يتمك

 

ترميمها"،   و  إصالحها  يتّم  أن  إال  أريد  ما  و  العبارتين:"  في  موّضح  هو  كما  التعليل،  حسن  إدماج  في  املتعلم  هذا             أخفق 

م أّن حسن التعليل يكون لعلة، و لكّنه لم  " لتضييعها و تضييع استغاللها"، و كلتاهما    و   هم
َ
ن على أن هذا التلميذ قد ف

ّ
تدال

ه ذكر في الجملة األولى السبب الحقيقي  
ّ
ة الحقيقية و هو ما قام بإظهاره، حيث أن

ّ
ه يشترط فيه أن يخفي العل

ّ
يستوعب أن

ه عليها.  ه لهذه املنطقة، أّما في الثانية فقد ذكر سبب صراخه الذي جعله يلفت االنتبا
ّ
 و تأمل
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و ال غرابة في تكون نسبة إدماج حسن التعليل ضئيلة، فأغلب التالميذ ليست لديهم القدرة على توظيف ما تعلموه   

قّدم لهم غي -و في مختلف املواد الدراسية -في املدرسة، ذلك أن هذه املعارف 
ُ
ر وظيفية، و ال يرون أّنها صالحة  نفسها التي ت

 .درسة، لذلك يلجؤون لحفظها من أجل الّنجاح فقطلالستعمال خارج امل

العينة أفراد  أكثر  إدماجها  في  أخفق  التي  و  التعليل  ظاهرة حسن  على  بالتركيز  تجاهل    -و  البديع:  ألوان  من  غيرها  و 

ف و النشر، حسن التعليل، التقسيم ...املقررة  
ّ
، نالحظ  -في الكتاب املدرس ي للسنة الثانية من التعليم الثانوي العارف، الل

ه ال يحتاجها في التعبير  
ّ
أّنها غير وظيفية و غير مرتبطة باالستعمال اإلجرائي، و هي عند املتعلم تفتقد للجانب النفعي، ألن

 عن أفكاره و مشاعره، و ال في تواصله مع اآلخرين.

بديع املقررة في الكتاب املدرس ي للسنة الثانية من التعليم الثانوي، غير مرتبطة  و حسن التعليل، و غيره من ألوان ال

ه ال يحتاجها مستقبال،    و بالتالي فإّن الوظيفية نادرا  
ّ
باالستعمال اإلجرائي، و هي عند املتعلم تفتقد للجانب النفعي، ألن

بنى من خالل املحتويات ال
ُ
 تي يتّم تدريسها.   ما ت

 ؤشرات معيار االنسجام .عرض نتائج م 3

%،   في حين لم ينجح  48.23حظي هذا املؤشر الخاص باالنسجام في االنتقال من فكرة إلى أخرى بنسبة نجاح قدرت ب

 %، و من أمثلة ذلك نذكر:51.76من هؤالء التالميذ ما نسبته

 

م فقرة مقتضبة جدا، دون أن 
ّ
، إذ تبدو األفكار متداخلة مع بعضها و  تظهر فيها مالمح الكتابة املنهجية  حّرَر هذا املتعل

مكّررة، فكثيرا ما كانت الفكرة الواحدة تتكرر في عّدة جمل، فما تحّدث عنه في السطر األّول هو نفسه املوجود في السطر  

ال في  إلى ذلك  الثاني، و عاد  السطر  في  املنطقة  ه تحدث عن جمال 
ّ
أن يعّد حشوا ال الرابع، كما  الخامس...، و هذا    سطر 

 فائدة منه، و لذلك جاء موضوعه ناقصا من حيث االستهالل، و العرض السليم لألفكار، و حسن الختام.   
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ق بالقدرة على توظيف الروابط بين الجمل، على نسبة نجاح قدرت ب   
ّ
م  %، و ذلك لحسن انتقاءه 50.58ـ  و قد نال املؤشر املتعل

 %، منها ما قاله هذا املتعلم:     49.41ر، فقد قّدرت ب أما نسبة اإلخفاق في هذا املؤش لألدوات املناسبة، 

 

لم يبن هذا املتعلم عالقات سليمة بين الجمل، بسبب غياب أدوات الوصل التي تساعد على إقامة هذه العالقات، فقد جاء في 

بط بين هذه العبارات ليستقيم  بب إهمالها هي ..." ، و كان عليه أن يجعل خمسة روا قوله: " لكن تتعّرض ...، منطقة مثلها ...، س

و هكذا فإن هذه الّروابط  ...".    هوسبب إهمالها    و   ـمنطقة مثلها...،فــللتلف يجعلني أتأّسف...،    ها لكن تعرضّ   واملعنى، فيقول: "

م على أن يستطرد في التعبير بجمل  
ّ
عين املتعل

ُ
 متناسقة، شرط أن يتخّير كل رابطة بما يتماش ى و السياق. ت

 معيار جودة العرض . مؤشرات4

و قد راعينا في هذا املعيار أن يتصرف املتعلم تصرفا طريفا في حبكة النص، بأن يضيف عنصر الخيال كالصور البيانية مثال،     

مين، و لم نعثر على أثر لهذا 
ّ
ّدرت نسبة الّنجاح ب    و قد تتّبعنا جميع إنشاءات املتعل

ُ
%، و هي نسبة تبّين أّن  0املؤشر، فقد ق

أّن لها الدور الرئيس ف أغل ي  ب التالميذ يعتمدون األساليب التقريرية أكثر من الفنية الجمالية التي تفرزها البالغة، بالّرغم من 

 جعل نصوصهم راقية و بليغة،  
ّ
ضفيه  و البالغة كما رأينا ليست غاية مقصودة لذاتها، و إن

ُ
ما جاءت لخدمة النص األدبي بما ت

 من ملسات جمالية. 
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  ائج النجاح و اإلخفاق في املعايير نت  3.2 

م التالميذ في هذا املعيار،    %67.05لقد تحّققت أعلى نسبة نجاح في معيار املالءمة، حيث أّنها بلغت      
ّ
و هي نسبة تدل على تحك

 فهؤالء تمكنوا نسبيا من كتابة موضوع يحّل اإلشكالية املطروحة  أو  الوضعية املطلوب التعبير عنها بنجاح . 

 

 بياني لعتبات التحكم في معيار املالءمة    مخطط                                                                  

الثانية ب   النجاح املحققة في معيار االنسجام في املرتبة  التي    %،49.41لتأتي نسبة  أفكارهم بالطريقة  من يستطيعون ترتيب 

م و متماسك.تضمن 
ّ
 ترابط أجزاء نصوصهم بشكل منظ

 

 االنسجام مخطط بياني لعتبات التحكم في معيار                                                              

ّدرت ب    و تليها في املرتبة الثالثة، نسبة الّنجاح املحّققة في معيار سالمة اللغة، إذ
ُ
% و هي نسبة منخفضة جدا، فكثير  35.29ق

نهم من التعبير بكلمات صحيحة عن أفكارهم و أحاسيسهم 
ّ
و حاجاتهم، و     من التالميذ ال يعرفون من أساسيات اإلمالء ما يمك

                         فتقدون القدرة على إدماج املسائل اللغوية املطلوب توظيفها، في مقّدمتها الظواهر البالغية.            ال يزالون ي
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 مخطط بياني لعتبات التحكم في معيار سالمة اللغة                                                             

في التالميذ  أدنى نسبة، حيث قدرت ب  لتمثل نسبة نجاح  العرض"  كتاباتهم جافة تفتق0معيار "جودة  د لألثر % فقد جاءت 

 الجمالي .

 

 مخطط بياني لعتبات التحكم في معيار جودة العرض                                                       

بنسب:   االنسجام  اللغة،  سالمة  املالءمة،  التقييم:  معايير  تحقيق  من  العينة  تالميذ  ن 
ّ
تمك لقد    إذن 

بنسبة  %35.29%،%49.41،67.05 العرض"  جودة  األخير"  املعيار  في  أخفقوا  أنهم  حين  في  التوالي،  على  نسبة  100،  أي   ،%

 .%0النجاح قّدرت ب 

  خاتمــــــــــــة

الذي بإمكانه تجنيد مكتسباته  لقد أوصت   املتعلم الكفء  إلى بناء  التي تسعى  املقاربة بالكفاءات  التربوية باعتماد  الوثائق 

إليه، و جعلت الوضعية اإلدماجية التقويمية مرس ى للتعلمات املختلفة، و    القبلية لحل وضعيات مشكلة ذات معنى بالنسبة 

 قويمها، ما انعكس سلبا على إنتاجات التالميذ. لكنها لم تقدم شروحات على كيفية بنائها أو ت
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الثانوي      التعليم  من  الثانية  السنة  تالميذ  كتابات  في  اإلدماج  آلية  رصد  إّن  آدابشع  -و  بحّل    -بة  مطالبتهم  طريق  عن 

مات الّسابقة، و هو دليل على قلة  أبان عن    وضعية مشكلة إدماجية
ّ
مين في تجنيد التعل

ّ
وعيهم بضرورة  إخفاق الكثير من املتعل

ئق  اإلدماج، و أيضا بالكيفية التي يحدث بها إدماج معارف سابقة في نصوص جديدة، فبالرغم من أنه حظي باهتمام في كل الوثا

التعليمية  العملية  في  الرئيس  الدور  املتعلم  يولي  تنفيذ    -التربوية، و هذا ألنه نشاط  أّن هناك عوائق تحول دون  إال  التعلمية، 

 على الوجه األكمل، و عليه اقترحنا بعض التوصيات من أجل تطوير التدريس باملقاربة بالكفاءات:  مبدأ اإلدماج

التعليمية، لذلك على املدرس الحرص على تكرير ما  للمكتسبات القبلية للتالميذ دور في   - تحديد نجاح العملية 

 دّرسه سابقا. 

 ب و القصص و املعاجم اللغوية املناسبة ملستواهم.تشجيع التالميذ على املطالعة املستمرة و توجيههم إلى الكت -

س الصعبة و عدم اإلكثار  محاولة انتقاء الظواهر اللغوية التي تخدم الكفاءة التواصلية، و كذا تبسيط الدرو  -

 من التشعبات و التفريعات التي يكون املتعلم في غنى عنها. 

 و تناسب ميولهم. نصوصا مثيرة الهتمامات التالميذ إعداد كتب مدرسية تستجيب للمقاربة الجديدة و تتضمن  -

ا - الروافد  مكتسبات  إدماج  منطق  وفق  ُبنيت  التي  النصية  املقاربة  أفرزته  بما  األخذ  و  ضرورة  نحو  من  للغوية 

صرف و بالغة و غيرها من الروافد األخرى، فينطلق املتعلم من أنشطة تلقي و التي تكون بشكل ُمدَمج، لينتهي  

 نصوص مدمجا فيها ما تلقاه من مكتسبات و موارد مختلفة.إلى إنتاج 

التربوي الحديث بدقة    التقليل من عدد التالميذ داخل القسم لكي يتسنى لألستاذ تطبيق استراتيجيات التقويم -

 و كفاءة عالية. 

التربوي   - التقييم  استراتيجيات  استخدام  على  و  بالكفاءات،  املقاربة  في  املدرسين  تكوين  على  هذه  العمل  وفق 

 املقاربة في الندوات التربوية.

إليه من نتائج    ضرورة التعاون بين وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي، حيث يتم استثمار ما تم التوصل -

 في ميدان طرائق التدريس في تعليمية اللغة.
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Abstract 

Today, human societies are experiencing radical and profound changes in the 

concepts and lifestyle of previous decades, thanks to the ability of the infinite image 

in its various media to implant a new value system that differs from its predecessor, 

cognitively, emotionally and behaviorally.  Among the women who are in the youth 

stage, due to the increasing demand of this group for digital media productions, 

especially visual ones . 

  The study concluded that the extensive and intense involvement of individuals in 

the new digital media map has paved the way for the establishment of a virtual 

media pluralism, which has resulted in the disruption of traditional values   and their 

replacement with new values   that take on a universal character, and that the social, 

cultural, economic and political structures were not prepared to accommodate their 

symbols, which made the reality  The Moroccan is charged with a culture of 

"between" between immersion in the local in its originality, and between openness 

to the universal society in its totality. 

Keywords: Image; Digital Media; Social Change; Values; Facebook 
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 ملخص 

وذلك  السابقة،  العقود  حياة  وأسلوب  مفاهيم  على  وعميقة  جذرية  تغيرات  اليوم،  تعيش  اإلنسانية  املجتمعات  إن 

ع  وسائطها  بمختلف  الالمتناهية  الصورة  قدرة  زرع بفضل  معرفيا  ومة  منظ  لى  سابقتها  عن  تختلف  جديدة  قيمية 

لدراسة إلى التعرف على أوجه التغير الذي بدأ باجتياح القيم االجتماعية، في ووجدانيا وسلوكيا وبالتالي هدفت هذه ا

اإلع وسائل  إنتاجات  على  الفئة،  لهذه  املتزايد  لألقبال  نظرا  وذلك  الشباب،  مرحلة  في  هم  ممن  النساء  الم  أوساط 

 ة املرئية منها.خاص رقميال

في خريطة اإلعالم الرقمي الجديد، فسح املجال بقيام    وقد خلصت الدراسة إلى أن االنخراط الواسع واملكثف لألفراد  

تعددية إعالمية افتراضية، نتج عنها خلخلة القيم التقليدية وتعويضها بقيم مستحدثة تأخذ طابع الكونية، والتي لم  

االج البنى  املغربثقافوال  تماعيةتكن  الواقع  جعل  ما  وهو  رموزها،  الستيعاب  مهيأة  والسياسية  واالقتصادية  ي  ية 

 مشحون بثقافة "بين بين " بين االنغماس في املحلي بأصالته، وبين االنفتاح على املجتمع الكوني بشموليته. 

 ك و ايسبلفا  ؛القيم ؛التغير االجتماعي  ؛االعالم الرقمي ؛الصورة :يةفتاحات املالكلم
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 مقدمة

إن املجتمع املغربي على غرار املجتمعات النامية، عرف تحوالت جوهرية وعميقة على مختلف املستويات، ساهمت في 

تتماش ى   كاالستعمار ذلك عوامل خارجية وداخلية،   بنيات حديثة،  بناء  التقليدية وأعاد  البنيات  ما واألوضاع    الذي هدم  نوعا 

بع العالم  عرفها  الثو التي  والتكنولوجيةالصنرات  د  والسياسية  والعلمية  مستوى  اعية  على  قيمي  لتغير  أسس  الذي  األمر   ،

والنفسية، وذلك بما تتوفر عليه وسائل اإلعالم املرئية من    االجتماعيةالعادات والتقاليد،  وتغيير العديد من النظم والظواهر  

 املجتمعات التقليدية بشكل خاص.  ة، و قاطبتمعات ا دورا وقوة تأثيرية واسعة في حياة املجخصائص أكسبته

القيمي في هذه املجتمعات واملجتمع املغربي على وجه الخصوص، حقيقة واقعية تتبدى   التغير  األمر الذي جعل من 

عالقات   مستوى  وعلى  األسرة،  مستوى  على  املستويات؛  مختلف  في  وأثارها  عن  معاملها  الفرد  تمثالت  مستوى  وعلى  العمل، 

 يعيش داخله. لذي لم االعا، وعن  نفسه

ال شك أن مكمن هذا التغير أو التغيير إذا صح القول في حيز كبير منه مصدره الصورة، بما لها من قدرة على مداعبة  

على   وتنفتح  املسافات  كل  وتخترق  الحدود  كل  تتجاوز  فهي  االنسانية،  والغرائز  اختراق  املشاعر  لها  يمهد  ما  املستويات،  كل 

على اللغات قاطبة، مما يجعلها أداة ناجعة ووسيلة فعالة  ارا، أميين ومتعلمين، فهي نص مرئي مفتوح  وكب  صغارفراد  متخيل األ 

الكم   من خالل  وذلك  مشاعرهم؛  وطبيعة  تفكيرهم  طريقة  وفي  الرمزية  أنساقهم  في  والتحكم  واملجتمعات،  األفراد  توجيه  في 

 بشكل عام، والرقمية منها على وجه الخصوص.ورة الص   بل بهالهائل من الرسائل املعلنة واملضمرة التي تح ا

ف" هي العالم املتوسط بين الواقع والفكر،    الصورة خطابا إعالميا ونسقا تفاعليا متشابكا قائما بذاته،  أصبحت لقد  

ه  قات ة عالوطبيع  ل في وسط عالم من الصور، تحدد رؤيته للعالمبين الحس والعقل، فاإلنسان ال يعيش في عالم من األشياء؛ ب

والحروب    االجتماعية،  األخر،  ذهن  في  طرف  كل  صورة  بين  يتم  إنما  طرفين؛  بين  يتم  الذي  األوطان،    األهليةوالحوار  داخل 

الدول؛  بين  الكبرى  والتعليم    والصراعات  اإلعالم  يصنعها  متعارضة  صور  بين  صراعات  هي  )حنفي،والثقافإنما  ، 2006  ة 

 (.27-26الصفحات 

ا ثقافة  ثقافة تتوسل لغة جديدة وأبجدية  ذا العصرمة ههي س لصورة  إن  الصورة وأبجدية    جديدة، هما، وهي  لغة 

أساسا    الحواس. الى مشروع ربحي  الثقافة  الشركات اإلعالمية الخاصة، والتي حولت  لغة تقدمها كبريات  ،  1998)بلقزيز،  وهي 

  (288صفحة 

مما لم تستطعه    للشعوب،ظام املناعة الثقافي الطبيعي  ك بنالفت ر على  ملادة االستهالكية األكثر استهالكا، واألقدوهي ا

 (.12، صفحة 1998)ججازي، املادة التقليدية املكتوبة على الرغم من سحرها املعرفي والجمالي  

للحضور    تؤهلها  الحسية،  واملعاني  املعرفية  الدالالت  من  كبير  قدر  واحتواء  تضمين  على  للصورة  الهائلة  فالقدرة 

الثقافي واملعرفي اليومي لألفراد، فالصورة أداة من أدوات االتصال البشري ووسيلة من وسائل التعبير؛ تتفوق  شهد امل كثف فيامل

الكلمة املكتوبة واملسموعفي    وإثارة  ذلك على 
ً
تأثيرا أكثر  الداللية املتوفرة في خطاب الصورة؛  البصرية واإليحاءات  ة، فاملثيرات 
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لخطاب املقروء أو املسموع، وبارتباط الصورة بالعوملة ومخططاتها تحولت إلى أداة للتنميط  ها ايحوي التي    من املثيرات الداللية 

أ على  تعمل  والتوالقولبة،  الحواس  ودغدغة  البصر  حاسة  نظر  سر  في  تشكل  جعلها  مما  الوعي؛  وتغييب  بالعواطف  العب 

 رجعيات الوجودية وأنماط الحياة وأساليب العيش. امل ا فيوتغيير الباحثين واملهتمين تهديدا حقيقيا ملنظومة القيم والرموز، 

السابقة، وذلك ينبئ ما سبق أن مجتمعاتنا اليوم، تعيش تغيرات جذرية وعميقة  على مفاهيم وأسلوب حياة العقود     

ا،  لوكيا وسوجدانيبفضل ما أحدثته  ثقافة الصورة  من طفرات، عبر زرع منظومة قيمية جديدة تختلف عن سابقتها معرفيا و 

الذي عزز مجموعة من   وتباين    السلوكياتاألمر  تنوع مصادرها  اتجاهاتها، بسبب  في  واملتناقضة  املتماسكة  غير  االجتماعية  

ة املبنية عليها،  فالواقع املعيش ينبئنا  أن هناك تنافس وصراع، والصراع بين نظم القيم ال يكاد يهدأ  األسس الفكرية والثقافي

تمعات، خاصة منها تلك التي شيدت لنفسها إمبراطوريات، ومن هنا يتولد القلق الشبه الدائم التي  املج ميع  ظ في جحتى يستيق

مجتمعا قلقا على مستوى القيم على    –ومازال إلى اليوم  –وال تاريخه املديد  ملجتمعات، "واملجتمع العربي كان طتعاني منه هذه ا

 .(22، صفحة 2001)الجابري،  األقل"

جتماعية تمثل جانبا مهما وأساسيا في البناء االجتماعي العربي بشكل عام، واملغربي بشكل خاص،  ال يم االق  انتا ك ومل

التغير   أوجه  على  التعرف  بمكان،  الضرورة  من  أو  أصبح  الصورة  ثقافة  هيمنة  بفعل  االجتماعية،  القيم  باجتياح  بدأ  الذي 

 حضارة الصورة. 

قبال املتزايد من وجهة نظرنا  لهذه  لتكون ميدانا للبحث، نظرا لألباب  الش  مرحلة  وقد حددنا فئة النساء ممن هم في

االستعمال   وكذا  منها،  املرئية  خاصة  الرقمي  اإلعالم  وسائل  إنتاجات  على  التي  الفئة،  االجتماعي،  التواصل  لشبكات  املكثف 

إلى خيارات واسعة لم تكن ممنوحة له م  ور اإلعالمي، وهوما أسهم في  التطهذا  ن قبل  "مكنت الجمهور املستخدم من الولوج 

تلقي التقليدية في التأطير الفكري والثقافي داخل املجتمع؛ عبر توسع دائرة الخيارات ومصادر    االجتماعيةمنافسة املؤسسات  

في     حفزارا مديد دو املعرفة وبناء التصورات الفكرية والقيمية، وبالتالي التعددية في مصادر إنتاج القيم، التي لعب اإلعالم الج

ة والهويات"،  تكريسها، والتي كانت لها انعكاسات على منظومة القيم، وأسهمت في بروز أنماط جديدة من العالقات االجتماعي 

الزمن،  1صفحة    )مصباح، بدون مرجع ،  التي عرفها  املجتمع ردحا من  الثقافية والحضارية  التي ال تستقيم والخصوصيات   )

 :االتيوالتي حددناها على الشكل  االجتماعية ت الدالة على مستوى مجموعة من القيم  غيراالت لى بعضوبالتالي الوقوف ع

 القيم االجتماعية املتعلقة بحقوق املرأة. ⮚

 االجتماعية املتعلقة بموضوع الزواج. القيم  ⮚

 القيم االجتماعية املتعلقة باحترام املمارسات الدينية.  ⮚
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 أوال: منهجية الدراسة 

   اسةالدر لية كاإش-1.1

علىىىىى ضىىىىوء هىىىىذه املعطيىىىىات، يتمىىىىح أن اإلعىىىىالم الرقمىىىىي  أصىىىىبح مىىىىوردا مهمىىىىا فىىىىي بنىىىىاء منظومىىىىة اإلنسىىىىان االجتماعيىىىىة 

، عبر تشكيل عالقات اجتماعية االجتماعيةوالثقافية والسياسية واالقتصادية، وذلك لقدرته على تغطية كل مناحي الحياة 

لعمليىة والوجدانيىة، وذلىك فىي إطىار مواقىع التواصىل االجتمىاعي علىى ايىة و عرففىرد املعابرة للحدود القومية، تشبع حاجيات ال

"الىىىىىذي أصىىىىىبح مىىىىىدخال مهمىىىىىا لفهىىىىىم سىىىىىيكولوجية مسىىىىىتخدمي شىىىىىبكات التواصىىىىىل االجتمىىىىىاعي ولعىىىىىل حقىىىىىل  رأسىىىىىها الفايسىىىىىبوك،

اعي جتمىىىىىىدام اال االسىىىىىىتخدامات واإلشىىىىىىباعات مىىىىىىن أبىىىىىىرز الحقىىىىىىول فىىىىىىي علىىىىىىم الىىىىىىنفس، التىىىىىىي حاولىىىىىىت بلىىىىىىورة رؤيىىىىىىة نظريىىىىىىة لالسىىىىىىتخ

 (Josiane, 2000تكنولوجيا الحديثة في عالقتها بمحيطها")لل

وبهىىىىذا يعىىىىىد اإلعىىىىىالم مىىىىىن أكثىىىىىر ادوات التغييىىىىىر قىىىىىوة ملىىىىىا لىىىىه مىىىىىن سىىىىىلطة علىىىىىى أفىىىىىراد املجتمىىىىىع، وال سىىىىىيما توجيىىىىىه مشىىىىىاعرهم 

ت أخىىىىذ حيىىىىث عىىىىاتهم،وأحاسيسىىىىهم نحىىىىو قضىىىىايا نفسىىىىية واجتماعيىىىىة، ال تتصىىىىل مباشىىىىرة بالتحىىىىديات التىىىىي تجابىىىىه بلىىىىدا هم ومجتم

عمليات التواصل بالعالم بأسره تأخذ أشكاال متشابهة نسبيا بحكم عمليات التقارب بين مكوناته، غير أن تأثيراتهىا تىأتي مختلفىة 

بدرجىىىىة كبيىىىىرة تبعىىىىا للخصوصىىىىيات الثقافيىىىىة والقيميىىىىة والحضىىىىارية التىىىىي تميىىىىز املجتمعىىىىات عىىىىن بعضىىىىها الىىىىبعض. )خليىىىىل الرفىىىىاعي، 

 (693، صفحة 2011

 ساؤل حول مدى إمكانية الصورة بمختلف وسائطها في إحداث تغيير قيمي في املجتمع؟ عن الت يجرهذا  لك 

 أسئلة الدراسة -2.1

 :التالية األسئلةعن  اإلجابة دراسة ال هتوخى هذت

م  عن قي تغيير تمثالتهم األفراد إلىهل يمكن القول ان ثقافة الصورة عبر وسائط التواصل االجتماعي استطاعت دفع  -

 جديدة؟ها بقيم حديثة وكذا تشكيل هويات اسخة واستبدالنت ر كا

قيم مستحدثة ما يجعل الناس  الرقمي للترويج ومعالجة   ماهي الطرق واألساليب التي يتم االستعانة بها في العصر -

 يتوافدون عليها؟ 

ى حقوق املرأة وكذا موضوع  ة إللنظر لقة باهل ساهمت الصورة  عبر وسائطها املختلفة في تغيير القيم االجتماعية املتع -

 الزواج ؟ 

 أهداف الدراسة   -3.1

تعد األهداف انعكاس للتساؤالت في جميع الدراسات، علما أن لكل بحث علمي أهداف يسعى الباحث لتحقيقها من خالل  

املغربيات،  النساء لدى عية الجتماالنتائج املتوصل إليها في  هاية الدراسة، ولدراسة ثقافة الصورة وأثرها على تغيير القيم ا 

 تم تحديد مجموعة من األهداف :
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 قاب عن جانب مؤثر وفعال في تشكيل شخصية املرأة املغربية، قيمها ومبادئها. كشف الن •

 معرفة اهم الدوافع وراء استخدام النساء ألجهزة االتصال والتواصل.  •

 ها. اجاتإلنتلتعرض شباعات املحققة من وراء استخدام هذه األجهزة وااإل معرفة  •

 ساء. وصف تأثيرات املادة اإلعالمية على اتجاهات وسلوك الن •

 :اآلتي وعلى النحتمثلت أهمية الدراسة  أهمية الدراسة : -4.1

واألجنبية التي تناولت ثقافة الصورة، وهي بذلك تمثىل تعد استكماال للدراسات السابقة العربية   النظرية:األهمية  

 ربية والعربية .املغنية ت الوطرافدا معرفيا للمكتبا

إن أهميىة الدراسىة فىىي الوضىع الىراهن تجىد مخرجاتهىا فىي التىىدفق الهائىل للصىورة التىي لىم تكتفىىي  :التطبيقيةةةاألهميةةة 

التقنيىىة الحديثىىة بجعلهىىا منتشىىرة فىىي كىىل مكىىان، بىىل حولىىت مفاهيمهىىا ووءائفهىىا التىىي هىىي فىىي جىىزء كبيىىر منهىىا تسىىتخدم ألغىىراض 

 نسق القيمي السائد في مجتمعاتنا.امين وقيم مستحدثة، غير معتادة في الا مض ياتهل في طتجارية بحثة، تحم

أهميتهىىىىا فىىىىي كو هىىىىا تتوجىىىىه نحىىىىو منظومىىىىة القىىىىيم، التىىىىي تعتبىىىىر إحىىىىدى املحىىىىدد الهامىىىىة للسىىىىلوك الفىىىىردي  وتكمىىىىن كىىىىذلك

ا وأشكالها املختلفىة التىي ياتهتجل لفالصورة بمختواالجتماعي على السواء، والتي تنتقل عبر مجموعة من األليات لعل أبرزها 

القىيم جىزء ال يتجىزأ مىن اإلطىار الحضىاري والثقىافي للمجتمىع ومعرفتنىا بقىيم مجتمىع  ذلىك أنسائل اإلعىالم، تلف و ختبث في م

 ".(14، صفحة 1992)محمد خليفة،  لمجتمع .تجعلنا نتعرف على األيديولوجيا العامة ل

  الفرضيات -5.1

 التالية: ضياتالفر تخمين هذه الدراسة يمكن في 

 االجتماعية.دور كبير في صياغة القيم  الخصوصجه و لوسائل االعالم عموما والبصرية على  •

 املرأة.لوسائل االعالم دور مهم في تغيير القيم االجتماعية املتعلقة بالنظرة لحقوق  •

 ج.زوالاوضوع لوسائل االعالم دور مهم في تغيير القيم االجتماعية املتعلقة بالنظرة الى م •

 املعتقد.ر التمثالت حول م البصرية األجنبية ساهم في تغييتعرض النساء لوسائل االعال  •

 الدراسة وتقنياتها منهج- 6.1

الىىذي يعتمىىد علىىى دراسىىة الظىىاهرة فىىي الواقىىع كمىىا هىىي  ،لتحليلىىياملىىن ا الوصىىفي ا اسىىتخداماقتضىىت طبيعىىة الدراسىىة الحاليىىة 

الغىرض مىن  وعليه فىنن . ناصرها أو بينها وبين ءواهر أخرى عالقات بين عد التحدينبها و بقصد تشخيصها وكشف جواموجودة،  

هىىذا  .بىىين املتغيىىرات موضىىوع الدراسىىةة أو عىىدم وجودهىىا القىىهىىذا النىىوع مىىن املنىىايا البحثيىىة يتمثىىل فىىي تحديىىد وجىىود ع اسىىتخدام

ت القيميىىىة لىىىدى النسىىىاء املغربيىىىات، تمىىىثال ييىىىر الويعىىىد البحىىىث وصىىىفيا مىىىن حيىىىث النىىىوع وهىىىو يتنىىىاول ثقافىىىة الصىىىورة وأثرهىىىا علىىىى تغ
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خصوصا أمام االقبىال املسىتمر واملتزايىد لهىذه الفئىة علىى اإلنتىاج السىمعي البصىري الىذي يحمىل فىي ثنايىاه قيمىا قىد تتوافىق وقىد ال  

 .تتوافق في نفس األن، مع منظومة القيم املؤطرة للمجتمع املدروس

ملنتميىىات إلقلىىيم لنسىىاء ااء مقىىابالت مىىع عينىىة قصىىدية مىىن اإجىىر  علىىى يىىدانيوسىىتعتمد الدراسىىة فىىي إطىىار هىىا العملىىي امل

شفشاون الواقع بشمال اململكة املغربية، وذلك مىن أجىل اإلحاطىة بالظىاهرة موضىوع الدراسىة، ومحاولىة تشخيصىها وتفسىير 

 لها.استشرافا ملستقبو  العالقات املتداخلة فيها، ابتداء من أسبابها وانتهاء بنتائجها املترتبة

 األساسيةعينة الدراسة - 7.1

بمىىا أن العينىىة املسىىتهدفة مىىن الدراسىىة هىىي مجمىىوع النسىىاء خصوصىىا الشىىابات مىىنهن والىىذين هىىم فىىي مقتبىىل العمىىر، لىىذلك فىىنن 

املجتمع البحثي هنا غير متجانس ويصعب الوصول الى مفرداته، وبالتالي كان لزاما اختيار عينة بحثية ممثلة لهذا املجتمع ولعل 

أفراد عينته بما يخدم أهداف دراسته وبناء العينة القصدية والتي تسمح للباحث بانتقاء مثل هذه الحالة هي في  يناتسب العأن

على معرفته دون أن يكون هناك قيود أو شروط غير التي يراها هو مناسبة من حيث الكفاءة أو املؤهل العلمي أو االختصاص أو 

متين للتحليل العلمي ومصدر ثري للمعلومات التي تشىكل  ولكنها تعتبر أساس لنظرات افة وجهغيرها، وهذه عينة غير ممثلة لكا

 قاعدة مناسبة للباحث حول موضوع الدراسة .

وقد توخيت في اختياري لعينة البحث الدقة والعناية الشىديدين، لىذلك ركىزت باألسىاس علىى عناصىر محىددة يجىب 

يمىىىثلن والحالىىىة العائليىىىة حيىىىث اختىىىرت عينىىىات  عىىىض املراحىىىل السىىىنية،لىىىى بيىىىز عالترك أن تتىىىوفر فىىىي العينىىىة، كىىىالتنوع العمىىىري مىىىع

مختلىىىىف الحىىىىاالت وذلىىىىك بنسىىىىب متفاوتىىىىة، وقىىىىد ركىىىىزت كىىىىذلك علىىىىى محىىىىل إقامىىىىة العينىىىىة واختىىىىرت ثلثىىىىي املبحوثىىىىات مىىىىن الوسىىىىط 

 جيد فاعلعلى ت توخيت في املبحوثات أن يكن ذوات دخل ومستوى تعليمي متوسط وذلك من أجل الحصول   الحضري، كما

 من قبل املبحوثات.

 حدود الدراسة -8.1

يحىد شىماال  الغربي،في مجال جبال الريف األوسط  شفشاون الواقعتم اجراء هذه الدراسة في إقليم   :املكانيالحد   •

 تطوان.بالبحر األبيض املتوسط وجنوبا بنقليم وزان وتاونات، وشرقا بنقبيم الحسيمة، أما غربا فيحده إقليم 

 2017-2016 الدراسة سنةالقيام بهذه  تم :انيالزمد الح •

 سنة. 40و 18اقتصرت الدراسة على النساء املتراوحة أعمارهم ما بين  :الحد البشري  •

 الصورة الرقمية في وسائل اإلعالم الجديد : سلطةثانيا

اصليا حاضرا في  تو ا  يطوسرها  إن الحضور املكثف للصورة في واقعنا املعاصر يجعلها تحظى بمكانة مهمة ومتميزة، باعتبا

كافة فضاءات اإلعالم الجديد، شبكة الويب ومواقع التواصل االجتماعي، بالشكل الذي جعلها تستأثر وتستحوذ على املتخيل  

ألحاسيس   املستفزة   واملؤثرات،  األصوات  باأللوان  وإشباعها  التكنولوجية،  وبالغتها  التقني  تكوينها  بحكم  لألفراد   الجمعي 
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لسمعية، وبسبب سرعتها الخاطفة في الحلول واالرتحال وتعاقبها الشديد  وتدفقها بشكل مستمر، ال يجد  واة  ريبص د الاملشاه 

 على التأثير
ً
، وقدرة

ً
 للتفكير والتحليل والنقد، وبذلك تغدو الصورة  أكثر الوسائل اإلعالمية إقناعا

ً
 .الذهن البشري  وقتا

اهتم  بالصورة  املرتبطة  القضايا  املعرفية    فيا  ير كباما  عرفت  الحقول  من  مجموعة  طرف  من  األكاديمية؛  األوساط 

املرتبطة بعلم االجتماع وعلم النفس والفلسفة... وغيرها، وذلك من منطلق أن الصورة تنقل عددا كبيرا من املعطيات الثقافية  

ألحياء )البيولوجيا(، والكيمياء،  ا  لمكع،  لميةواالجتماعية والفكرية، وحتى الدينية، كما تتقاطع في أغلب األحيان مع  مجاالت ع

( من دون أن ننس ى املجاالت  médiologieوالطب، ومجاالت اجتماعية كالتاريخ، وعلم اإلنسان )األنتروبولوجيا(، والوسيطية )  

تها  ذاد  ح  فيورة  النفسية والنفسانية، مع ما تمارسه الصورة من تأثير على املشاهد، وما يسقطه هذا األخير من تفسير على الص 

 (.7، صفحة 2013)أمون، 

بالصورة حبيس املرحلة الراهنة، بل على العكس تماما  فتاريخ الصورة هو مالزم لتاريخ االنسان، إذ    االهتمامولم يكن  

حرص هذا  األخير على نقل أفكاره ومشاريعه وإنجازاته وهمومه ومخاوفه عبر الصورة، من خالل النقش والنحت على الصخور  

وعليه " اعتبرت الصورة أقدم وجودا من الكتابة، وأكثر تجدرا في الالوعي اإلنساني؛ مما جعل منها معطى    لكهوف، ا  اندر ج  وعلى

أنه   السريع، كما  املوت  ينقذ من شر  لكي  مأتم جنائزي  في  املرأة  أال يشاهد  في حضارة معينة  ما  ثويا فيكفي لشخص  انفعاليا 

أن  الشريرة  العين  ملحاربة  املوت"  و أ  نا عيم  نرس  يكفي  ملحاربة  القدم  منذ  االنسان  اتخذها  وتقاليد  عادات  إ ها  )عاملي،   يدا، 

 .(8، صفحة 2004

وجامدة    وراكدة  ثابتة  الصورة  تعد  لم  التقنية  االكتشافات  مستوى  على  البشرية  عرفته  الذي  الىتطور   وانما  ،  ومع 

السينما والتلفزيون والحاسوب، استطاعت االت البصر في  و   ياافغر فوتو عبر ال  دينامية متحركة تفعل وتنفعل في األن نفسه فى "

وقد   بيديه،  االنسان  يصنعها  التي  القديمة  الصورة  تحتوي  أن  الرقمي،  الى  الكيميائي  من  وبانتقالها  الزمن،  من  ونصف  قرن 

الرحلة دخلنا ع البصرية، وفي هذه  للفنون  تنظيم عام  إعادة  أي  انتجت عن ذلك شاعرية جديدة،  صفه ثورة  بو ة  اشلشصر 

 (. 213، صفحة 2002)دوبري،  "تقنية وأخالقية ال تشكل ذروة "مجتمع الفرجة" وإنما تعلن  هايته 

و على غرار ذلك فان الصورة الرقمية، باعتبارها ثورة عمالقة حلت باإلعالم وتوغلت في أعماق كافة املرئيات؛ لتخلق 

لذي تلعب فيه دورا هاما أكثر مما كانت تلعبه قديما، ألنه أصال إعالم  ا  د  ديلجمي اجيال جديدا من اإلعالم، اسمه اإلعالم  الرق

وسائط متعددة، و قد جعل انفتاح األفق اإلعالمي و تطور التكنولوجيا و سهولة اإلنتاج والتوزيع للصورة؛ قوة كبيرة في التأثير  

االلكترون البريد  و  اإلنترنت  استخدام  وبزيادة  العام،  الرأي  و  على  انتشار  ا  ارتشاني  و  أسعارها  رخص  و  الرقمية  لكاميرات 

 (.339، صفحة 2008الكمبيوتر نفسه حدث توسع هائل و غير مسبوق في انتشار الصورة و التصوير الرقميين )صادق، 

لى  وتختلف الصورة الرقمية عن الصور الفوتوغرافية، في أ ها صور مولدة من خالل الكمبيوتر والكاميرا الرقمية أو ع

زة بهما، وتستمد قيمتها الخاصة من دورها كمعلومة، وكذلك من تميزها بوصفها صور يسهل الوصول إليها، والتعامل  عز م  قلألا

معها ومعالجتها وتخزينها وتحميلها أو تنزيلها في الكمبيوتر أو على الهاتف أو على اإلنترنت، فبعدما كانت تتم معالجة الصورة عن  

وشوب، فقد تم التوسع في استخدامه ليشير أيًضا إلى التقاط الصورة باستخدام الكاميرات  وتلفا مجبرناطريق املاسح الضوئي و 
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التقنيات الحديثة في حفظ وتنظيم الصور وأرشفتها     عن معالجاتها ببرامج معالجة الصورة، مروًرا باستخدام 
ً
الرقمية، فضال

بينها   من  أشكال  عدة  الرقمية  الصور  وتتخذ  املحاكاة،  ال عاإل ر  الصو واسترجاعها،  وصور  االفتراض ي،  الواقع  وصور  مية، 

وتكنولوجيا األقراص املمغنطة، وصور مواقع األفالم على اإلنترنت وغيرها، وقد أصبحت هذه الصورة تتشكل بألبسة مختلفة  

 ومتنوعة ومتكاملة في ذات الوقت.

يع لم  نوعها، حيث  من  فريدة  توجد صور  ال  الرقمية  الصور  عالم  ينوفي  إنتاج  ور لص ل  ظر د  إعادة  باعتبارها مجرد  ة 

لواقعة أو حادثة، بل على أ ها نسخة مكررة، فالصور في الفترة السابقة على النسخ اآللي للصور، كما هي الحال في فن التصوير 

ة  وخ نسملور االزيتي مثال، كانت توضع في مكان خاص، وتحصل على قيمتها الثقافية من كو ها صورة أصلية أو فريدة، أما الص 

في وسائل   اإلنتاج املكثف، وإمكان توزيعها بدرجة كبيرة، وكذلك دورها  آليا فقد حصلت على قيمتها من خالل قابليتها إلعادة 

 (.23، صفحة 2005اإلعالم الجماهيرية، حيث يمكنها تدوير ونشر وإذاعة األفكار، وإقناع املشاهدين )شاكر، 

ى قيمتها من خالل جملة من الخصائص مثل سهولة الوصول إليها،  علت  صلح  ضية، وبالتالي فالصور الرقمية واالفترا 

والحصول عليها، ومطاوعتها، وقيمتها املعلوماتية املضافة، التي لم تعد تتأتى من تفردها أو فراداتها، ولكن من قيمتها الثقافية  

 وقت نفسه. الي ف دةعدي والجمالية أيضا، ومن إمكانية رؤيتها على شاشات  واالجتماعيةواإلعالمية 

املادة   وجفاف  الخوف  حدة  كسرت  جديدة،  كلغة  وءهورها  الصورة  فاعلية  زيادة  على  الرقمية  اللغة  ساعدت  وقد 

املكتوبة، بل وأصبحت تقدم شهادة إثبات على صدق ما تقوله الكلمة املكتوبة، وال غرو في ذلك، بعد أن أصبحت مكوًنا أساًسيا  

املعلوم وتقديم  فللمعرفة  أهم  الا  هذي  ات  من  تعد  التي  الويب   شبكة  على  املوجودة   الصور  عنه  حجم  يعبر  ما  وهو  عصر، 

ومقاطع   الثابتة  الصور  من خالل  متعددة،  كوسائط  املقدمة  التواصلية  الرسائل  كافة  في  حاضرة  فهي  اإلطالق  على  مكوناته 

مقاطع  في  حاضرة  وهي  واأللوان؛  والكتابة  املتحركة  والرسوم  من  ملا  يو يدالف  الفيديو  شبهه  ما  أو  اليوتيوب  موقع  عبر  تدفقة 

 مواقع.  

فكما   الويب،  عبر شبكة  إليها  الوصول  يمكن  التي  الثابتة  الصور  باليين  وجود  إلى  اإلحصائيات  تشير  السياق  هذا  في 

لصور  ا  ددع  فيويب  على بقية مكونات ال  –فضاء إعالميا جديدا رحبا    باعتباره-  الفيس بوك (، يتفوق  1يبدو في الجدول رقم )

موس ى،  صورة )بليون  100حوالي  الفيس بوك، بلغ عدد الصور في 2011املوجودة به والتي تتزايد بوتيرة كبيرة، ففي منتصف عام

 (.62، صفحة 2015
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بر سبتم  نوفمبر  Flikr موقع   

الصور  

املستضافة في  

 Facebook موقع

 شهريا 

 2.5 

 بليون 

 

 

3 

 بليون 

 

الصور  

املستضافة في  

 Facebook موقع

 

10 

 بليون 

30 

 بليون 

36 

 بليون 

100 

بليون )إجمالي 

الصور في 

الفايسبوك عند  

 (منتصف السنة

 

اال  السنوات  في  تطورا  الرقم  هذا  عرف  الذكية،  تزايمع    خيرة، وقد  الهواتف  مستعملي  عدد  شبكة  د  تغطية  واتساع 

الشهير    االنترنيت  املوقع  طرف  من  الصادرة  االحصائيات  تؤكد  حيث  العالم،  بقاع  مختلف    املختص   omnicoreagencyفي 

صورة   147.000وstatus 317.00  317.00على الفايسبوك يتم    بنعطاء إحصائيات مواقع التواصل االجتماعي أن في كل دقيقة

 (.omnicoreagency ,2020جديد ) حساب 400ورابط  54.000و

والسياسية والدينية    واالقتصادية االجتماعيةوبفعل انتشارها قادرة على تغطية كل مناحي الحياة   تكون الصورةهكذا  

وتكو  املعرفي  مستواها  اختالف  على  العمرية  الفئات  جميع  إلى  والتوجه  جهة،  من  اوالرياضية  وملعلمينها  االجتماعية،  ي  كانتها 

عامال   أو  رئيسيا  فيسببا  إيجاد    االنتقال   مؤسسا  عبر  وذلك  وضع،  إلى  وضع  من  وصغارا  كبارا  الصورة  هذه  عالقات بمتلقي 

 بشكل عام. واألوضاع االجتماعيةتغيرات في السلوك واملواقف  شا ها إحداث ة التي من مختلف اجتماعية

 القيم   ر تمثالتييتغ ي ورها فثقافة الصورة ود – لثاثا

 الصورة مفهوم ثقافة  في 3-1

في العقود األخيرة، وذلك بفضل تطور التكنولوجيا مسقطة بذلك     االنتشاريعد مفهوم ثقافة الصورة من املفاهيم الذائعة  

تعد الصورة  لم    ؛ إذءائفهاالدور املحايد للمتلقي،  الذي أصبح فاعال أساسيا ومنتجا ومؤثرا في صناعتها وفي صياغة رهاناتها وو 

صياغة الذهنيات وقولبة وتنميط ونمذجة  تسجيال للحظة مرئية في مكان ما، وإنما ألية من األليات التي يتم االستعانة بها في  

ومنتجيها   الصورة  ومصادر  طبعا  يتماش ى  وذلك  االيديولوجية  االنتماءات  وتفسيخ  الفكرية  املنظومات  وتفكيك   السلوكيات  

اال وانتماءا  أن يجهلوا معسكر ولوجيديتهم  أرادوا  الذين  إدغار موران شواهد عدة:  فاألملان  لنا  السياق يسرد   ات  ية، وفي هذا 
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عام    وفي  النازية جهلوها،  أكاذيب دعائية،     1945االعتقال  بوصفها  ورواياتها  األملان  األملان صور معسكرات  السكان  استقبل 

هلوها، والفرنسيون الذين أرادوا أن يجهلوا التعذيب في الجزائر جهلوه  غ ج لغوال كرات اوالشيوعيون الذين أرادو أن يجهلوا معس

 (.38، صفحة 1993)ادغار، 

من اإللزام واإلكراه على األفراد فهي تلا كل    تمارس نوعا هكذا تكون ثقافة الصورة أو ثقافة ما بعد املكتوب في عمقها  

م احتكارها النتباهه وصرفه عن محيطه االجتماعي ووأد حاسة  بحك  اومة ى املقالفضاءات وبشكل كثيف ما يشل قدرة األفراد عل

 إلغرائها. ستسلما ابها مالنقد لديه ما يجعله خاضعا لخط

 : االتيوعليه جاء تعريف مصطفى حجازي لثقافة الصورة بأ ها على الشكل  

يكاد  مما  الحواس،  وأبجدية  الصورة،  لغة  هما  جديدة  لغة  تتوسل  التي  فعقطعييشكل    "الثقافة  الثقافة  ة  مع  لية 

الثقافة إلى مشروع ربحي  التي تقدمها محطات كبريات الشركات اإلعالم  وثقافة الصورةاملكتوبة وعقالنيتها.   ية الخاصة تحولت 

" )ججازي، 
ً
 (.                                                                              12، صفحة 1998أساسا

،  -اإلشهار التجاري -بري بأ ها: "ثقافة إشهارية إعالمية سمعية وبصرية تصنع الذوق االستهالكيجاد ال محم   رفا يعبينم

ثقافة  -االنتخابية  الدعاية -السياس يالرأي  و  إ ها  والتاريخ،  واملجتمع،  لإلنسان،  خاصة  رؤية  وتشيد  تقدمها  االختراق،  التي   ،

األيديولوجي... الصراع  من   
ً
بديال تالعوملة  لنوع  إلى  سعى  إ ها  االستهالك،  من  معين  نوع  تكريس  بهدف  الوعي  من  تسطيح  معين 

 (.  18، صفحة 1998ري، املعارف والسلع والبضائع" )الجاب

 القيمالصورة وأثرها على تغيير تمثالت  ثقافة 3-2

تمثالت   تغيير  على  القدرة  الرقمي  اإلعالم   لوسائل  أن  الدراسات   ط   أثبتت  عن  وهذا  دخالقيم،  مريق  حياة  ضاميول  نها، 

د الذي أدى بدوره إلى تغيير في النسق القيمي للمجتمع، والذي كان من أثاره ءهور مواقع عديدة للتواصل االجتماعي التي  األفرا

كانية أو الزمانية  ساعدت على تطوير منظومة العالقات اإلجتماعية بين األفراد والجماعات وتسهيلها دون التقيد بالحواجز امل

عنها    االستغناءباشر تداول املعلومة بأقل جهد وتكلفة، مما جعلها أدوات أساسية ال يمكن  تواصل الفردي املك الكذل  وأتاحت

أو تجاهلها، حيث أن الفرد اليوم أضحى باستطاعته أن يرسل ويستقبل ويتفاعل ويعقب ويستفسر ويعلق بكل حرية وبسرعة  

 (.53، صفحة 2019شاركة في الرأي العام )بنسعيد، يرة للتعبير واملة كب مساحمنحته ال تعبيرية مختلفة فائقة؛ باستخدام أشك

تام ألطر    في غياب  وتتفاعل  تتعايش  التي  االفتراضية؛  العالقات  تزايد  إلى  التواصلية  الوسائط  تنامي هذه  وقد شكل 

رجعية بمعناها التقليدي؛  ة املجماع ة الكر ف  الغالب ا هيارفي  مرجعية قيمية تحدد وتوجه هذا التفاعل او تؤطره وهو ما يعزز  

، وكذا التملص من الحتميات الهوياتبة وإضعاف  االجتماعيةلتحل محلها الفردانية واملجهولية التي تؤدي إلى تفكيك الروابط  

 الضمير الجمعي.   
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،  يةماعجتال اسائط  اءات العمومية والو وتساهم الصورة الرقمية بفعل تخطيها للحواجز املكانية على الحضور في الفض  

الواقع   إدراكنا ومعتقداتنا عن  التأثير على  في  التجدد  دائم  لدن جمهور  من  للتلقي  ، من خالل فرض  االجتماعيلتكون عرضة 

للحياة   مثالي  اإلبداع    واالستهالك نموذج  روح  انعكس سلبا على  الذي  األمر    النتماءبا  االعتزازالذاتي. وكذا    واالبتكاروالتصور، 

الحياة واالستهالك  ثال نجحت  امل  سبيلفعلى    لدى البعض، العقول وتعويدها على تحبيذ نمط  السينما األمريكية في استمالة 

الكبرى، حتى ان أطفال كندا   الدول  تأثيره حتى  الطريقة األمريكية، وبات "غزو الصور "يغطي الكوكب كله فلم تسلم من  على 

 ألمريكي.  لغزو اإلعالمي ارط امن فنديون ال يدركون أ هم ك   ا أصبحو الخبراء،   أحد كما أشار 

هكذا فنن الصناعة الثقافية كما وصفها "ماكس هوركهيمر"، تهديدا معتبرا على الثقافات التقليدية بفضل ما تتمتع  

  ن الصناعة الثقافية ، ولذاك أصبحت حتى الدول الغربية تعبر عن تخوفها في هذا اإلطار م واالختراق  االنتشاربه من قدرة على  

 حكم امتالكها إلمكانيات هائلة، تجعلها تستبعد أي منافسة في األجل املنظور. تي غزت أسواقها ب، اليكيةاألمر 

على هذه املعطيات فننه حتما املجتمعات اإلنسانية بشكل عام واملجتمعات النامية أو تلك التي في طور النمو،    وبناء

محالة س ال  وإكراها  البنيات  تواجه ضغطا  على  يمس    واالقتصادية  اعيةاالجتمينعكس  تغيير قيمي  إلى  والسياسية، وسيؤدي 

 . االجتماعيةالبنية 

اقتنائها، مما   الناس  اليوم أجهزة االستالم وبأسعار زهيدة بنمكان معظم   على األغنياء، بل تتوفر 
ً
ولم يعد ذلك حكرا

ال الفضائيات، وكذا  متابعة  الصغير  والكبير على  التواصليةيساعد  الوسائط  تأثيرها،  ، مما يعني ستفاعل والتواصل عبر  عة 

فاليوم ال يحتاج املتلقي إلى معرفة اللغة أو امتالكه مستوى وعي ثقافي معين للمتابعة والتفاعل والتعبير عن حاجياته ورغباته،  

، واغتصبت الذات وانتهكت الحرمات  فالصورة عبر وسائل االتصال الحديثة قد قلبت تماما دور املجتمع عامة واألسرة خاصة

 الخصوصية علنا جهارا  هارا، ودون أية عالمات استفهام لهذا الواقع الذي يعرض علينا ومساءلة عالقته بالواقع الذي نعيشه. 

  
ً
يلعب دورا الشعوب واملجموعات،  بين  املسافات  التقليص من  أليات، عمل على  به من  بما يزخر  إن اإلعالم الجديد 

تربية األفراد وتنمية قدراتهم ومداركهم ومعارفهم، كما يلعب دورا في ديناميكية املجتمع "فلسنا وحدنا من سوف تقع  مهما في  

اللحظة ذاتها" )جاسم ولي،   الغازية واملغزوة في  التحوالت، فاملجتمعات جميعها في مرحلة ثقافة الصورة هي  ، 2017عليه هذه 

في  13صفحة   الصورة  لقد دخلت  باختصار  األفراد،  (  على  كبيرا  تأثيرا  لها  ما جعل  للمجتمع،  النفس ي والعقلي  التكوين  صميم 

 ثقافيا وفكريا واقتصاديا.

 إلى خالصة ما توصلت إليه دراسات   
ً
يمكن تحديد التأثيرات املفترضة لثقافة الصورة على السلوك البشري، استنادا

 (. 22، صفحة 2007أكاديمية حول االتصال الجماهيري: )إبراهيم، 

ويفرض   :Socializationاملؤالفة   ⮚ محدد،  اجتماعي  إطار  داخل  الفرد  احتواء  في  املرئي  اإلعالم  يسهم  حيث 

 عليه بمرور الوقت االستجابة ملتطلباته.
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القائم،    :Social Controlالسيطرة االجتماعية   ⮚ للنظام االجتماعي  إنتاج  إعادة  في  ويلعب اإلعالم بطريقة ما 

 ات مستمرة تجاه النظر لألشياء كما هي، وينسحب ذلك على السلوك القانوني، والنظرة السياسية.  عن طريق إثارة احتجاج

األجندة   ⮚ وا  :Agenda Settingإعداد   
ً
عموما اإلعالم  أن  فكرة  على  مبني  مباشر،  غير  هدف  منه  وهو  ملرئي 

 يحدد النظرات حيال الحوادث واملوضوعات التي تستحق االهتمام. 
ً
 خصوصا

 لجماعة فرعية أو ثقافة فرعية    :Moral Panicsخالقية  املخاوف األ  ⮚
ً
وهي تأثيرات نابعة من كون اإلعالم ممثال

 بوصفها خطرة أو شاذة.

السلوكي   ⮚ كنتيجة    :Changing Attitudeالتبّدل  أو  الفاضحة  للتعبئة  مباشرة  كنتيجة  التبدل  هذا  ويحدث 

الناجح   النا  Successful Alterationللتناوب  تدفع  موضوعات  بطريقة  في  للتفكير  بحسب  س  للتصرف  لتهيئتهم  محددة 

 أفكارهم ونظراتهم الجديدة. 

 القيم لدى املرأة الشفشاونية تغيير تمثالتالصورة وأثرها على  ثقافة-رابعا

 من الحضارة اإلنسانية، عصر التقدم العلمي والحضاري، حيث يشهد املجتمع  
ً
 جديدا

ً
نعيش في اآلونة األخيرة عصرا

تطورات مذهلة من اكتشاف الخارطة الجينية إلى تكنولوجية االتصال وثورة اإلعالم الرقمي والدفق اإلخباري. مما   اإلنساني

وغيرها، امللمح   نستغرامواال االجتماعي كالفاسبوك تمثلة في شبكات التواصل  جعل من سيطرة وسائل االتصال املجتمعية وامل

تساهم في إفراز عادات وتقاليد حياتية جديدة مكتسبة لم تكن مألوفة للناس،   األبرز في عصرنا الراهن، وذلك لكو ها أصبحت

املبدأ    يصح معهلدرجة أ ها باتت تتمكن من قولبة الناس وتشحذ شخصيتهم وتوجههم الختيار طبيعة أعمالهم، بالشكل الذي 

 من تتواصل وتتفاعل أقول لك من أنت".  تشاهد ومعماذا القائل "قل لي 

شبكات كل ش يء شفاف وقابل للبث أو إلعادة التطبيق والتركيب والتشويه، كيف ال، ونحن نعيش في  ففي مجتمع ال

(، نعيش اليوم، إذن عالم الصورة التي تستشري على حساب  Baudrillardبودريار)بحسب    hyper-realiteعالم فوق واقعي أو  

والتعري.الكل والعرض  للرؤية  قابل  ش يء  فكل  الصوت  وعلى حساب  بل  أن    مة  على  بودریار،  تعبير  بحسب  البورنو  إنه عصر 

البورنو ال ينحصر هنا بالجانب الجنس ي، بل في أن كل ش يء متاح وملقي أمام ناءرينا، ولكن وبسبب ذلك فنننا ال نرى شيئا، إنه  

 العمي مفتوح العينين على اتساعهما. 

، وبقدر ما تصبح الشاشة وساطة رؤية،  فتراض ياال يخرج الرأس من »الواقع« ليغرق في    االجتماعيائل االتصال  مع وس

الذي يعطي معنى الحجاب أو الغطاء   screenأو اإلنجليزي    écranفن ها أيضا حجاب للرؤية، كما يدل على ذلك اللفظ الفرنس ي  

 . (52ص 2019بواني ،املانع من جهة، وواسطة الرؤية من جهة ثانية )الن
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في حياتنا، وعليه كان اختيارنا لهذه الدراسة "ثقافة الصورة وأثرها على     لذا ليس هناك من ينكر اليوم أثر الصورة   

املرأة   النساء،  لدى  القيم  تمثالت  بغ  نيةو شافالشتغيير  وذلك  بلغنموذجا"  الذي  املستوى  عند  الوقوف  استخدام    هية  

عند   الحديثة  ا التكنولوجيا  األمر  لألنظار؛  الفت  بشكل  للصورة  روجت  التي  النساء،  بأنه شريحة  يؤمن  البعض  جعل  لذي 

يستحيل  علينا التفكير والعيش بدون صور في عصرنا الحالي، وكذلك معرفة مدى استخدام هذه الشريحة لتكنولوجيا اإلعالم 

 رات الحاصلة في هذا ملجال . في عالقاتها االجتماعية، و مدى مسايرة النساء ملختلف التطو  واالتصال 

نع أننا  الباحثين  من  العديد  الفرجوي يرى  واملجتمع  الصورة  عصر  املكتوب  بعد  ما  ثقافة  عصر  في  اليوم  أن  يش   ،

أشكالها   بشتى  الصورة  السيطرة على  معركة  في  الفقيرة  الدول  الكبرى وهيمنتها على  الدول  بين  اليوم  رحاها  تدور  التي  املعركة 

لسينمائية، وأفالم الكرتون، وصوال إلى الصورة في  واختالف معانيها، بدءا بالصورة التلفزيونية عبر القنوات الفضائية والصورة ا

وم اإلعالن  التواصل  مجاالت  البحث  االجتماعيواقع  عينة  أبدت  وقد  ورسائل.   أهدافا  تحمل  بل  محايدة  ليست  وهي جميعا   ،

ماعي بالشكل الذي والهاتف النقال، والتلفزة... ومواقع التواصل االجت   كاألنترنيتارتباطهم الكبير بوسائل التكنولوجيا الحديثة  

 ال يتخيلون معه فكرة االستغناء عنها.

 

 شبكات التواصل االجتماعي على القيم االجتماعية الخاصة بحقوق املرأةتأثير  1-4

لقد وجدت املرأة العربية في وسائط اإلعالم الجديد منصات أكثر حرية من عاملها الحقيقي للحديث عن قضاياها املختلفة،   

دام بوجهة النظر الذكورية، إال أنه  ال يختلف كثيرا عن الواقع الحقيقي، من حيث الص   االفتراض ي ن العالم  وعلى الرغم من كو 

 (.86-85، الصفحات 2016قد أثبت نجاحه في مناصرة املرأة من قبل املجتمع تجاه العديد من القضايا )اللبابيدي، 

صورتهن النمطية، وذلك بما أتاحته لهم وسائط    النساء التحرك في اتجاه تقويض  الجديد استطاعت  بفضل اإلعالم

من االجتماعي  كفلت    التواصل  عدة،  املشاركةإمكانيات  إيصال    لها  والتعبيرفي  رقابة    صوتها  عن  بعيدا  أفكارها،  عن  الحر 

 ي. عن السلطة الذكورية املجتمعية، راسمة بذلك صورتها الحقيقية كما تريد أن تراها ه وفي معزل املؤسسات اإلعالمية 

املتلقي، فدورها ال يقتصر على    تأثيرا على  الوسيلة اإلعالمية األكثر فعالية واألقوى  االجتماعي   التواصل  تعد مواقع 

الحديث   إلى  يمتد  وإنما  املستقبل؛  لدى  الوجدانية  املشاركة  من  حالة  وإيجاد  عواطفهم  ومخاطبة  املشاهدين،  مشاعر  إثارة  

ف مساهمة  البيت،  وخارج  األسرة  تداخل  التفاعل  ي  على  القائم  املجتمع  نمط  عناصر  وتفكيك  االجتماعي،  التباعد  كريس 

االجتماعي املباشر، إال أنه ورغم ذلك  كشفت الدراسة امليدانية، عن وجود مؤشر إيجابي من خالل تعرض املرأة لهذا اإلنتاج  

ار االجتماعية املنتظرة منهن وكذا تنمية  دو البصري والذي تمثل  في اإلحاطة بقضايا عصرهن، ومعرفة حقوقهن وواجباتهن واأل 

 على ثقافة اآلخرين.  االنفتاح روح 

للتمييز   اجتماعية مناهضة  ثقافة  في خلق  يساهم  عبر مختلف وسائطه  الرقمي،  اإلعالم  أن  املبحوثات  غالبية  عبرت 

ة املنتشرة عبر مواقع التواصل  سفيضد املرأة داخل مجتمعاتنا، ويتمح ذلك جليا من خالل  البرامج التثقيفية الدينية والفل
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والتي تحتفي باملرأة وتقدمها كمثال للنجاح والتميز، وكذا من خالل بروز مجموعة من الصفحات الرقمية الساعية    االجتماعي 

الرقمية   الشبكات  استعماالت  أن  يظهر  املنحى  هذا  وفي  قيمتها،  من  واالعالء  حقوقها  عن  والدفاع  املرأة  بأوضاع  النهوض  الى 

جتماعية قد ألغت الحدود التقليدية للعملية االتصالية ما بين األشخاص والتي كانت تحافظ على ما كان مادة تداولية بين اال 

املعلومات على نطاق جماهيري من   الواسع من جهة وعملية بث توزيع  للتداول  مجموعة ضيقة من األشخاص وما هو موجه 

 (cardon ,2012جهة أخرى.)

  يمكنهن من للنقاش استطاع أن    من فضاءاتبما يوفره    االجتماعي املبحوثات أن مواقع التواصل   بية كذلك غالوتعتقد  

في   انخراطهم  أن  على  ويؤكدن  حياء،  أو  خوف  دون  بأريحية  واملواضيع  القضايا  مختلف  في  الحر  التعبير  مجموعات  إمكانية 

التي  خاصة األشياء  من  مجموعة  معرفة  من  مكنهم  املرأة  بقضايا  وعالقاتهم  له  تعنى  بصحتهم  عالقة  واألسرية،    االجتماعيةا 

 ومكنتهم من اتخاذ القرارات املالئمة واملناسبة في الوقت واملكان املناسبين.

من هامش   باالستفادةسمحت للنساء  االجتماعي يتمح من خالل البحث امليداني الذي أجريناه أن مواقع التواصل 

بعيدا عن إكراهات طقوس املكان والزمان، كما   االهتمامات عل والتشارك وتقاسم تفاواسع من الحرية على مستوى النقاش وال

سمحت لها هذه املواقع على مناقشة قضاياها بشكل مختلف عن القضايا التقليدية التي كانت تطرح على صفحات وشاشات  

 اإلعالم التقليدي.  

 اصة بالزواج الخ االجتماعيةعلى القيم  االجتماعيشبكات التواصل   تأثير  2-4

هو    االجتماعي املبحوثات أقررن أن الغاية من وراء استخدام مواقع التواصل    املائة منفي    60تشير الدراسة امليدانية إلى أن   

ما   وهذا  أسبابالدردشة،  حاالت    يفسر  ارتفاع  تبدأ    االرتباط زيادة  والتي  مختلفة،  وبيئات  ومناطق  بلدان  من  أشخاص  بين 

  لتواصل وتنتهي بالزواج.بالتعارف عبر مواقع ا

الدراسة  انتقل    إلى مجموعة   وخلصت  إذ  الزواجي،  باالختيار  يتعلق  التغيرات املستحدثة فيما  اعتباره    الزواج منمن 

إلى  هايته   بدايته  من  عائليا  ا   )ليتحول شأنا  وسائل  إلى  وبفضل  االجتماعي(  التواصل  مواقع  وانترنت…،  فضائيات  من  التصال 

األخرى تابعة ومكملة ومباركة لقرار الزوجين ال غير،    االجتماعية   تصبح األطرافبشكل مباشر، في حين  حدث يخص الزوجين  

ديد تفاصيل العرس(، وذلك  فالزواج بهذه الصورة يكون قد انسلخ من محتواه األسري العائلي )املشاركة في االختيار الزوج وتح

   الزواج.بفعل سيادة املنطق الفرداني في النظرة لهذا  

الرقمي    اإلعالم  وسائل  في كون أن    (25مبحوثة  من أصل  17)البحثفي هذا الصدد عبرت شريحة واسعة من عينة     

التواصل االجتماعي أضحت وسيلة أساسية فوسائل    اختيار الشريك والزوج املستقبلي، بمختلف روافده يساهم بشكل كبير في  

الزواج   الشباب والشابات ومن ثمة  التعارف بين  ، وذلك ملا أصبحت توفره من فضاءات بديلة للتعارف بعيدة عن الوسط  في 

أن  العائلي االعتبار  بعين  أخذنا  إذا  الرئيسية من استخدام مواقع    60،  خصوصا  الغاية  ان  أكدت  البحث  املائة من عينة  في 

الدردشة  ا هو  االجتماعية  والتطبيقات  االجتماعي  منلتواصل  واألقارب  األصدقاء  مع  تزجية  والتواصل  هذا    أجل  الوقت، 
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الحضور املكثف للفتيات والشابات على مواقع التواصل االجتماعي ينجم  عنه في الغالب تكوين صدقات بين الجنسين تكون في   

 ة وتؤدي في بعض األحيان إلى الزواج و تأسيس أسرة على أرض الواقع.البداية سطحية تم سرعان ما تصبح قوية وعميق

ن مسألة االختيار في الزيجة التقليدية، مسألة ال تخرج عن ترتيب الوالدين واألقارب، فاالختيار هو  وتجدر اإلشارة الى أ

وامل الجمال  حول  ومفهوماتها  وطموحاتها  األسرة  مصالح  فيه  تراعى  حيث  الوالدين  اختصاص  مسترشدة  من  واألخالق  ال 

امل القرارات  اتخاذ  فرصة  للعريسين  تعطي  وال  املوروثة،  النسيان  بالتقاليد  عداد  في  أصبح  الذي  األمر  وهو  بالزواج،  تعلقة 

الثورة   أحدثتها  ،التي  الكلي  االجتماعي  البناء  في  والقيمية   االجتماعية   التغيرات  من  جملة  نتيجة  جملة  نتيجة  واالضمحالل 

بقا كانت عملية ينفرد  ية واالتصالية حيث نجد تغيرات دالة على مستوى اختيار شريك الحياة، والذي كما ذكرنا ساالتكنولوج

تغير   ،وبالتالي  بينهم  األزواج فيما  بين  أما األن فقد ءهرت وسائط تكنولوجية حديثة خلقت قناة تواصلية  بها األباء واألجداد، 

 ين إلى أصحاب الشأن أنفسهم . الفاعلون في عملية االختيار من الوالد

ق فالشريكين أصبحا هما الذين يختاران أنفسهما، بحيث  األمر الذي جعل نظام الزواج يعتمد على مبدأ الحب والتواف

"املالئمة  أصبح معيار اال  الرومانس ي" و  "الحب  األخر  العاطفي للطرف  امليل  الوءيفي" وقد   »و  االجتماعيةختيار هو  "التقارب 

العائلي،   هناك مواقع عديدة  الزواجي عن طريق مواقع، ف  كاالنتقاءأصبح األفراد يجدون فضاءات بديلة للتعارف عن الوسط 

الحالل،   الزواج  مجموعة  املواقع:  هذه  أسماء  ومن  املوقع،  ذلك  طريق  عن  الطرفين  تواصل  حيث  الزواج  قصد  للتعارف 

. وقد ءهرت هذه املواقع مع الجيل الثاني للويب لتساعد األفراد على  وأخرى كثيرةوعة بنات حالل  مجموعة عقد القران، مجم

االفراد خصوصا الشباب منهم في البحث عن    إشباع حاجات، حيث استطاعت  االفتراض ي-ملجتمع  التواصل والتفاعل في بيئة ا 

 الشريك املناسب بعيدا عن توجيه العائلة واألقارب. 

من االنترنيت التفاعلية إلى مس وتر حساس داخل املجتمع أال وهو العادات والتقاليد وحتى    التأني جيل  أدت سيطرة ال 

 فيما يخص اتجاهاتهم نحو الزواج والتي يمكن إيجاز بعض منها في النقاط التالية:   القيم خاصة لدى الشباب

الشريك والتواصل معه والتعرف  أصبح اختيار الزوج املناسب من طرف الفتيات أمرا شخصيا والتعرف على  ✔

 أساسيا. عليه مطلبا  

نوعا   ✔ الوالدين  خاصة  األسرة  دور  التدخل تراجع  في  سواء  ما  الفتاة  قرار  عليها   في  الضغط  أو  الرفض  في 

 للقبول. 

هاته   ✔ مقدمة  في  املادية  والوضعية  الجمال  عنصري  أصبح  إذ  الشابات،  عند  الشريك  واختيار  معايير  تغير 

 املعايير. 

ا ✔ إذ  تغير  التقليدية،  املجتمعات  في  سائدا  كان  الذي  املبكر  الزواج  نحو  والفتيات  الشابات    أصبحت تجاه 

 إلى الوءيفة أكثر من تكوين أسرة. عنالفتيات يتطل شريحة واسعة من  
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 جديد(وتحوالت الفعل الديني للنساء )ونمط تدين  الفاسبوك 3-4

الكبرى،    الديانات  مختلف  على  االجتماعي  التواصل  لشبكات  الولوج  وسهولة  والتواصل،  اإلعالم  وسائل  انتشار  فرض 

للحفاظ ع كاستراتيجية  واعتماده  الرقمي  العالم  هذا  إلى  محددا  الدخول  أصبحت  اإلعالم  فوسائل  ووجودها؛  استمراريتها  لى 

رة على أنماط التفكير والفعل والتموقع، بل وأصبحت تفرض منطقا جديدا  أساسيا في الرهانات االجتماعية التي تمارس السيط 

 ( Bernard ,2012على الخطاب الديني لتحدد مكانته وطبيعته في املجال العام.   )

ا االعالم  وتغييرات  بفضل خدمات  أفاف  فتح  استطاع  العالية،  التخزين  والدقة وسعة  بالسرعة  يتميز  الذي  لرقمي، 

مختلف جو  في  تمثالتهعميقة  وعلى  واملجتمعات  األفراد  على  مباشر  وبشكل  أثرت  التي  الحياة،  املمارسات  انب  من  ملجموعة  م 

نتيجة   وذلك  الدينية  االنخراط الدينية،  الصفحات  في  الشريحة  لهذه  "الدعاة    الواسع  ب  عليهم  يطلق  فأصبح  يمتلكها  التي 

امل  في  التدين  تحول  على  "عنوانا  اعتباره  يمكن  ما  وهو  إلى  الجدد"  واملنتمي  الجماعي  التدين  من  االسالمية،  العربية  جتمعات 

 (.59، صفحة 2019)الجرموني، "مؤسسات دينية سواء تقليدية أو حديثة، إلى تدين فرداني منفلت من كل تقييدات 

التحول الذي يعرفه املجتمع الغربي على امتداد  العقود األخيرة، على مستوى ساحة الحقل الديني، انعكس بوضوح  ف

من خالل املمارسات الدينية األنية و اليومية،  التي ولدت وتولدت  عنها أشكال متعددة للتدين وطقوسه، وسط فئاته الشابة  

  وااللتزامات في هذا الصدد، هو انزياح الشعائر    االنتباه قتضيات العصر، وما يلفت  م باعتبارها الفئة الفاعلة األكثر نشاطا مع  

الدينية من مضمو ها التعبدي إلى مظهر اجتماعي وسلوك تقليدي ال أقل وال أكثر، ومن أخطر هذه الظواهر، هو وجود الحاالت  

منافية ملظهرهن وهذا ما يؤكد وجود ازمة قيم    اتيبسلوكمن اللواتي يرتدين ما يسمى بالحجاب، ومع ذلك ال يردعن عن القيام  

والوجودي    االجتماعيالسيكولوجي   االغترابمجتمعية عامة وعند هذه الفئة خاصة، وهو ما يجعلنا نقف على وجود حاالت من  

 للفئة املدروسة. 

األول  ملنظومة  املؤثر  و  القوي  الحضور  من   الرغم  وعلى  أنه  إلى  امليدانية  الدراسة   بناء يو خلصت  في  واألضرحة؛  اء 

كبير،   تغير بشكل  قد  الوضع  أن  إال  املغرب األخرى،  مناطق  باقي  في ذلك شأن  البحث، شأ ها  الجماعي ملجتمع  الوعي  وتشكيل 

لم يعدن   لم يعد  أن بعضهن  إلى درجة  باملنطقة بشكل جد ملفت،  األولياء  النساء لألضرحة و  في تراجع زيارة  أساسا  واملتمثل 

، ال تتخلى  االجتماعيةة هذه األضرحة أبدا، بعد أن كانت عادة مترسخة لدى الساكنة بمختلف طبقاتها و فئاتها  ر يفكرن في زيا

، واألكيد أن أسباب التراجع مرده باألساس إلى ارتفاع مستوى  االعتباري عنها أي أسرة و ال يتخلى عنها أي فرد كيفما كان وضعه  

شار املدارس و تعاءم أدوار املستشفيات في عالج مختلف األمراض. إضافة للدور الكبير  ت الوعي و تراجع األمية و الفقر ’بفعل ان

التواصل   ومواقع  اإلعالم  لعبه  زيارة    االجتماعيالذي  في  أساسا  املتمثلة  الدينية  املمارسات  لهذه  رافض  ديني  خطاب  نشر  في 

والعويل عند األولياء واألضرحة، وذبح القرابين من أبقار    ءاألضرحة والتبرك باألحجار والتماثيل وتقبيل التراب والجماد، والبكا

 وأغنام ودواجن في املقابر في وجه األولياء الصالحين، وكذا بعض املمارسات السحرية التي تعود أصولها الى ما قبل اإلسالم.

برامج الدينية،  ل، ومن خالل مجموعة من الصفحات واملدونات وااالجتماعيعموما يمكن القول، أن شبكات التواصل  

مرحلة   ويتجاوز  وغيرها،  الرسمية  املؤسسات  كّل  ومع  القديمة  املسلكيات  مع  يقطع  وفرداني  فردي  تدين  إنتاج  في  ساهمت 
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س، يخالف ما   
ّ
ه خليط من املقّدس واملدن

ّ
ه تدين بطعم العوملة والحداثة وما بعد الحداثة، إن

ّ
اإلسالموية وما بعد اإلسالموية، إن

 (. 2016القرن التاسع عشر )الجرموني،   في "لسوسيولوجيا الدينية "إميل دوركايماتوصل إليه أبو  

 

 امليدانيةقراءة في نتائج الدراسة 

، ساهمت فيها الطفرة التي عرفها اإلنتاج التكنولوجي، إذ ساهمت الثورة  االجتماعييعرف املجتمع املغربي موجات من التغير  

ميالد شبكة املعلومات الدولية   العشرين، فيفي  هاية القرن   االتصال بات وتكنولوجيا  بين تكنولوجيا الحاس واالندماج التقنية 

فاعال ومفعوال في  والتلقي ويصبحقعي اإلرسال اإلنترنيت أو شبكة الشبكات، والتي أنتجت مجاال شبكيا يتحول فيه املرء بين مو 

 األن نفسه.

اإلعال   االنخراطأدى   خريطة  في  لألفراد  واملكثف  إعالمية  الواسع  تعددية  بقيام  املجال  فسح  إلى  الجديد  الرقمي  م 

البنافتراضية تكن  لم  والتي  الكونية،  طابع  تأخذ  مستحدثة  بقيم  وتعويضها  التقليدية  القيم  خلخلة  عنها  نتج    االجتماعية ى  ، 

وهو    واالقتصاديةوالثقافية   رموزها،  الستيعاب  مهيأة  جعلوالسياسية  بثقا  ما  مشحون  املغربي  بين  الواقع   " بين  "بين  فة 

وبين    االنغماس بأصالته،  املحلي  التبادل   االنفتاحفي  أشكال  في ضمور  أساسا  تمثل ذلك  الكوني بشموليته. وقد  املجتمع  على 

؛ بالشكل الذي جعل من العالم الرقمي أو  االفتراضية، وانغالق األفراد داخل عواملهم  االجتماعيةابط  ، وتفكيك الرو االجتماعي

 متدادا للعالم الواقعي.ا  االفتراض ي 

اآل   يطرح  أصبح  الذي  فالنقاش  امللتقيات  وبالتالي  في  ويفرضن  ملح    العلمية،  بشكل  مدى نفسه  املنايا    هو  قدرة 

بمفاه الكالسيكية  على  السوسيولوجية  وقوانينها  الواقع    االستجابةيمها  تحوالت  مع  بالتفاعل  أو  الحديثة  املعرفة  ملتطلبات 

فالشبكات   االجتماعي،    الفتراضيةاوتعقيداته.  التواصل  مواقع  ممرات أو  بين    هي  واالفتراض يالعبور  والفردي  الواقعي   ،

وكما أن القشرة الدماغية التشعبية تدفع    والجماعي،" فكل جسم فردي يصبح جزءا أساسيا من جسم هائل ويجين ومعولم.

اإلنسانية   فنن جسد  العالم،  في  الرقمية  الشبكات  في  بعصبوناتها  الجلد،  اليوم  طبقات  بين  الوهمية  أنسجته  ينشر  التشعبي 

 (.34، صفحة 2018، فييلي) وبين األجناس والى ما وراء الحدود واملحيطات ومن ضفة ألخرى في  هر الحياة "

والواقعي، يستوجب من الباحثين في العلوم االنسانية بشكل    االفتراض يإن التداخل والتشابك الحاصل بين العاملين  

السوسي االجتماعي،  عام  البحث  منايا  مجال  لتوسيع  املجال  فتح  و  الرقمية  املنايا  استدماج  الخصوص،  على وجه  ولوجيا 

؛ إذ ستتجه األبحاث الحقا إلى  واالفتراضية  رته املوسعة، بصيغتيه الفعلية حتى يصير في إمكا ها استيعاب مفهوم املجتمع في صو 

قائمة الذات داخل حقل العلوم االجتماعية، كما الحال في  }األنثروبولوجيا    اعتماد صفة الرقمية اسما واصفا املجاالت بحثية

املجتمع   قضايا  بدراسة  تعنى  والتي  الرقمية  والسوسيولوجيا  داخل    ي االفتراض الرقمية{  املعنى  صناعة  عصر  في  وإشكاالته 

 (.96، صفحة 2019الفضاء الرقمي )قاوقاو، 
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افيا   قائمة البيبليوغر

   بالعربية املراجع 

(. هيئة البحرين للثقافة  1)املجلد   ، الكحالرياض    ---  بالواقع؟ ترجمة(، عاملنا االفتراض ي ماه ؟ وما عالقته  2018بيير لييفي. )  -

 مشروع نقل املعارف. واألثار،  
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Abstract 

The present article is concerned with the problems of educational assessment and 

school support fever. It aims to achieve two goals, the first of which is to monitor 

the reality of perceptions and actual practices of these educational processes among 

male and female primary school teachers at Ibn Al-Arif Primary School in 

Bouskoura as an example, and the second is to highlight the expectations and 

present proposals for professional advancement in evaluation and support in theory 

and practice. To achieve this, a qualitative analytical approach has been mobilized 

based, on the one hand, on the theoretical frameworks that dealt with educational 

evaluation and school support in terms of issues of identity, concept, types and 

objectives, as they are necessary for the advancement of the public school and the 

continuous educational renewal and improvement of the existing situation, on the 

basis of accountability based on standards And references and assessment 

mechanisms, to be able to take appropriate decisions, as well as based on field 

research data conducted with 15 professors through interviews on the other hand. Its 

analysis made it possible to reach the presence of structural imbalances in 

perceptions and practices, in the sense that there are important differences between 

theorizing and action, and the delusion of expectations made it possible to put 

forward proposals to develop teachers' professional practice regarding assessment 

and support in the school. 
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 ملخص 

ينصب املقال الحالي حول إشكال حمى التقييم التربوي والدعم املدرس ي. ويصبو إلى بلوغ هدفين، يتمثل أولهما في رصد  

التصورات   بمدرسواملمارسواقع  االبتدائي  التعليم  ومدرسات  مدرس ي  لدى  التربوية  العمليات  لهذه  الفعلية  ابن  ات  ة 

إبراز االنتظارات وتقديم مقترحات لالرتقاء املنهي في التقييم والدعم   العريف االبتدائية ببوسكورة أنموذجا، وثانيهما، 

ية باالستناد، من جهة، على األطر النظرية التي  ية تحليلتنظيرا وممارسة. ولتحقيق هذا األمر، تمت تعبئة مقاربة كيف

املدرس ي من حيث قضايا املاهية واملفهوم واألنواع واألهداف، وذلك باعتبارهما الزمة  تناولت التقييم التربوي والدعم  

ر  لى معاييالنهوض باملدرسة العمومية والتجديد التربوي املستمر وتحسين الوضع القائم، على أساس مساءلة مبنية ع 

امليداني الذي أجري  ومرجعيات وآليات للتقدير، للتمكن من أخذ القرارات املالئمة، وكذلك بناء على   البحث  بيانات 

أستاذا وأستاذة من خالل مقابالت من جهة أخرى.  وقد مكن تحليلها من الوصول إلى وجود اختالالت بنيوية في   15مع  

ين التنظير والفعل، كما أتاح استغوار االنتظارات وطرح مقترحات  ب  مهمة ق  التصورات واملمارسات، بمعنى تواجد فرو 

 املهنية للمدرسين بشأن التقييم والدعم باملدرسة.  لتطوير املمارسة

 املتعلم ؛املدرس ؛تصورات ؛الدعم املدرس ي ؛التقييم التربوي  :يةفتاحات املالكلم
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  مقدمة

التربوية األنظمة  أصيبت  العال لنامية  او املتقدمة    لقد  خطابا  عبر  املدرس ي  والدعم  التربوي  التقييم  بحمى  الراهن،  الظرف  في  م، 

مخططات    في  تنافس ي أوجده يراود اإلخفاق التاريخيوممارسة.  لذلك، انخرط النسق التربوي املغربي بدوره في هذا التحول في ظل سياق  

ته من راهنية مساءلة واختبار الضمير حول املسار الذي اقتاد الفعل  وما أفرز واستراتيجيات النهوض التربوي.  إنه نتاج الصدمة التربوية،  

ملستقبل البيداغوج  رؤية  بنسج  الخالق،  التربوي  واإلصالح  املنشود  التغيير  سكة  عن  وجنحه  الرقمي،    ي،  العصر  تواكب  تربية  التربية، 

ما لكل  واملتبصر  اليقظ  اإلنساني  االنسان  لبناء  الشوملة  لواقع  ف  وتستجيب  أصبح  يعتمل  الذي  والرمزي  والتربوي  االجتماعي  النسق  ي 

 .  La médiocratie totale)) يحكم "العقل العربي" وفق استفحال نظام التفاهة الشاملة

ارا إلزاميا ال بد منه، بحكم تنامي قوته في صيغة علم قائم الذات، له مواضيعه وأدوات اشتغاله ومناهجه،  أصبح بذلك التقييم، خي و 

ة  ة الكفيلة برصد االختالالت وفحص اإلمكانيات وتقدير املستلزمات، لالرتقاء بجودة الش يء الذي من غيره ال تتحقق إنساني نه اآللي ولكو 

هاته التربية.  كنز  وهو  أال  السؤال    اإلنسان،  لكن  األبد.  وإلى  الغد  في  وسيمارسها  اليوم  ويمارسها  األزل  منذ  البشر  مارسها  التي  التربية 

نفسه، يقترن بنوع التربية التي يرغب فيها املجتمع، ونوع اإلنسان الذي يسعى أي نظام اجتماعي تربوي تكوينه. هنا    لذي يطرحالجوهري ا 

 Josefوجوزيف اليف     Olivier Reboulب الغايات مع الناقدان وفيلسوفا التربية أوليفي روبول اختراق عالم فلسفة التربية التي تقار   يتم

Leif  رح سؤال الفلسفة، ألن التربية ليست في منطلقها ومنتهاها سوى إشكالية فلسفية  ربية يقتض ي بالضرورة ط سؤال الت. ذلك أن طرح

ية ووكاالت التربية لنصطدم أساسا باملدرسة، التي تشكل جهاز الدولة واملجتمع  نسقية بامتياز. هنا نتساءل حول آليات التنشئة االجتماع 

اإلن  القيم وبناء شخصية  املغلتمرير  واالرتقاء سان  التغيير والنماء  املدرسة مرآة عاكسة ملجتمع  والتمكن من خالل ذلك من جعل  ربي، 

ومج فردا  اإلنسانية  والتط بالحياة  للتجدد  حاجة  في  يجعلها  ما  منارة  تمعا.  املدرسة  إلى جعل  السبيل  فكيف  األفضل،  نحو  املستمر  ور 

مترجيات أي  أفق  في  آليات؟  وبأي  والعلم؟  إجماالالتربية  منظومة  ؟  به  أخذت  املدرس ي  والدعم  البيداغوجي  للتقييم  وتنزيل  تصور  أي   ،

 التربية والتكوين باملغرب؟ 

ا، عملية أساسية من سيرورات التعليم والتعلم. ويهدف إلى الرفع املستمر  يشكل التقييم في التربية عموما، وفي الحقل املدرس ي تحديد

تشخيص  عبر  والتعليم  التربية  جودة  أداء  وتحليل    من  في  الحاصل  القصور  لتجاوز  التدخل  مدفعيات  واقتراح  واملشكالت  االختالالت 

املتمدرسين وتعلمات  التريويين  االفاعلين  ملنظومة  النابض  القلب  يعتبر  لكونه  والتكوين  ،  التربية  نظام  إصالح  ملنطلق  تبعا  وذلك  لتربية 

ينية. وذلك بتوفير  مام والتفكير والفعل خالل العملية التربوية والتكو لب االهت املتعلم بوجه عام، والطفل على األخص، في قالذي "جعل  

وقاد مؤهلين  منفتحين  ويكونون  ملكاتهم،  ليصقلوا  املغرب  أطفال  أمام  السبل  وفتح  الحياة" الشروط  مدى  التعلم  على   ,COSEF)  رين 

1999) . 

التقي  وهل  البيداغوجي؟  التقييم  مدخل  عبر  التربية  ماهية  ما  املدر إذن،  وامتحانات  يم  اختبارات  مجرد  أم  علمي  تقييم  س ي 

إلستثمار؟  صور الدعم التربوي؟ بأي كيفيات ينجز؟ تبعا ألية منهجيات وخلفيات نظرية؟ كيف يتم ااعتباطية جاهزة؟ ما تصورات و 

 ؟ مات التالميذبات وتعل وهل من تكوينات مستمرة إجرائية للمدرسين في بناء اختبارات التقويم وكيفية توظيفها في تحسين مكتس
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 نحو فرش نظري للتقييم املدرس ي والدعم التربوي   -1

 التقييم والدعم التربوي: قضايا املاهية واملفهوم واألنواع واألهداف  -1.1

باآلخر  اإلشارة إلى أنه ال يستقيم الحديث عن فعل التعليم والتعلم من غير استدعاء التقييم التربوي من حيث "يتأثر كل واحد  تجدر  

.  فالدور التربوي الحالي املنوط بالفاعلين في قيادة املدرسة، وعلى وجه التخصيص،  (1997)عالم،    ي إطار املنظومة التعليمية املتكاملة"ف

فعل  يعتبر املحرك النابض لتطبيق الرؤية املجتمعية للتربية وتنمية العقول وبناء وتربية األطفال، يتأسس على براديغم ال   املدرس، الذي

. واستحضارا لإلطار النظري للتقييم من  (Bru, 2005) عي بكون "جوهر فعل التدريس هو قيام املدرس بتوفير وتنظيم شروط التعلم"والو 

يتميز بتعددية داللية وبتعددية االستعماالت.  فكثيرة هي األدبيات التي   بـأن التقييم هذا مفهوم  حيث األسس واملرجعيات، يثبت القول 

 تطبيقا، بسؤال التقييم عامة والتقييم املدرس ي تحديدا.  تنظيرا و انشغلت، 

التربية والتك نتيجة هشاشة  وتعيش منظومة  التباطؤ الحاصل  لباقي دول العالم، رغم طابع  بالنسبة  باملغرب اليوم، كما الشأن  وين 

ضرب  بفعل  املفاهيمي،  الجهاز  في  كيفية،  بنفحة  مرفقة  كمية  نقلة  التقييم،  وثقافة  التحو فكر  والطفرات  ات  واملعرفية  الثقافية  الت 

م بنية  وبروز  التربية  تدويل  عن  الناجمة  والتقييم  املتسارعة  واملساءلة  باملحاسبة  أساسا  واملرتبطة  الجديد،  التدبير  سيادة  مع  عجمية 

 والتعاقد. إن أول صرخة تواجه الباحث في التقييم املدرس ي هي إشكالية تحديد املصطلح. 

التقييم   ناحي املرتبط  يفيد  من  التربية  أل بمجال  املستعملة  والعمليات  اإلجراءات  من  "مجموعة  معانيه  أحد  في  طرف  ة  من  دوات 

شخص تكلف بتعليم فئات معينة أو شخص آخر أو املتعلم ذاته، والتي تكون مبنية لتمكن املستهدف بالتقويم من أداء مهام أو الجواب  

يمكن فحصها   إنجازات  تنفيذ  أو  أو يخص  من قياس  عن أسئلة  الحكم عليها وعلى منفذها واتخاذ قرار يخصه  تنفيذها وإصدار  درجة 

 .(2011سؤال املاهية والوظيفة،  -)قريش، التقويم التربوي  ة ذاتها"عملية تعلمي 

أفضل  اتخاذ  أجل  من  نموه  جوانب  بعض  حيث  من  تلميذ  وضعية  على  الحكم  تقدير  إلى  تهدف  التي  "السيرورة  إلى  أيضا    ويشير 

دلة بما يؤدي إلى إصدار أحكام تتعلق  ت بالنسبة للخطوة الالحقة". كما يشكل "عملية منهجية منظمة لجمع البيانات وتفسير األ القرارا

 .(2001)قريش،   بالطالب أو البرامج، مما يساعد في توجيه العمل التربوي واتخاذ اإلجراءات املناسبة في ضوء ذلك"

قي  التربوي  بالتقييم  إذن  التناو يقصد  التأطيد  املدرس ي، قياس وتقدير وإصال ل هنا، واعتبارا ملستخلص معاني  للتقويم  املعجمي  ح  ر 

بينهما القتراح مداخل   الفعل  املتوخاة، من خالل سلك سيرورة  والحالة  املتعلمين  لتعلمات  الواقعية  الحالة  بين  التوفيق  اعوجاج مدى 

)قريش،    ين كما يتصور ويمارس، إنه "تخطيط وفعل تبنى عليه التغذية الراجعة"ألمر الهالتحسن في العملية التربوية. إن التقييم ليس با

2001) . 

التربوي  أ الفكر  في  وال  املغربي،  املؤسساتي  السياق  في  باالهتمام  يحظى  فلم  تحديدا،  البيداغوجي  واملدرس ي  التربوي،  الدعم  ما 

سية حول كيفية بناء التقييم البيداغوجي وكيفية استثمار نتائجه  ول الدراوالتقويمي نظرا لغياب تكوين ومواكبة املمارسين داخل الفص

املعالجة والتقوية. فهو يشير حسب منظور معجم علوم التربية إلى "استراتيجية من العمليات واإلجراءات التي تتم  في بناء خطط للدعم و 

الدراس ي وتشخيص أسبا التعثر  الكشف عن  الهدف  به وتصحي في حقول ووضعيات محددة وتستهدف  بين  الفارق  تقليص  أجل  حه من 

يبتغي الدعم إعطاء فرصة جديدة لتطوير مردودية وتعلمات املستفيدين من التعلم،  . وبذلك  (2011)غريب،    املنشود والنتيجة املحققة"

ال من  ليتمكن  تنقصه،  التي  للتعلمات  املتعلم  استدراك  تيسير عملية  باعتباره مؤطرا على  املعلم  معومساعدة  التعلم    تجاوب  وضعيات 

 املقبلة.
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الحاصل لدى املتعلمات واملتعلمين، خالل عملية التعلم، وهو مرحلة  نشاط تعليمي تعلمي يسعى إلى تدارك النقص كما يعرف بكونه " 

تحو  حقيقية  عوائق  أو  عائق  إلى  تتحول  أن  للتعثرات  يمكن  بدونه  إذ  التقويم؛  مرحلة  بعد  تأتي  التعليمي  العمل  في  تن مهمة  دون  مية  ل 

عن   عاجزا  )ة(  املتعلم  يصبح  حيث  إلخ،  والقدرات...  واملهارات  واملعارف  والهدر  املفاهيم  الفشل  إلى  يؤدي  ما  وهو  التمدرس،  مسايرة 

 .(2009)العلمي،  املدرس ي"

امل تصيب  قد  التي  التعثرات  تراكم  من  للوقاية  وأداة  القوة،  مواطن  لترسيخ  فرصة  البيداغوجي  الدعم  و وباعتبار  املتعلمات،  تعلمين 

تم تحديد املتعلمات واملتعلمين املحتاجين إلى الدعم، كما يتم  فإنه ال يأخذ معناه إال إذا سبقه تقويم دقيق للتعلمات املستهدفة، حيث ي

نوع الصعوبات والتعثرات، وتصنيف املتعلمات واملتعلمين حسب نوع احتياجاتهم ودرجتها. وكلما كان عدد املتعلمات   ين  واملتعلمتحديد 

الت  والوسائل  والتقنيات  التدريس  طرائق  مراجعة  إلى  الحاجة  كانت  كلما  كبيرا  غالب  للدعم  في  التعثرات  أسباب  ترجع  إذ  أكبر؛  عليمية 

 األحيان، إلى كيفية تقديم املحتوى التعليمي، ومدى إشراك املتعلمين في بناء تعلمهم وقوة أو ضعف مكتسباتهم. 

 ه تدور حول املعايير التالية:معايير التصنيف، بحيث نجد أنواع باختالف ويختلف الدعم البيداغوجي 

o  الترتيب الزمنيمعيار  : 

دعم وقائي : يسمى كذلك ألنه يقي املتعلم )ة( من التعثر قبل بدء عملية التعليم والتعلم. وله ارتباط وثيق بالتقويم التشخيص ي، حيث   •

الت  نتائج  الت إن املدرس )ة( إذا توقع من خالل  يتمكنوا من متابعة التحصيل، يلقويم  لن  إلى  شخيص ي أن بعض املتعلمات واملتعلمين  جأ 

 اتخاذ تدابير وقائية وداعمة تمكنهم من متابعة تعلمهم؛ 

  دعم تتبعي فوري، مستمر : تتجلى وظيفته في ضبط جهد املتعلم وترشيده وسد ثغراته، وله عالقة بالتقويم التكويني التتبعي، الذي إذا •

نت  مسار كشفت  متابعة  في  الصعوبات  بعض  من  يعانون  واملتعلمين  املتعلمات  أن  التدخل  ائجه  الالزم  من  فإنه  التعلمي،  التعليمي  هم 

 .لتجاوز تلك الصعوبات، تفاديا لتراكمها وتحولها إلى معيق نوعي

امل • الدروس  من  مجموعة  بعد  أو  دراسية،  مرحلة  نهاية  في  يكون  تعويض ي:  مرحلي،  دوري  من  ترابطة  دعم  مجموعة  أو  دراسية  )وحدة 

 ظ في نتائج تقويم التعلمات.الوحدات(. وتبقى مهمته تعويض النقص املالح

o  معيار مجال الشخصية الذي يتوجه إليه الدعم 

تطوير   • دون  تحول  التي  تعلماتهم  تعيق  نفسية  يعانون صعوبات ومشاكل  الذين  واملتعلمين  باملتعلمات  : ويختص  النفس ي  الدعم 

 ملهارات؛ عارف واامل 

املتعلمات واملتعلمين على تجاوز الصعوبات واملعيقات االجتماعية التي قد يعانون منها،  الدعم االجتماعي : يهتم بمحاولة مساعدة  •

 وتشكل عائقا لتنمية معارفهم؛ 

 الدعم املعرفي واملنهجي : ينصب على املعلومات واملعارف ومنهجيات العمل املطلوب اكتسابها. •

o جماعي(  د )فردي أو ر العديامع 

دعم عام  وموجه لجماعة القسم بكاملها  ويهم كل املتعلمات واملتعلمين، كأن يضطر األستاذ )ة( إلى إعادة درس   وهودعم جماعي:  •

 ق.  لم يتحق  بأكمله أو جزء منه إذا ما تبين من نتائج التقويم أن جل املتعلمات واملتعلمين لم يوفقوا في حل التمرين أو الهدف الذي
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 مر ب:    ويتعلق األ : دعم خاص باملجموعات • 

في   : أ. املجموعات املتجانسة    بينهم قواسم مشتركة من حيث الخطأ  يقصد باملجموعة املتجانسة عددا من املتعلمات واملتعلمين 

يقدم الحالة  هذه  وفي  معينة.  بأنشطة  تخصيصهم  تستوجب  متقاربة  ثغرات  لديهم  أو  الواحد،  األنشطة    األستاذ   النشاط  )ة( 

 .على متطلبات كل مجموعة  الداعمة للمجموعات بناء

املتجانسة غير  املجموعات  دعم  عبر   : ب.  أساسا  ويتم  والقدرات،  التحصيل  مستويات  حيث  من  مختلفة  مجموعة  لفائدة  يتم 

ت مستعرضة من قبيل التعاون  اء كفاياالتكامل والتعاون والعمل البيني األفقي داخل املجموعة. وإن هذا النوع من الدعم يخدم بن 

واالندماج... إلخ، إضافة إلى كونه يخدم الكفايات النوعية، ومن شأنه أن يقلص التمركز حول األستاذ، أو يساعده على  والتشارك  

لفئات أخرى، ويصبح الفصل في هذا النوع م يقدم دعما فرديا أو جماعيا  بأنشطة متزامنة مع هذا النشاط، كأن  ن الدعم  القيام 

 .فصال متعدد املستويات

وهو الدعم املوجه ملتلعم )ة( واحد. يتخذ شكل إرشادات شفهية أو مكتوبة يلتزم بها املتعلم منفردا، أو تكليفه   : ديت. الدعم الفر 

 أو املهام اإلضافية.  نشطةبإنجاز مهام بشكل مستقل، ومن األمثلة ذلك: إمداد املتعلم )ة( بمجموعة من األ 

o الدعم إلى نوعين هما:ينقسم هذا النوع من  : ي تقدم الدعمتلجهة المعيار ا  

دعم داخلي مندمج، نظامي، مؤسساتي : وهو الذي تنظمه املؤسسة داخل الفصل أو داخل فضاءاتها األخرى أو خارج املؤسسة،   •

 .وقد يتم إجراؤه بغض النظر عن املستويات واألقسام الرسمية

بتنظيم • تقوم   : خارجي  خدعم  جهات  والفه  كالجمعيات  املؤسسة  عن  األخرى اعل ارجية  واملؤسسات  التربويين  ذلك   .ين  يتم  وقد 

 بشراكات مع املؤسسة، ويمكن تنظيمه داخل أو خارج املؤسسة.

  إذن، فهذه املهمة ليست بالهينة إذ تتطلب من املدرس الوعي الدقيق والفهم لكيفيات أجرأة الدعم، عبر تخطيط ينطلق من التشخيص

إل التشخيليصل  والتقوية. فمرحلة  املعالجة  من  ى  الخطأ  تحديد وتصنيف  يسمح من  بما  التقييم  مخرجات عملية  تنبثق من صلب  ص 

خالل توصيف وتحديد هوية التعثرات بشكل واضح وترتيبها تبعا لألولوية واألهمية في بناء الدرس، على سبيل املثال، يمكن ذكر التعثرات 

القرائية أو  الصو   الحسابية  السأو  النطق  عدم  يتجلى  حيث  في  تية خصوصا،  التعثرات  مجال  تدقيق  ينبغي  كما  الحروف.  لبعض  ليم 

صعوبات الحفظ أو الفهم واالدراك أو التطبيق أو التوظيف واالستثمار أو صعوبات في التحليل والتقويم. وهذا ما يتحقق بفعل تحديد  

التعليمي، وتارة للمصدر التعاقدي الذي    أو املصدر االبيستيمولوجي أو املصدر لنشوئية  مصادر الخطأ الراجعة تارة، للطبيعة النمائية ا

 فقد فيه التصريح بما هو منتظر من املتعلم عند نهاية التعلم أو البرنامج.

مؤسس داعمة  أنشطة  لتقديم  البيداغوجي  التفريق  إلى  باالنتصار  وذلك  البيداغوجيا،  نوع  تحديد  على  العمل  كذلك  على  ويتوجب  ة 

اال بط تراعي  وإجرائية،  تقنية  دعم  البيداغوجي  اقات  باملشروع  والعمل  الورشية  املقاربة  اعتماد  وكذا  األداء،  في  والخالفات  ختالفات 

 للمتعلم.

توزيع املتعلمين املستفيدين منه. وال   أما مرحلة اإلعداد، ففي كنفها يتم وضع خطة الدعم وأهدافه وكيفيات تنظيم وضعياته وأشكال 

 ك إال ب:يتأتى ذل
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قوامها تصحيح  -  متنوعة  أنشطة  باملعالجة من خالل  الدعم  املتعثرة  للفئة  يقدم  التعثر حيث  نوع  فئات حسب  إلى  املستفدين  تصنيف 

خطأ املتعلم )ة( على الفور، وتشجيعه على التصحيح الذاتي، فضال عن اقتراح أنشطة بسيطة ومطالبته بالبحث عن حلول لها، ثم إعادة  

ة عبر أنشطة استكشافية. ويعتمد للفئة املتوسطة، الدعم بالتقوية، الذي يترجم في تدريب املستفيدين منه على  ت األساسي التعلما  بناء

مراجعة  وكذا  والتركيب،  التثبيت  عبر  والقيم  املهارات  امتالك  على  ومساندته  جديدة،  تعلم  أنشطة  إطار  في  معينة  قواعد  استثمار 

التي   والدروس  تتحققالتعلمات  في  أهدافها    لم  فيتمثل  للتعلمات،  الضابطة  للفئة  املخصص  باإلغناء  الدعم  أن  حين  في  املتعلم.  لدى 

توليفية تطبيقية وإنجاز أعمال تشكل امتدادا للمكتسبات السابقة والقادمة   أعمال مكملة تعزيزية قائمة على إضافة تمارين وأنشطة 

 نقدي والتفكير اإلبداعي. الفكر ال في تطوير واقتراح أسئلة وأنشطة إبداعية تبصرية تسعف 

الفوري   والدعم  التشخيص ي،  التقويم  بعد  يتم  الذي  الوقائي  الدعم  يوجد  املدرس ي، حيث  الدعم  أنماط  تنوع  إلى  أيضا  اإلشارة  وتجدر 

 التتبعي املساير للمسار التكويني والدعم التعويض ي الذي يلي التقويم اإلجمالي وخالل تعويض العطل.

نعكس أهميتها في كونها تتمركز حول تفعيل ما يتم التخطيط له من أنشطة داعمة تهدف إما للمعالجة املوجهة  تنفيذ، فتال  مرحلةوأما  

لفئة التعثر، بإعادة بناء التعلمات من جديد وفق نقل ديداكتيكي أكثر بساطة، يمكن من إعادة توجيه مسار التعلم نحو سكة اإلفادة  

 فضال عن إغناء وإثراء كفايات املتعلمين املتفوقين.  الكفاية،  ت متوسطيللمتعلم. وتقوية تعلما

ووصوال ملرحلة الفحص والتقويم والتغذية الراجعة، يتم العمل على التأكد من جدوى ما تم تخطيطه وتدبيره من جديد، وكشف صدى  

 الت التعلم.ات واختالسد الثغر املقاربة الداعمة وبلوغها غاياتها املتجسدة في التقليص من الفوارق ما أمكن، و 

في   التقويم والدعم، كعمليات استراتيجية صعبة وجوهرية  خالصة القول، إن التخطيط والتدبير والتقويم والتتبع املتواصل ملدى بلوغ 

ن  تعلم وضمايقاع ال املمارسة التربوية، حيث يبقى مسعاها تطوير املردودية واملهارات وترسيخ املكتسبات، بما يقود نحو مسايرة متميزة إل 

 االنصاف والجودة التعليمية التعلمية وتحقيق متطلبات تكافؤ الفرص.  

 التقييم البيداغوجي لزمة النهوض باملدرسة العمومية والتجديد التربوي املستمر  -2.1

آليات التخاذ القرار ومسايرته وتتبع وتقويم اع التربوي والدعم املدرس ي بوصفهما  التقييم  الديناميات  ي ظل  وجاجه، فعرف مفهوم 

هذا   وعبر  البيداغوجية.  واملقاربات  التربوية  للنماذج  املتنامي  بالتجدد  ارتباط  في  وأنساقه،  مدلوالته  في  تعقيدا  للمجتمعات،  البنيوية 

فة التي  املضا القيمة    املسار املتحول، أصبح مكونا من أعضاء التدبير التربوي اآلني واالستراتيجي البناء، وموجها لكل إصالح، بالنظر إلى 

تحركه من أجل ترسيخ ثقافة التميز التربوي وتجويد ميدان التربية والتكوين. وقد أشارت بعض املعاجم إلى أن هذا املفهوم قد "ظهر في  

 . (Arenilla, 2007) األدبيات التربوية في أواسط القرن العشرين في البلدان األنكلوساكسونية"

خطر   التربوي  التقييم  من ولكن  بد  ووجال  والتحديد  ه  املنهجية  الدقة  تشترط  وحجيته،  مصداقيته  كون  شروره،  من  االحتياط  ب 

الجودة   ثقافة  مأسسة  نحو  حسن  سعي  الرهان  أن  ذلك  واستثماره.  تصريفه  وكيفيات  وأهدافه  قياسه  وأدوات  ملوضوعه  املضبوط 

النزاهة وأعلى درجات املهنية والح القائمة على  التقييم قرار مصيري بشأن    دقيق،ياد والتوالتقييم واملحاسبة  ألن ما سيسفر عنه فعل 

 موضوع التقييم.

 ولعل أبرز شروط التقييم التربوي، تتشكل أساسا من: 

 تحديد مجال التقويم وموضوعه، مما يتطلب القيام باختيارات يتعين تحصينها بأقص ى شروط املوضوعية والجدوى والكفاية؛ -"

 لتقويم؛لية اهم في عمتحديد املستهدفين وإشراك-
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 االختيار الناجع للقائمين بالتقويم، مع وضع مبادئ صارمة من شأنها تأمين أكبر قدر من التجرد والحياد واالستقاللية؛ - 

تحديد الهدف من التقويم، وهو شرط أساس للتشخيص واملقاربة والتمكن من بلوغ استنتاجات مجدية وتأويالت غير بعيدة عن الهدف  -

 . (2011املودني، ) يم"من التقو املتوخى 

كافة   يخبر  فإنه  للمخرجات،  أفضل  لبناء  والسيرورات  املدخالت  ومتكامل  ومحكما،  نسقيا  تخطيطا  املدرس ي  التقييم  وباعتبار 

بع التربوي  املشهد  تصوير  تتيح  وجيهة  بذلك معطيات ومعلومات  موفرا  الجاري  بالواقع  والتدريسية  التعلمية  العملية  في  دسة  الفاعلين 

يكون منظار  ة وكش دقيق بهذا  تداخل مع سياقها وبيئتها.  في  البيداغوجي والتنظيمي  والعمل على سدها وتتبع عالجها  املعيبة  الثغرات  ف 

التقييم استشرافيا بالقدر الكافي الذي يجعل منه دعامة استراتيجية لتوجيه وتسديد اتخاذ القرار، بما ينعكس إيجابا على الفاعلين في  

البيداغوجية الحالية ومصاحبة األنشطة التدريسية.  املدر التربية  وضعيات   لتجويد املمارسات  سية، وضمان التجديد واالبداع املفض ي 

   (Indicateurs)ومؤشرات   (Critères)ومحكات(Standars)    أمور ترتمي في أحضان مسألة القيادة البيداغوجية السديدة بناء على معايير

م وعامليا،  وطنيا  االعتممحكمة  مرجعيةع  أطر  على  للقيادة    (Cadres référentiels)اد  لوحات  تغطي      (Tableaux de bord)تعكس 

مختلف مجاالت ومضامين وكفايات املواد املدرسة. وهاته الترسانة التقويمية تخدم كلية الفاعلين التربويين بما يصلح أحوال التصورات  

ت من التقييم، واملنطق والهاجس التقييمي غير ذلك،  واملعتبرين للتلميذ غاية الغايا  لتربوية،املربين داخل املنظومة ا املغلوطة التي تسم  

يترجم  بما  املحددة  الرسمية  االقرارات  وفق  فترة ألخرى،  من  املتمدرسون  لها  يخضع  مراقبات  مجرد  وال  ذاته  في  غاية  ليس  التقييم  ألن 

أو جهال أو تغافال، وهذا ما أودى بجانب  تغافل األبعاد البيداغوجية قسرا  حين يتم  ة لتنفيذ حكم نهائي. في  مقاربة ضبطية بلهجة قانوني 

من كيان التقييم وأصبغه بحمى التضخم، ليتحول املسير باتجاه إثقال كاهل املعلم واملتعلم وأطر اإلدارة، ما جعل االنحراف واملحيد عن  

أنشطة متصلة باالنفصال ومرآة  عمليات و   -الدعم  -التقييم  -لتعلما-لتعليما-يرتفع، وصارت عمليات    درب الفاعلية التقييمية واقعا لم 

إلى املناداة بأنه    J. M. Barbier غير عاكسة للتقدم التحصيلي والنمو املنهي من شدة القطائع املعرفية. وهذا هو األمر الذي حدا ب باربيي

 .(2007)منصف،  تها""أضحى من الواجب تقويم ثمرة التقويم ذا

باوجدي  إللذكرر  التنبيه  ليتراوح  ،  التعلم،  والنماذج ونظريات  املقاربات  اختالف وتطور  مع  اختلف  بصيغه قد  التربوي  التقييم  أن  ى 

وآلي  وأسسه  مميزاته  دراسة  وتبقى  والتصويب.  والتقدير  والقيمة  والقرار  والحكم  واالنتقاء  واملراقبة  والتنقيط  القياس  بين  ات  مسعاه 

، باعتبارها الدراسة العلمية املنظمة للتقويم   (Docimologie)بالدوسيمولوجيا الذات في إطار ما يعرفلم قائم  تفسير نتائجه موضوع ع 

أن عملية     (Docimologues)واالمتحانات بناء على شبكات املالحظة والتحليل وسالليم القياس والتنقيط. وقد أوضح الدوسيمولوجيون 

تقتض ي واألما  التقييم  للصالحية  والحسالوفاء  املنة  تفريق  على  الرائز  وقدرة  واملتوسطون  اسية  )املتميزون  فئات  ثالث  إلى  تعلمين 

لم   ولو  حتى  له،  املمنوحة  والنقطة  املنتوج  بين  فعلية  "رابطة  هناك  فتظل  التربوية،  التقييم  مرجعيات  اختالف  رغم  لكن  واملتعثرون(. 

املصححين" بين  إجماع  في(Abernot, 1988) يحصل  فالتقييم  االن املقارب   .  يهم  بالكفايات،  املوارد  ة  ونقل  التعبئة  ومجهودات  تاجات 

يس بما  االنشائي  الكتابي  التعبير  تقييم  مثال  يتم  كأن  الكفاية،  نتاج  اإلنتاج  ألن  منها،  أجزاء  عن  إال  الحقيقة  في  يعبر  وال  مح  املكتسبة، 

ية التلقينية والهدفية  يم التقليدي في املقاربة التقليدة بالتقيالتقييم معقد وصعب مقارن بالتحقق من مدى تحقق الكفاية. وبذلك يبقى  

املوارد   استثمار  ويشمل  األبعاد  متداخل  نسقيا  تخطيطا  لكونه  املتناثرة،  واألهداف  والتخزين  الذاكرة  استهداف  حيث  من  للتعلم 

لف  عليها. فالكفاية بنية متراصة تتأ ط اآللي  محاكية، ال تسمح باإلسقاوالقدرات في حل واقعية مختلفة عما تعرفه املتعلم من وضعيات  

الغير   الكل  وتوليف  تركيب  يستدعي  ما  وهو  الحركي.  والفضائي  االجتماعي،  والثقافي  العاطفي،  والسيكولوجي  وامليتامعرفي،  املعرفي  من 

والتحليل والتركيب والتقويم  للتطبيق  عليا للتفكير املستلزمة  املتكامل وإدماجه إلخراج النسق الكلي املتمفصل، استنادا إلى املستويات ال 

 بداع لإلحاطة بالوضعية املشكلة وعائلتها.واإل 

التعبئة وشن   بد من  املعنية، ال  املدرس ي معناه وقيمه وقيمته وحمولته ورهاناته ومخلفاته على األطراف  التقييم  ومن أجل إكساب 

ا مستوى  إلى  وراقية  متبصرة  تحسيس  ا حمالت  القبول  بجوهرية  للتوعية  وحسناته.لجماعي  بجدواه  واإليمان  هذا    لتقييم  إلى  يضاف 

التخطيط لبناء بنك روائز واالستناد إلى مقاييس وأدوات تقويمية ممعيرة وممنهجة موسومة باملصداقية والتمثيلية وتراعي خصوصيات  

 ومحيط املنظمة التربوية. 
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التقييم والدعم    -  3.1  القاأهمية  الوضع  لتحسين  كآليات  أمرا  ئم، ذلك  املدرس ي  أنهما مقاربات وثقافة وليس 

 تقنيا

الصعوبات والثغرات،   للمتعثرين بسد  للسماح  التربوية  املمارسات  في  للتجديد  بنائيا وتكوينيا  نداء اجتماعيا وإنسانيا  التقييم  يعتبر 

رامج وأنشطة تتيح التألق والنبوغ  اقتراح ب تعزيز وتقوية تعلمات املوهوبين ب   لاللتحاق بركب املتعلمين املتمكنين واملتفوقين، والعمل على 

يوفر في    بما  إنما أداة للعقالنية والتغيير والفاعلية واإلبداع  في ذاته،  التربوي ومدرسة املعرفة. فالتقييم ليس غاية  صناعة جيل العطاء 

وب  املتعلمين،  كفايات  وصقل  التعلم  نتاجات  وتحسين  الج املمارسات  لصناعة  الفعلي  التأسيس  ذات  التالي   Qualité de)  الجودةودة 

qualité)   (املستوحاة من الخطابات النظرية املتميزة، بما يجعل منها حياة ملؤسسات التربية جوهرها الجودة الشاملةQualité Totale)   

 لجميع وللنفع العام. وإشراك حقيقي لجميع الفاعلين للرقي بالخدمة التربوية واملرفق العمومي إرضاء ل 

كثققيي الت ويتأسس   يعكس  ام  كونه  في  ونظرياتفة  مرجعية  معالم  من  تتألف  املرجعيات،  من  مجموعة  على  تبنى   .معرفة 

الشفافية، املوضوعية،  تحري  وضوابط:  ملعايير  وتخضع  وقواعد  آليات  من   املصداقية تتشكل 

 (Crédibilité)  املوثوقية (Fiabilité)النجاعة(Efficience)   والفعالية(Efficacité)  ييم بشروط تتمثل في أن  ين عملية التقتحص عن  ، فضال

"يتم التخطيط لها بإحكام، من خالل تحديد حقلها وموضوعها، ومنهجيتها والقائمين عليها والبرمجة الزمنية إلجرائها، ومراحل تتبعها من  

ل ش يء اختيار وإرادة، بما يجعله  كل قبل ك. مما يعني بأنه كفعل معقلن، يش(2011)املودني،    بدايتها إلى غاية استخراج نتائجها وتكلفتها"

زال  ممارسة   ال  الذي  األمر  وهو  الدراس ي.   بالتحصيل  املرتبطة  البرجماتية  وأدواره  ونفعيته  فائدته  في  واليقين  بأهميته  اإليمان  تقتض ي 

 لحكامة ودمقرطة القرارات التربوية.  محدودا في البيئة التربوية املغربية نظر ا لضعف ا

ا بيداغوجية "تستهدف الكشف عن    يستقي أهميته وجدواهلتربوي ف أما الدعم  لينبني على  التقييم،  املبدئي انطالقا من دقة عملية 

. وترتكز  (2015)اسليماني،    التعثر الدراس ي وتشخيص أسبابه وتصحيحه من أجل تقليص الفارق بين الهدف املنشود والنتيجة املحققة"

، وبيداغوجيا تصحيحية هادفة  لى "بيداغوجيا تعويضية في شكل دروس للتقوية واملراجعةنكباب ع على الفارقية والنسقية، بما يتيح اال 

تعليمية   وسائل  وتوظف  خاصة  أقسام  في  تتم  خاصة  وبيداغوجيا  املحققة،  والنتائج  األهداف  بين  املوجودة  والفوارق  الثغرات  لسد 

ب  أو  التعثخاصة،  أسباب  لتجاوز  تسعى  التي  املعالجة  أثناء  يداغوجيا  فر  على  املتعلم  مساعدة  وهدفها  املتعلم،  عند  التعلم  هم  سيرورة 

. إذن يستشف من خالل ما سبق بأن الدعم عملية تتلو التقييم، ويعتبر  (2015)اسليماني،    طبيعة الخطأ، وتطوير استراتيجيات التعلم"

تم   ما  تجاه  فعل  رد  الت بمثابة  قوامه  ويكون  ونتائج،  معلومات  من  عليه  وتن الحصول  فرض  صحيح  وإتاحة  واملساعدة  التعلم  طرق  ويع 

 د حول مفاهيم ودروس مدرسة.جديدة الكتساب موار 

أخد   4.1 من  للتمكن  للتقدير  وآليات  ومرجعيات  معايير  على  مبنية  مساءلة  البيداغوجي  والدعم  التقييم 

 القرارات املالئمة والقياس 

قيق  ستهدفه من رفع متنام لجودة التربية والتكوين من خالل تشخيص دم، ملا ي يعتبر التقييم التربوي من أهم عمليات التعليم والتعل 

للتقييم   موضوعا  بدوره  صار  التربوي  التقييم  فإن  النحو،  هذا  على  يسير  الحال  أن  وبما  االختالالت.  عمق  على  والوقوف  للمشاكل 

ي معنى ملقاربة موضوع التقييم، وطبقا للتمتع  سيري يعطيته وقوة أصالة أدوات القياس املحكمة وفق براديغم تفواملساءلة عن دقة منهج 

ية تبرز في الصدق والثبات والحساسية والتمثيلية، وتنعكس على مدى صالحية السيرورة التقويمية. وهذا ما يضفي  بخاصيات سيكومتر 

وضوع الخاضع للتقييم  حول امل   قلب الجاهزية لضمان مقارنة بناءة للمعطيات املستجمعةعلى التقييم صبغة دوسيمولوجية، تضعه في  
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للتوجه  يتحدث عن التخطيط والتدبير،    ومواجهتها مع املعايير املالئمة،  أنه كما  بها، كما  نحو اتخاذ قرارات وتفعيل اإلجراءات املتعلقة 

 ره )التمرير( وتصحيحه )االستثمار(.   يتحدث عن تخطيط التقييم )التصور والبناء النظري( وتدبي

التقييم   رقم ويتخذ  معقيمة  إلى  االستناد  عند  بالدقة  ية  يتسم  الذي  القياس  في  بالوقوع  يسمح  مما  طيات كمية ومؤشرات عددية، 

استنادا إلى مؤشرات نوعية  واملوضوعية. كما أنه قد يتخذ قيمة كيفية حينما ينتهج التحليل والفحص الكيفي والتقدير والتأويل، وذلك  

الحا في "هذه  التقييم.  يكون  تتالءم وموضوع  ترتلة  نظرية،  تضافر معطيات  يستنبط من  الذي  باملنطق،  كز على  املنطق عقالنيا مشبعا 

ت أو البرامج  عمليات التمحيص الذهني وعلى آليات االستدالل املتوافرة عادى في العلوم اإلنسانية املطبقة على ظواهر الواقع أو املؤسسا

واملجموعات"  األشخاص  مردود  يشتر ذ ل  .(2011)املودني،    أو  التقييملك  من    ط  تنطلق  املداخل،  متعدد  أساسها  عميات  اتباع  التربوي 

بتحديد   مرورا  والحياد،  واملهنية  والكفاية  الجدوى  درجات  بأقص ى  التقييمي  املنهج  وتحصين  التقييم،  وموضوع  ملجال  وجيه  تحديد 

 القيات البرمجة واإلنجازـ لضمان أنجع للنتائج.  ترام ألخير ترسانة التمرير السليم للتقييم في بيئة وظروف االنصاف واالحاألهداف وتوف

 ويمكن اختزال ما سلف، بشأن معايير التقييم ضمن الخطاطة التالية:

                    
Schéma des critères d’évaluation

                 
Problèmes

Besoins 

      

Objectifs

         

         
Mesures 

prises

Actions 

        

Résultats

                   
Effets 

Conséquences 

       

Pertinence

                 
Ressources 

Moyens 

        

Efficience

     
Impact

         

Efficacité

 

  واألدوات  نهجيةامل -2

ال  تمعلمي ولتحقيق هذا  قائمة على  ،  منهجية كيفية  تعبئة  البيضاء. ت  الدار  ببوسكورة داخل مدينة  ابتدائية  دراسة حالة مؤسسة 

تموق متعب  د  حيث    وصفية  قاربةئة  من  املدرس ي  والدعم  التربوي  التقييم  تناولت  التي  النظرية  األطر  على  جهة،  من  باالستناد،  تحليلية 

املاهية بامل  قضايا  النهوض  الزمة  باعتبارهما  وذلك  واألهداف،  واألنواع  و واملفهوم  املستمر  التربوي  والتجديد  العمومية  تحسين  درسة 

القائم، عل  بناء على  ساءلة مبنية على معايير ومرجعياى أساس مالوضع  املالئمة، وكذلك  القرارات  للتمكن من أخذ  للتقدير،  ت وآليات 

 أخرى.من جهة نصف موجهة أستاذا وأستاذة من خالل مقابالت   15ي أجري مع ذبيانات البحث امليداني ال
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 ومناقشتها  النتائج  -3

اقع التقييم والدعم التربوي  -1.3  التموقع الدولي وإشكاليةو

تم االشتغال في إطار هاته الدراسة البحثية على عينة تمثيلية من مجتمع البحث املتمثل في أطر التدريس العاملة بمدرسة  

تربوية إلى أن مجموع عدد األستاذات واألساتذة الذين  ابن العريف اإلبتدائية ببوسكورة. وتجدر اإلشارة بخصوص البنية ال

 ثة كما يلي:. ويلخص الجدول التالي العينة املبحو 19يم باملؤسسة املذكورة سلفا يبلغ نة التعليمارسون مه

 :  عينة املبحوثين ( 1)جدول رقم 

عدد املقابالت التي تم   مجتمع البحث 

 إجراؤها 

عدد األساتذة املعبرين  

استعدادهم  عن عدم  

 إلجراء املقابالت

النسبة املئوية لتمثيلية  

 العينة

 78,94 4 15 ة ا ومدرسمدرس 19

في املائة، رغم   78,94، بنسبة تمثيلية كافية بلغت 19أستاذا وأستاذة من أصل  15يتضح بأنه قد تم إجراء املقابالت مع 

  ألسباب ارتبطت عند البعض بانشغاالتهم األسرية الكثيرة أساتذة عن عدم استعدادهم لإلجابة عن أسئلة املقابلة   4تعبير 

اوب مع أسئلة املقابلة، ولعوامل مرتبطة بعدم االهتمام باملوضوع نظرا لصعوبته في  ح لهم بإيالء وقت للتجي ال تسمواملهنية الت

 غياب ثقافة علمية بشأن علم التقييم والدعم املدرس ي. 

 الجنس كما يبين التمثيل البياني التالي:وتتوزع عينة البحث حسب مؤشر 

 

 جنس املستجوبين: ( 2)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

املرجوة   املدرس ي واالنتظارات  التربوي والدعم  التقييم  أمام محاولة رصد واقع وممارسات  بأننا  إذن  القول  الكفايات  يمكن  لتحسين 

بناء على تصورات وتجربة   وتقويما ودعما،  تدريسا  بما   9املهنية  من    60يمثل    أستاذات  األساتذة  مع عدد  مقارنة  نسبة غالبة  املائة،  في 

ممارسة التقييم والدعم  أما من حيث التجربة املهنية التي تؤثر في فهم واستقراء واقع   ملائة.في ا   40بما نسبته    5جنس الذكور املحصور في  

 عند مختلف األساتذة املستجوبين، فتتلخص في التمثيل البياني اآلتي:

 Effectifs Pourcentage 

Valide 

F 9 60,0 

M 6 40,0 

Total 15 100,0 
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 التجربة املهنية لدى املدرسات واملدرسين بالتعليم االبتدائي : ( 3)م جدول رق 

 

 

 

 

 

 

 

 

( يتوفرون على أقدمية في التدريس بلغت أزيد من  15ل من أص  9يفوق نصف العينة املستجوبة )د أن ما من خالل البيانات أعاله، نج 

تعادل    16 يمثل نسبة  بما  أما عدد األساتذة ذوي    60سنة،  املائة.   تقل عن  في  إلى    5تجربة مهنية  يعادل    4سنوات فوصل  في    26,7بما 

 في املائة. 13,4سنوات، أي ما يساوي  10هنية بين سنتين وتجربة م املائة، في حين ال نجد سوى أستاذين يتوفران على 

 كما يتوزع األساتذة املستجوبون حسب املستوى املدرس على الخريطة املدرسية وفق ما يلي: 

 

 

 توزيع مستويات التدريس بالتعليم االبتدائي ( :4)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يمكن القول إذن بأن الدراسة استهدفت مختلف مستويات التعليم اإلبتدائية حيث يمثل املدرسون الذين يدرسون املستوى األول  

في املائة.  في حين  تتعادل نسبة األساتذة املكلفين بتدريس    20بنسبة     ى الثانيفي املائة. يليها أساتذة املستو   26,7نسبة غالبة متمثلة في  

 في املائة بالنسبة لكل مستوى.    13,3لثالث والرابع والخامس والسادس، والتي تصل إلى املستويات ا

 وصوال إلى لغة التدريس املعتمدة عند األساتذة تبعا لإلعمال بمنطق التخصص، نجد ما يلي:

 

 Effectifs Pourcentage 

Valide 

Moins de 5 ans 4 26,7 

Entre 5 ans et 10 ans 1 6,7 

Entre 11 ans et 16 ans 1 6,7 

Plus de 16 ans 9 60,0 

Total 15 100,0 

 Effectifs Pourcentage 

Valide 

1AEP 4 26,7 

2AEP 3 20,0 

3AEP 2 13,3 

4AEP 2 13,3 

5AEP 2 13,3 

6AEP 2 13,3 

Total 15 100,0 
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 لغة التدريس حسب مبدإ التخصص :  (5) رقم  جدول  

 

 

 

 

 

بلغت   األساتذة  من  مهمة  نسبة  أن  البيانات  خالل  من  باملستوى    40يتضح  املواد  تدريس  كلغة  العربية  اللغة  يعتمدون  املائة  في 

لغوية  االبتدائ ازدواجية  بالتدريس وفق  املكلفون  أما األساتذة  الفرنسية.  اللغة  يدرسون  الذين  تماما على األساتذة  تنطبق  نسبة  ي، وهي 

 املائة، وهذا األمر يخص املستوى الثاني ابتدائي وحده.   في  20ن نسبة فيمثلو 

 التكوين التقييم التربوي: إشكالية املفهوم وقصور الثقافة وغياب العدة و  -2.3

 معنى التقييم التربوي: دال بمدلولت متعددة تجعله عسير الفهم  -1.2.3

املدرسين املستجوبين إلى خلطه باملفاهيم املرتبطة به.  فقد عرفه  إن فهم وتدقيق معنى التقييم التربوي يشكل مدخال إشكاليا يقود  

التعلمية، يقوم على الوقوف على الصعوبات التربوية التي  لتعليمة  املستجوب األول عبر خصوصياته بكونه " عنصرا أساسيا في العملية ا

قال من مستوى إلى آخر". أمر يحصر معنى املفهوم في مقاربة  قد يعاني منها املتعلمون باالعتماد على مراقبة مستمرة وامتحانات بغية االنت 

ال بقوله أن "التقييم في التربوية لم يعد اليوم مقتصرا  ميشيل في امتحانية تبتغي نجاح أو رسوب املتعلم )ة(. وهذا في ابتعاد عما أخبر به  

ملعارف. كما أنه ليس ممارسة التنقيط وال يحصر في  على املدرس ي البتة: إنه ليس فقط بقياس املكتسبات، وال يختصر في التحقق من ا 

عرفت التقييم التربوي باعتباره  ة الثانية، فتجوب املسأما   .(Vial, 2012) ما يسمى حصيالت، روائز أو اختبارات"  تلك اللحظات املحددة في 

"نوعا من أنواع تشخيص التعثرات وكشف صعوبات التعلم لدى املتعلمين وأداة لتجويد العملية التعليمية لألستاذ".  فرغم إدراج جانب  

املدر  تكوين  في  إسهاما  التعليمية  العملية  بتجويد  أساسا  يتعلق  التربوي  التقييم  في  فمهم  اس،  ا  ألمرإن  بخلط  الدعم  يوحي  مع  ملفهوم 

الصعوبات.   وكشف  التعثرات  طبيعة  تشخيص  على  يعمل  الذي  في  املدرس ي  التربوي  التقييم  فحصرت  الثالثة،  املستجوبة  أن  حين  في 

املدرس   بها  يقوم  التعليمية،  التعليمية  العمليات  بكونه "مجموع  له  بتعريفها  املوارد،  إرساء  التشخيص قبل  بهمسبقجانب  حص  دف فا 

ية املتعلمين قبل الشروع في إرساء املوارد". وهذا تحديد يتماش ى والتعريف الذي قدمته املستجوبة الحادية عشرة املتمثل في  وتعرف وضع 

ه  بكون في حين قدمت املستجوبة الرابعة املفهوم قيد التناول   "مجموعة من العمليات التي يتم بواسطتها تحديد مدى اكتساب املتعلمين".

القوة  عرف  "ت  للتقييم  مكامن  تصور  وهو  له".  قدم  ما  سياق  في  مستواه  تعرف  املدرسة:  للموارد  املتعلم  تحصيل  في  الضعف  ومكامن 

مواطن   عن  والكشف  املطلوبة  األهداف  تحقيق  مدى  معرفة  منه  "الهدف  بأن  أفصحت  التي  العاشرة  املستجوبة  تصور  مع  يتداخل 

 الضعف في خطوات العمل". 

من  الخ  تجوباملسوعرف   بنوع  للكفايات  امس  تقويمي  حكم  إصدار   " باعتباره  مقاربته  في  املفهوم،  استيعاب  في  الجزئي  الصواب 

نه التربوي شيئا آخر غير االقتصار على  التقييم  أن  معينة". غير  تعليمية  نهاية سيرورة  املتعلم عند  اكتسبها  اية  واملهارات واملعارف والتي 

تعلمية. في اوبة  ستجت امل كما رأ سيرورة  تلقاه ويتلقاه داخل املؤسسة السادسة  التربوي "محاولة معرفة مدى تمكن املتعلم مما  لتقييم 

معناه.  تحديد  في  يؤشر عن ضباب  ما  اختبار(".  وليس  تشخيص ي  تقييم  عبارة عن  "عملية   )هو  بكونه  السابع  املستجوب  في حين عرف 

 Effectifs Pourcentage 

Valide 

Arabe 6 40,0 

Français 6 40,0 

Bilingue 3 20,0 

Total 15 100,0 
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تمكن املتعلم من   إلى معرفة مدى  التقييم عملية مقتصرة  هيم واملعلومملفايل اتحص  تعليمية تهدف  ات املقدمة له". وهذا ما يجعل من 

على املدرس وإغفال الضرورة التقييمية التشاركية.  أما املستجوبة الثامنة فقدمت تعريفا يقترب من الدقة، تمثل في كونه " عملية يقوم  

بنفسه لقياس مدى تحقق األهداف وا ي إصدار قرار اتخاذ مجموعة من القرارات". هذا طرة، وبالتال املسيات  لكفابها األستاذ أو املتعلم 

التحديد يتقاطع مع التحديد الذي قدمته املستجوبة التاسعة بتعريفها للتقييم التربوي كونه "إصدار الحكم على إنجازات املتعلمين بعد  

 جمع معلومات وبيانات عنه فيما يتصل بما يعرف وما يستطيع فعله".  

تعريفا تجسد في اعتبار التقييم التربوي "مجموعة من األنشطة واملمارسات الصفية التي يخضع لها    رقم اثنا عشر جوب  ملست دم اوق

املتعلم للتحقق من مدى اكتسابه املعارف واملهارات املسطرة سلفا من خالل درس أو وحدة أو مجموعة من الدروس والوحدات". وهنا  

امل  إغفال  إلى  التنبيه  فينفس  درسيمكن  التق  ه  رقم  سيرورة  املستجوبة  أبدته  الذي  التعريف  مع  يلتقي  للتقييم  تصور  وهو  الفصلي.  ييم 

اتخاذ   بغية  األخطاء  ورصد  املطلوبة  والغايات  األهداف  تحقق  مدى  قياس  إلى  يهدف  نشاط  عن  "عبارة  منه  يجعل  والذي  ثالثة عشر، 

وأما املستجوب الرابع عشر فعرف التقييم التربوي بكونه   ف".الضعاطن  ومو   إجراءات تصحيحية وتعديلية من أجل التغلب على نقاط

في حين قدم   لعالجها".  التعلم  الدراسية واكتشاف صعوبات وأخطاء  التعلمات  بالتعديل والتغيير والتقوية ومعيرة  التعلم  "تتبع سيرورة 

ال  التقييم  اعتبار  في  تجلت  دقيقة  مفهومية  رؤية  عشر  خمسة  رقم  في تربو املستجوب  بكسيا   ي  الحالي  مجموعة  قه  جمع  سيرورة  ونه 

بغية   املسطرة  األهداف  مع  واملؤشرات  املحكات  من  مجموعة  وفق  املعلومات  هذه  مجمل  ومقارنة  ومالئمة،  موثوقة وصالحة  معلومات 

 إصدار حكم أو قرار يندرج في إطار التحسن املستمر ملوضوع التقييم.  

 واألدوار والشروط العلمية للتقييم التربوي رز واألدوات البانوع : الالتقييم التربوي في الفصل  -2.2.3

يمكن التنبيه بداية إلى تعدد أنواع التقييم التربوي تبعا للماهية واألهداف والجهات الفاعلة فيه. وبهذا الصدد عبر املستجوب األول  

في الفصل من طرفه من خالل   التربوي األكثر اعتمادا  التقييم  نوع  إلى الوقوف"يهدفاتهمواصعلى أن  التربوية    ف  على بعض الصعوبات 

يشترط فيها   التي  واالمتحانات"  املستمرة  "املراقبة  أدوات  إلى  القوة والضعف"، استنادا  املتعلمون وتشخيص مواطن  منها  يعاني  التي قد 

دعم الحاالت التي  يم يتمثل في  لتقي ور اأن د"النزاهة واملوضوعية وتكافؤ الفرص وعدم التمييز واستحضار الفوارق الفردية". وعبر على  

موحدة. صعوبات  من  هو     تعاني  لها  بالنسبة  توظيفا  األكثر  ولكن  للتقييم،  كثيرة  أنواع  هناك  أن  على  فعبرت  الثانية  املستجوبة  أما 

التقيي  نوع  باختالف  تختلف  أدوات  على  باالعتماد  وذلك  اإلجمالي".  والتقييم  واملرحلي  التشخيص ي  ل "التقييم  ت م،  في    تجلى كن  أساسا 

في "معايير أساسية كاملحتوى  امل  التقييم  "الفروض واالمتحانات".  وحصرت الشروط العلمية ألداة  في  بالتعليم االبتدائي  مارسة الفعلية 

لتحديد   "وسيلة  كونه  في  التقييم  دور  تحديد  املتعلمين". فضال  استعداد  وكذا  االمتحان  وتوقيت  الزمنية  واملدة  وة  الق  نقاطواألهداف 

ل و  دى املتعلمين وهو يساعدني على اقتراح حلول وأفكار للدعم".  وهذه أمور تحيل من جهة على ترسخ املقاربة الرقابية  نقاط الضعف 

 واالمتحانية القائمة على إجراء الفروض، دون الوعي الدقيق بالشروط العلمية والتربوية للروائز االختبارية.

صرحت   حين  الثالثةفي  أنه  املستجوبة  التكوينبأن  "التقييم  ب  تقوم  كونه  ا  التشخيص ي"،  "التقييم  على  االرتكاز  مع  واالجمالي،  ي 

مثل:   تقليدية  "غالبا  أدوات  بناء على  عليها"، وذلك  االشتغال  أجل  من  والضعف  القوة  مكامن  والوقوف على  املتعلمين  لتفييء  "ضروري 

فة، وقابلة للقياس"، فضال عن جعلها  ية في "أن تكون محددة، مكي ة والكيفددت الشروط العلمي تمارين كتابية، سؤال/ جواب". كما ح

الدعم". عملية  نهج  وتوضيح صورة  التفييء  وتسهيل  والقوة  الضعف  مكامن  على  الوقوف   " على  العمل  التقييم  أدوار  بالنسبة   من  أما 

روس والحصص' من  الذي يواكب التعلمات 'الد   املرحلي  مارستي هو التقييمللمستجوبة الرابعة، فقالت بأن التقييم األكثر اعتمادا في م

  خالل األسئلة وتمارين التثبيت، بتوظيف األلواح والتمارين السريعة واالختبارات القصيرة واألسئلة املباشرة. ولكن وجدث حيرة في تحديد
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يكون   أن  "ربما  التقييم، حيث أجابت ب  العلمية والتربوية ألداة  امتنوعا وشامال وأ   الشروط  تكون  التناول أل ن  في  بسيطة  تصير  ألداة  ال 

املوارد   من  تمكنه  عدم  أو  املتعلم  تمكن  مدى  "تقدير  بدور  يظطلع  التقييم  بأن  ذلك،  عن  التقييم. وصرحت فضال  نجاعة  أمام  عائقا 

 وتعرف الصعوبات لتالفيها من خالل الدعم".

أن  بين  خلطه  فيالحظ  الخامس،  املستجوب  التقيي وبخصوص  ووظائف  ب واع  التي  التعلمام  تقييم  أن  عبرها  وظيفة ين  "يؤدي  ت 

املساعدة على التعلم كلما كان يروم دعم التلميذ في اكتساب املعارف وتطوير كفاياته، ووظيفة تعديل وتصحيح مسارات التعلم إذا كان  

تت  أدوات  "األسئلة"،  أدوات  اعتمادا على  العمليات  باستحضار مبدإ تقويما مدمجا". وتتم هذه  الشفافية    العدالة  متع  واإلنصاف ومبدإ 

وتصحيحها   معالجتها  قصد  املتعلمين  تعثرات  على  "الوقوف  بدور  التقييم  يطلع  أن  أفق  في  والتشارك،  واملسؤولية  واإلدماج  والتماسك 

األلواح    فوية علىعلى شكل تطبيقات شأما املستجوبة السادسة يشأن أنواع التقييم املعتمدة فحددتها في أن "تكون أحيانا   وتقويمها".

جواب أو  -ص األنشطة املدروسة"، وذلك ببناء أدوات تقييمية ماثلة في "طرح وضعية يستنبط منها عن طريق سؤالوملء مطبوعات تشخ 

للمتع  املالئم  الجو  توفر  في  التقييم  أداة  املتعلم". كما ربطت شروط  الفهم على  ما استعص ى  في حالة  يتسنى  طرح أسئلة مبسطة  لم، كي 

 ة للمتعلم واألستاذ".عطاء طاقة إيجابي للتقييم اإلسعاف في "إ

للتقييم تنضوي حول "األسئلة   تركيزه على "التقييم التشخيص ي والتكويني"، واعتماده على أدوات  وأما املستجوب السابع فعبر عن 

ال وتعدد األنشطة"، والعمل على إعطاء التقييم دور "ضبط  والتمارين"، التي يفترض أثناء صياغتها االلتزام "بالوضوح وسهولة االستعم

التعثرات   "معالجة  في  التربوي  التقييم  أدوار  حددت  التي  الثامنة  املستجوبة  إليه  ذهبت  ما  وهذا  عليها".  للقضاء  خطة  ووضع  التعثرات 

تاسعة بأنها توظف في القسم كال من "التقييم  وأقر ت املستجوبة ال   وتعرف املستوى التعليمي للمتعلم وإزالة االعوجاج عنده وتحفيزه".

ة  التشخيص ي، والذي يكون قبل بدء عملية التعلم، ثم التقييم التكويني البنائي الذي يالزم العملية التعليمية".  وهذا األمر يتأتى بصياغ

مست "مراعاة  بشروط  تحصينها  يتم  التي  والشفهية"،  الكتابية  "االختبارات  قوامها  للتقييم  تقييم  أدوات  من  واالنطالق  املتعلمين  وى 

ومدى   والتقوية  الدعم  من  حاجاته  املتعلم  عند  الدراس ي  التحصيل  "معرفة  دور  التقييم حسبها  ويلعب  دراستها".  تمت  التي  املكتسبات 

 فعالية ونجاعة طرق التدريس املعتمدة". 

الت  "اعتماد  إلى  باإلشارة  العاشرة  املستجوبة  اكتفت  سبق،  ما  إلى  "أسئلة  باإلضافة  إلى  واالستناد  والتكويني"،  التشخيص ي  قييم 

مستوى   مراعاة  منظورها،"  من  التقييم  أداة  في  ويشترط  متعددة".  اختيارات  ذات  وأسئلة  اإلكمال  أسئلة  صحيح/خطأ،  التصويب: 

التعلمي".  الهدف  تحقق  مدى  'معرفة  دور  التقييم  يلعب  كي  التعلم"،  محيط  من  واالنطالق  املس  املتعلمين  عشرة،  أما  الحادية  تجوبة 

باالرتكاز على "أدوات الدفاتر واأللو  نهاية كل أسبوع على غرار الدروس املنجزة"، وذلك،  تعويلها على "التقييم املرحلي عتد  إلى  اح  فنبهت 

لتقييم هو تعرف  والتمارين السريعة". كما صرحت بضرورة تمتيع أداة التقييم بشروط "العلمية واملناسبة ملستوى املتعلم، ذلك أن دور ا

أساسا.   التكويني"  العالجي  "التقويم  استعماله  على  أكد  عشر،  الثاني  املستجوب  أن  حين  في  للدروس".  وفهمهم  املتعلمين  فاعلية  مدى 

  ويتحقق هذا الفعل بواسطة "االمتحانات والتمارين واالستظهار". وهذه األدوات ال بد أن تراعي "مكتسبات املتعلمين وأال تطرح صعوبات

القدرات  قياس  على  تعتمد  التي  للتقييمات  خالفا  التعلم  جوانب  مختلف  تقوم  وأن  ومفهومة  واضحة  التعليمة  تكون  أن  أساس  على 

وأوضحت   املتعلقة بالجانب املعرفي والرياض ي املنطقي". وعلى التقييم هذا أن يقوم بدور "الكشف عن التعثرات ومدى تحقق األهداف".

عشرة   الثالثة  التشخيص ي  املستجوبة  "التقييم  في  واملتجلية  له"،  الحاجة  حسب  كل  الفصل  داخل  التقييم  أنواع  "كل  توظف  بأنها 

والتكويني واإلجمالي". وتتم هذه العمليات وفق "اختبارات شفهية واختبارات مقالية كتابية، واختبارات موضوعية في موضوع محدد وكذا  
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ديد الشروط العلمية والتربوية التي ينبغي أن تتوفر في أداة التقييم، رغم تحديدها ألدوار  غير أنها لم يتمكن من تح التطبيقات الكتابية". 

 التقييم في "الوقوف على الصعوبات التربوية واكتشاف األخطاء التعلمية والحكم على مدر أحقية املتعلم لالنتقال إلى تعلم آخر". 

الذ  التقييمات  لخص  فقد  عشر،  الرابع  املستجوب  أن  حين  واملرحلي  في  واإلجمالي  والتكويني  التشخيص ي،  التقييم  في  يعتمده  ي 

واملركبة   البسيطة  الدراسية  كاالختبارات  املعتادة  الدراس ي  التحصيل  لقياس  متعددة  "أدوات  باستدعاء  وذلك  املستمرة(،  )املراقبة 

"باملوضوعية   التربوي  التقييم  أداة  تتسم  أن  ويشترط  واملوضوعية".  املقالية  العدل  واألسئلة  تحقيق  بدور  يقوم  "أن  للتقييم  لتسمح   "

التقييم    واملساواة واإلنصاف". بتنوع موضوع  تتنوع  التي يستعملها  التقييمات الفصلية  بين أن أنواع  إلى املستجوب األخير، فقد  وصوال 

يولي   أنه  غير  وبالقرين.  الذاتي  والتقييم  والختامي  والتكويني  التشخيص ي  التقييم  فهناك  التكويني.  والتعلم.  للتقييم  األولوية  أهمية 

وعمليات التقييم تقوم وفق تصوره على اعتماد وضعية مشكلة، والتقييم باملشروع الشخص ي للمتعلم، فضال عن االختبارات الشفهية.  

الدقة. أما الشروط  كما بين أن الشروط العلمية ألداء التقييم تتجلى في الصدق والثبات والصالحية والحساسية والتمثيلية واملوضوعية و 

البيداغوجية فتتمثل في االنصاف والعدل وتكافؤ الفرص والقبولية )درجة الصعوبة والسهولة(. ويقوم التقييم التربوي كما يصر، بأدوار  

 عديدة تتأسس على التوجيه والتعديل والتقدير واالنتقاء والتكوين. 

ية اعتماد التقييم التكويني في املدرسة البتدائية بدل التقييم  العلمية وجدلالتقييم التربوي في املمارسة: سؤال  -3.2.3

 الختامي ألغراض اإلدارة في تحديد النجاح والرسوب 

بأن مجمل     القول  الجرأة على  إلى  نزوع غالبية األساتذة  يكشف عن  التي إجراؤها  للمقابالت  املتعمقة  القراءات  في ضوء  امللفت  إن 

في الحقيقة مجرد اختبارات بمنظار اجتهاد شخص ي، حيث أكدت  التقييمات التربوية التي ينجزو  نها ال تمارس وفق تقييم علمي، إنما هي 

يم  املستجوبة الرابعة من جانبها على أنه " يغيب املفهوم العلمي في التقييم الذي أمارسه ألنني أحتاج إلى تكوين يؤهلني لفهم وضبط التقي

املستجوب الخامس في نفس السياق إلى أن ذلك "الغياب للعلمية في بناء االختبارات ال ينعكس  ل عليه مع تالمذتي". كما أشار  قبل العم

على سلوك املتعلمين واملتعلمات في حياتهم".  وهذا ما عبر عنه املستجوب السابع بصيغة أخرى حين صرح أن "التقييم املمارس مجرد  

في  أساسا  تعتمد  امل  امتحانات  رأي  اتجه  كما  النقط".  رقم  وضع  املستجوبة  التقييم    13درسة  "غالبية  بأن  القول  عززت  حينما  عشر 

 التربوي مجرد امتحانات ألنه ينقصه توحيد معايير التقييم وشموليته من حيث املعارف واملهارات واالتجاهات والسلوكيات والقيم".

اء ال ينفي وجود تصريح ثالثة أستاذة أفصحوا على أن  متحانية وغياب العلمية في البن غير أن هذا التصريح الغالب لطغيان املقاربة اال 

بأن التقييمات   التقييمات التي يمارسونها في الفصل هي في مجملها تقييمات علمية، ال مجرد اختبارات، حيث أكدت املستجوبة الثامنة 

أنواع التقييم". كما أبرز املستجوب رقم    عددي، وهذا ما ال ينطبق على كل ليست امتحانات، ذلك أن االمتحانات غالبا ما ترتبط بتقييم ال 

بناء روائز التقييم    15 باإلضافة إلى الفكرة السالفة رغم تعقد الفعل التقييمي، اعتماده على احترام الشروط العلمية والبيداغوجية في 

ا النوع  حول  والتمركز  البيداغوجي  التفريق  يسمح  بما  أساليبه  للضوبطة  وتنويع  الهادف  والتحسين    (Régulation)لتكويني  والتعديل 

اختالفهم. على  املتعلمين  لألداء  رقم     املستمر  املستجوب  اكتفى  حين  علمي    12في  "تقييم  القسم  في  يمارسه  الذي  التقييم  بأن  بالقول 

 طبعا". 

راض إدارية، فقد  لتقييمات النهائية املوجهة ألغوما يدفع أيضا إلى التأكيد على جدوى التقييم التكويني وضرورة الحسم مع مسرح ا

في  أعربت الغالبية العظمى من املستجوبين عن ضرورة تغيير املنظور التقييمي في التربية باالنتصار التقييم التكويني الذي ينبغي أن يسود  

ه رغم عدم  ، أوضحت املستجوبة الثانية بأن املدرسة االبتدائية والتخلص من التقييم الختامي )غرض إداري( عبر إلغائه. وفي هذا الشأن 
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الحلول    تقديم  ثم  ومن  واملشكالت،  العقبات  تشخيص  على  يساعدني  ألنه  أهمية  ذا  لي  بالنسبة  يبقى  فإنه  التكويني  التقييم  شمولية 

قويم التكويني في السنوات  والعالج املناسب. كما توجه منظور املستجوبة الثالثة في نفس املسار حينما أقرت بأنه "من األرجح اعتماد الت 

في املستوى، بغض النظر عن النقطة أو النجاح والسقوط، وذلك على غرار  األو  بناء مجموعة من القيم واألخالق واالرتقاء  لى من أجل 

التقي  اعتماد  فكرة  ليست ضد  أنها  إلى  الرابعة  املستجوبة  نزعت  كما  )سنغفورا(".   املجال  هذا  في  والرائدة  املتقدمة  التكويني  الدول  يم 

ختامي اإلداري ل"أنه قد يخدم إذا اعتبرنا أن التقويم الختامي يحمل ضغطا نفسيا للمتعلم، يعيق قدرته على استحضار  وإلغاء التقييم ال

على   التركيز  نهج  في  أسفها  عن  السادسة  املستجوبة  عبرت  كما  يعرقله".  الذي  الفرص  تكافؤ  تحقيق  يجب  كما  مكتسباته،  وتوظيف 

ينية نظرا لرسمية البرامج ومنطق التفتيش التقليدي القائم على املراقبة الصارمة ألبسط األمور  اإلداري وإهمال املقاربة التكو التنقيط  

مشكلة    " اآلتي:  تعبيرها  في  هذا  ترجمت  وقد  التدريسية،  املمارسة  بفن  االهتمام  بدل  والشكليات  الجذاذات  جميع  إعداد  في  واملحاسبة 

 واقع: املدرس ال يجب أن يكون إداري، بل مربي". في ال  10على  0في الورق و 10ى عل 8اإلدارات أنها 

أربع   عبر  االبتدائي،  في  والسقوط  النجاح  تقييمات  وإلغاء  التكويني  التقييم  اعتماد  حول  الجزئي  أو  النسبي  التعارض  ناحية  ومن 

الثامنة املستجوبة  األستاذة  تصور  تجلى  وقد  متباينة.  تصورات  عن  إذ  أساتذة  الفكرة  هذه  مع  "االتفاق  مناسبة  في  أرضية  توفرت  ما  ا 

لذلك. فجل املدارس أو باألحرى الدول التي تعتمد مثل هذه األنظمة تعتمد باألساس على ورشات تعلمية وعدة تعليمية )مونتيسوري(،  

من   فعبرت  التاسعة  املستجوبة  أما  املغربية".  املدرسة  في  الواقع  على  ينطبق  ال  الذي  إلغاالش يء  ينبغي  "ال  أنه  نظرها  التقويم  وجهة  ء 

ي  الختامي ملا له من دور مهم في العملية التعليمية التعلمية وما يعجبني فيه هو شكله املوحد الذي يؤيد مبدأ تكافؤ الفرص بين كل متعلم

وا  لكل  نظرا  منهما  أي  إلغاء  يمكن  "ال  بأنه  العاشرة  املستجوبة  قالت  كما  فيه".   يتم  الذي  وتشجيعاملجال  تحفيز  في  دوره  منهما   حد 

املتعلمين".  وفي األخير أشار ت املستجوبة الثالثة عشرة إلى أنه "يمكن إلغاء التقويم الختامي، لكن وفق مجموعة من الشروط العلمية  

 التي تأخذ بعين االعتبار الفوارق الفردية للمتعلمين أثناء السيرورة التعليمية التعلمية".

املكونينالدعم   -3.3 غياب  ظل  في  مسدود  باب  بدون    املدرس ي:   املواجهة  في  املدرسين  وترك  املكونين 

 مواكبة
 استعصاء ضبط مفهوم وتطبيق الدعم املدرس ي  -1.3.3

التعليم   عملية  مكونات  من  مكونا  "يشكل  الدعم  بكون  املدرس ي  البيداغوجي  الدعم  عن  حديثه  سياق  في  األول  املستجوب  عرف 

تصحيح التعثرات".  وقد حصر مختلف أنواعه في "الدعم الوقائي والدعم    على تفعيل إجراءات واستراتيجيات تهدف إلىوالتعلم، ويقوم  

 التتبعي )الفوري املستمر(". أما املستجوبة الثانية فرأت في كونه يمثل "كل ما يمكن أن أقوم به بهدف مساعدة املتعلمين على التمكن من 

الدعم حسبها إلى الدعم املندمج )أثناء الدرس( والدعم التتبعي    ي أن قدمتها ولم تتحقق أهدافها".  ويتوزعمعارف وقدرات ومهارات سبق ل 

لألستاذ(. تطوعيا  ويكون عمال  العمل  أوقات  )خارج  املؤسس ي  والدعم  التقويم(  أنه    )بعد  على  عبرت  قد  الثالثة،  املستجوبة  أن  في حين 

أن أنواعه تتجلى في "التعلم بالقرين وتطبيق  عة فقط بإعادة ما سبق ال غير"، واعتقدت ب حسب ممارستها، هناك "دعم على شكل مراج

التربوي،   التقييم  املرصودة من خالل  التعثرات  ملعالجة  إجراءات  بكونه"  الدعم  الرابعة، فعرفت  املستجوبة  أما  الفارقية".  البيداغوجيا 

قويم التشخيص ي والدعم الفوري  عه، فيتفرق إلى "الدعم الذي ينجز بعد التيخول تعزيز املكتسبات وتجاوز الصعوبات". ومن حيث أنوا

 أثناء العملية التعليمية التعلمية، والدعم املنجز في نهاية الوحدة".

في نفس السياق، أبرز املستجوب الخامس إلى أنه "ال دعم بدون تقويم مستقل، فماذا ندعم؟ وأكمل بقوله أن الدعم "يحتل مكانة  

ف مو أساسية  لترسيخ  فرصة  أنه  كما  التعلم،  سيرورة  واملتعلمات،  ي  املتعلمين  تصيب  التي  التعثرات  تراكم  من  للوقاية  وأداة  القوة  اطن 
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التعلمات ودعم    بناء  يالزم  النفس ي، االجتماعي، املادي، ودعم فوري  التربوي،  في "الدعم  أنواع الدعم  إلى الفشل". وقد حدد  وتؤدي بهم 

بصي  تدبيره  يتم  السادسةمركزي  املستجوبة  أن  حين  في  مختلفة".  أظنه  غة  ال  املنطقي  بمفهومه  املدرس ي  "الدعم  بأن  القول  فارتأت   ،

باملئة، أما الورق فهو موجود". مما يعكس خطابا موسوما باالحتجاج الهادئ تعبيرا عن    5موجودا فعليا إال بنسبة ضئيلة جدا ال تتجاوز  

تنزيل الورشات الداعمة وت  الترسانة الضرورية للمأسسة الحقيقي.غياب ورشات  يكون بخصوص األنواع هو الدعم    وفير  "فما يجب أن 

النفس ي أوال لكي نشخص أسس النقائص"، وفي ضوئه نعرف نوع الدعم الذي يحتاجه، وقد ذهب املستجوب السابع إلى اعتبار ممارسة 

لى "الدعم الوقائي  ى الفوارق داخل الفصل"، وذلك باالستناد إالدعم مجموعة من "األنشطة الهدف منها معالجة التعثرات والقضاء عل 

واملندمج".  وهذا ما ذهبت إليه املستجوبة الثامنة التي نظرت للدعم ك " عملية إجرائية تهدف إلى تمكين املتعثرين من تجاوز الصعوبات  

تتأرج أنماط مختلفة  املتمكنة"، وفق  للفئة  التعلمات  الغير متمكنة وتثبيت  التعلمات  للفئة  الذي يخص  التربوي  "الدعم  بين  والدعم  ح 

 النفس ي الذي يبقى شبه منعدم في مؤسساتنا، ثم الدعم االجتماعي". 

وأما زاوية نظر املستجوبة التاسعة، فقد ارتكزت حول اعتبار الدعم املدرس ي "نشاطا تعليميا يسعى إلى تدارك النقص الحاصل لدى  

هذ التعلم".  عملية  خالل  الو املتعلمين  "الدعم  من  أنواعه  تنطلق  الذي  الدعم  الدعم  ا  ثم  التشخيص ي،  التقييم  بعملية  املرتبط  قائي 

  التتبعي الذي يكون دوريا ومستمرا خالل عملية التعليم والتعلم، ثم الدعم املرحلي املتأتي في نهاية مرحلة الدراسة". وقدمت املستجوبة 

باعتباره   للدعم  مناسبا  تعريفا  بدورها  وعملي العاشرة  وسائل  على  يعتمد  بيداغوجيا،  أو  "إجراء  الفصل  داخل  تستثمر  وأنشطة  ات 

خارجه، ويستهدف جودة التعلمات عن طريق معالجة التعثرات". وتتجسد أنواعه في "الدعم املؤسساتي داخل املؤسسة والدعن الخارجي  

لى مختلف  س الطريقة تقريبا مفهوم الدعم، كما عرج ع في إطار شراكات مع متدخلين وفاعلين". وقد تناول املستجوب الخامس عشر بنف

أنواعه من حيث الجهة املكلفة به )داخل أو خارج املؤسسة(، وأصنافه )معرفي، نفس ي، اجتماعي، حركي( أو حسب معيار العدد )فردي أو  

 جماعي( أو حسب الزمن )دعم فوري أو ختامي(. 

لدعم املتعثرين ومنحهم فرصة  دعم يشكل "مجموعة من األنشطة واملمارسات  وقدمت املستجوبة الحادية عشرة تعريفا مفاده أن ال 

أخرى للفهم"، باعتماد "أساليب الدعم عند نهاية كل حصة والدعم عند نهاية الوحدات". ونفس التعريف قد صرح به املستجوب الثاني  

وا الفصل،  داخل  إنجازه  يتم  الذي  "الدعم  في  املدرس ي  الدعم  أنواع  حيث حصر  خارج عشر  والدعم  التعليمية  املؤسسة  داخل    لدعم 

وبالوصول إلى التعريف الذي أعطته املستجوبة الثالثة عشرة، فقد ربطته ب "فعل تعليمي تعلمي يهدف إلى مساعدة معلمين   املؤسسة".

ية، وكذا مساعدة من  على التمكن من مواقف وكفايات لم تحقق بشكل كامل وجيد". وهناك "دعم بالتكرار أو عبر تنفيذ نشاطات إضاف

سم عبر التعلم بالقرين، وكذا مساعدة من املختصين االجتماعيين والنفسيين". في حين عالج املستجوب الرابع  طرف متعلم من نفس الق

يعترض تعلم املتعلمين م اتباعها داخل الفصل لتالفي ما قد  التي يمكن  التربوية  ن  عشر الدعم بكونه "مجموعة من الوسائل والتقنيات 

 وعة تصب في الدعم البيداغوجي والدعم االجتماعي والدعم املؤسساتي.صعوبات. ويتأتى هذا النشاط عبر صيغ متن 

للمتعثرين   الدعم  استهداف  على  املقدمة  التعاريف  وارتكاز  املدرس ي  الدعم  معنى  فهم  في  القصور  إلى  اإلشارة  تجدر  القول،  خالصة 

يوجه لجميع   أنه  متوسوإغفال  أو  متعثرين  كانوا  الدراس ي سواء  الفصل  متميزين وموهوبين وفق صيغ مختلفة املتعلمين داخل  أو  طين 

  وإيقاعات وخطط داعمة متنوعة تراعي الفروق واالحتياجات وامليوالت واملكتسبات ونماء الكفايات.

 يين ألجرأة الدعم البيداغوجي املدرس ي عقدة سؤال اإلنجاز، غياب العتاد البيداغوجي/ الديداكتيكي ورصد املعن -2.3.3

يعتلي  تبرز القراءة املتأن  في واقع  ية ألطوار املقابالت وجود اختالالت وتخبطات عشوائية متعلقة بإشكالية الدعم املدرس ي املحتدمة 

املتعددة التخصصات في التدخل  فيه التنظير عن التفكير في التطبيق واملمارسة وكذا غياب العدة الالزمة لألجرأة وتأجيل حوار املقاربات  

اد املستجوبون، رؤية التحليل، بكيفيات مختلفة في التعاطي مع األجرأة التطبيقية للدعم املدرس ي. وهكذا بين  وقد أف واملواكبة املتكاملة.

ذي يتم بآلية تقليدية  املستجوب األول بأنه ينجز الدعم بنهج التفريق وفق معيار عددي تلخص في "الدعم الفردي والدعم الجماعي"، ال 

املتنوعة وبطاقات وجداول.  كما صرح بكون الذي يجريه يوجه للعموم، إنما يتم التركيز على الفئة    تمثلت في اللوحة القرائية والتمارين
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عض الدروس كما في  املتعثرة بالخصوص.  أما املستجوبة الثانية، فبينت أنها عبر تجربتها املهنية، تلجأ " للدعم في كل مراحل الدرس وفي ب  

التي  الرياضيات ألجأ للدعم الوقائي ألنني تعو  لم تجد جوابا آلليات الدعم  التي تشبه بعضها البعض"، ولكنها  دت على أخطاء وتمثالتهم 

 تعتمدها. في حين ذهب واقع ممارستها إلى "تخصيص الدعم للمتعثرين فقط مع تقديم دعم يستهدف جميع املتعلمين خالل الدروس". 

في ضوء وأ يتم  ما  عادة  الدعم  بأن  الثالثة فصرحت  املستجوبة  متجانسة    ما  مجموعات  إلى  املتعلمين  تفييء  ليتم  بالتقويم  "القيام 

ر  لتستفيد من إعادة الدرس واملراجعة في مادة معينة". وذلك عبر "آليات تقليدية" تتجلى في إنجاز التمارين مع التصحيح". مما يوحي بتعبي

طة والوضعيات بدل التمارين. كما أن الفئة املتعثرين  يمتح من املقاربة الهدفية بدل الكفايات كالحديث عن األنش  مصطلحي بيداغوجي 

هي التي نستفيد من الدعم. وفي نفس االتجاه بينت املستجوبة الرابعة أنها تقوم ب"تصنيف املتعلمين إلى مجموعات متجانسة"، لتحاول  

امل التعثرات  على  "االشتغال  باال بذلك  وهذا  واملتكافئة".   املتجانسة  القدرات  وتعزيز  ورقية  تكررة  وأسناد  متنوعة  "أنشطة  على  عتماد 

إطار   في  وللمتميزين  األولى  بالدرجة  للمتعثرين  الدعم  توجيه  يتم  كما  القرين.  بمعية  الدعم  وفق  املتعثرين  ملساعدة  املتمكن  وتسخير 

ن من خالل عرض صور  دعم يتم عبر "التفييء وبرمجة أنشطة مناسبة وسهلة للمتعثري وقد اعتبرت املستجوب الخامس بأن ال  التعزيز".

أو أنشطة كتابية وشفوية توجه للمتعثرين". في حين أن املستجوبة السادسة صرحت بصيغة طبية بخصوص كيفية إنجاز الدعم أنه" ال  

تتنو  التعرف على الداء". وأن "آليات الدعم  للمريض قبل  بدعم  يمكن وصف الدواء  يمكنه القيام  ع حسب ما شخصناه وأن املدرس ال 

إلى ذوي االختصاص".  ناجح إال 'العاديين'، أما من لديهم استثناءات كاإلعاقة والتأخر الدراس ي والحركية الزائدة فيحتاجون  للمتعلمين   

 األوراق ال عالقة لها باملقرر املدرس ي".  أما املستجوب السابع، فينجز الدعم الذي يهم حسبه الجميع، من خالل "أنشطة على األلواح أو

املستجوب  لتفييء  وعبرت  شبكة  في  نتائجها  تفريغ  يتم  تقويمية  أنشطة  "إنجاز  على  بناء  يتم  الدعم  بأن  قائلة  جهتها  من  الثامنة  ة 

للفئة املتمكنة"، وهذا استنادا إلى "وضعيات تقويمية و  أنشطة داعمة ومحاولة تغيير  املتعلمين، ودعم الفئة املتعثرة وتثبيت املكتسبات 

أثنا املستعملة  والطرق  في  النمطية  التاسعة، فتعتمد  املستجوبة  أما  واملتمكنة".   املتعثرة  الفئات  الدعم  يشمل  أن  أساس  على  البناء،  ء 

امل  بأن  الحظت  ألنني  التقويم  بيانات  حسب  مجموعة  كل  رأس  على  منهم  واحد  كل  تضع  الذين  املتفوقين  "على  الدعم  تعثرين  إنجاز 

وى التعلم بالقرين. وتتم األجرأة عبر آليات "العمل باملجموعات والتعلم باللعب  يستفيدون من زمالئهم بشكل واضح". وهذا ما يخبر بجد

حسب متطلبات كل فئة".  وفي نفس النسق التحليلي أبرزت املستجوبة العاشرة بأن الدعم "يتم بعد التقويم وتشخيص نتائج املتعلمين  

التقوية والتثبيت للمتفوقين"، وكل هذا باستعمال "االختبارات    ي إلى تفييء املتعلمين حسب األخطاء املرتكبة وتخصيص أنشطةبما يؤد

الخطأ". أو  بالصواب  اإلجابة  وذات  االختيارات  "التمارين    املتعددة  في  الدعم  إنجاز  كيفية  عشر  الحادية  املستجوبة  حددت  وبينما 

املستجوبة الحادية عشرة بأنها توظف "الفارقية  راق أو كراسات أو ألواح محصورة على املتعثرين"، فقد بينت  واألنشطة املقترحة عبر أو 

 في تقديم الدعم للمتعثرين في القراءة والكتابة".  

الكت  ومطالعة  إضافية  أنشطة  وإعداد  املادة  شرح  إعادة  خالل  من  الدعم  بإنجاز  تقوم  فإنها  عشرة،  الثالثة  املستجوبة  ب  أما 

في حين قال املستجوب الرابع عشر بأن الدعم "يمكن أن يكون في بداية  والقصص، بشكل يسمح للجميع باالستفادة وترسيخ التعلمات.  

نهايته من خالل أسئلة ومناوالت وتمارين ينجزها املتعثرون". في  التأكيد على أن    ، وختاما   الدرس أو  إلى  ذهب املستجوب الخامس عشر 

التي في ضوء تفر  التعلمات  ينبني على دقة معطيات ومخرجات عملية تقييم  النتائج وتحليلها وتصنيف نقاط القوة والضعف  الدعم  يق 

امل  تفريق  من  تمكن  الفردية  الفروق  وتراعي  املتعلمين،  لجميع  موجهة  دعم  خطة  بناء  يتم  التعثرات،  حسب  وطبيعة  فئات  إلى  تعلمين 

ت، وذلك عبر آليات متنوعة   الحاجات واملستويات وامليوالت والعمل بالقرين، أمور تسعف في تدارك النقائص التعلمية وتصفية الصعوبا
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الداعم  الورقية واألنشطة  األسناد  التعلم، فضال عن  بموضوع  املتصلة  والفيديوهات  التعلم  في  االتصاالت  تكنولوجيا  توظيف  ة  تشمل 

 والعالجية.

تباره أداة تستهدف  يمكن القول إجماال بوجود مشاكل تدريسية وتقويمية تعرقل البناء السليم للدعم املدرس ي، الذي غالبا ما يتم اع

في  املتعثرين دون املتوسطين واملتميزين واملوهوبين. وترجع هذه املمارسات التي يقوم بها املدرسون إلى مجرد اجتهادات شخصية ومحاوالت  

املعرفية   الناحية  للدعم من  التخصصات من أجل أجرأة حقيقية  الدعم وغياب أطقم مؤهلة، متعددة  في مجال  التكوينات  ظل غياب 

البيداغوجية والنفسية االكلينيكية واالجتماعية. قضايا تدعوا للبحث عن مقترحات تطويرية لتغيير واقع املمارسات والتقويمات والدعم  

 نحو جودة التربية والتدريس والتعلم.  بمنظور متكامل يقود

 مقترحات اإلرتقاء باملمارسة املهنية في التقييم والدعم التربوي   -3.3.3

بأن الوضع االشكالي في فهم التقييم التربوي واألجرأة املنهجية للدعم املدرس ي، ال يمكن أن يحل ويتم االرتقاء بواقع  ال بد من ا  لقول 

ية دون األخذ بمقترحات املدرسين باعتبارهم املحرك الفعلي لقلب أي منظومة في تمرير القيم وبناء الكفايات  املمارسة التدريسية والتعلم 

 تعلمين واملتعلمات. لذلك أتت مقترحات املستجوبين متنوعة ومهمة للتفكير ، على أمل أن يأخذ بها الفاعلين املركزيين.  والذكاء لدى امل 

األول   املستجوب  اقترح  البيداغوجية  فقد  الفوارق  فيها  تراعي  أنشطة  تتضمن  كراسات  "توفير  ضرورة  التربوي  التقييم  بخصوص 

اإلنص من  نوع  هناك  يكون  حتى  في  والفردية  املختلة  والبرامج  املناهج  في  النظر  إعادة  أهمية  إلى  يدعو  الذي  األمر  الفرص".  وتكافؤ  اف 

العاملية في ظل تغييبها ألنشطة ووضعيات التفكير اإلبداعي وتنمية خيال الطفل وذكاءه    الهيكلة والبناء واإلنتاج، والتي ال تساير التطورات

املدرس  الدعم  على  ينطبق  أمر  وهذا  داخل  وبيئته.  بحواسيب  املدرسين  "تزويد  جوهرية  إلى  باإلضافة  نفسه،  املستجوب  قول  حسب  ي 

الي املتميز بسيادة الرقمنة وما يمكن أن تتيحه من إمكانيات في  الفصول مربوطة بشبكة اآلنترنت وسبورات تفاعلية"، في ظل العصر الح

الصلة وتمكن من   ذات  تربوية قصيرة  وأفالم  فعل  عرض صويرات وفيديوهات  والتفكيرية وجاذبية  والسماعية  التخيلية  املهارات  إنماء 

ألستاذ وحماسه إلنجاح تخطيط التقييم والدعم،  التعليم والتعلم بدل التلقين. أما املستجوبة الثانية، فقد ركزت نظرها على انخراط ا

كرات وإلزامه بتطبيقها". وهذا ما يتطلب حسب قولها  والذي "ال يمكن أن يتأتى دون التكوين املستمر للمدرس بدل اإلصرار على تنزيل املذ 

وإدماج التكنولوجيا الحديثة. يضاف   "االهتمام باألستاذ كونه أهم حلقة في مسلسل الدعم، فضال عن توفير الوسائل التعليمية الحديثة

لياء األمور وحثهم على االنخراط في العميلة  إلى ذلك العمل على التخفيف من كثافة البرامج وإعادة النظر في الزمن املدرس، وكذا توعية أو 

 التعليمية".

ات وتشييد مختبرات خاصة باملواد  في حين أكدت املستجوبة الثالثة على "وجوب توفير معدات متنوعة تراعي حاجيات مختلف الفئ 

بالنسبة   التخصص  وفق  العمل  "تشجيع  عن  فضال  معينة".  ونمذجة  بتجارب  القيام  تستوجب  التي  األستاذ  العلمية  ألن  للمدرسين 

التقييم". إلى "ضرورة تحديد إطار مدقق وملموس لعملية  التنبيه  املواد"، مع  ة الرابعة،  أما املستجوب   االبتدائي يعاني من كثرة واختالف 

تحتا  التي  التقييم  ملواكبة عملية  وبيداغوجيا"  علميا  "تكليف طاقم خاص ومؤهل  يحتلها  أن  يمكن  التي  األهمية  إلى  إعداد  فنبهت  إلى  ج 

أنشطة متنوعة وفضاءات مناسبة وإمكانات لوجيستيكية من أجل تطوير ممارسة التقييم التربوي بالفصول الدراسية ومأسسة الدعم  

للتمكن    وفق مقاربة التعلم وتطوير مستوى املتعثرين. فضال عن إعادة صيانة وتوسيع الحجرات الدراسية  لتصفية صعوبات  تشاركية 

العمل   تفعيل  الديداكتيكية  من  واملعينات  الرقمية  بالوسائل  "التزويد  عبر  التربوية  املؤسسات  تأهيل  يقتض ي  ما  وهذا  باملجموعات.  

ن وكتيبات بأنشطة متنوعة ومتدرجة لكل املكونات املدرسة بالتعليم االبتدائي". وهذا ما ذهب إليه  كاملعداد واألجسام واملجسمات وعجي

"ت  اقترح  الذي  الخامس  املستجوبة  املستجوب  اكتفت  كما  واملشروع".  اللعب  وبيداغوجيا  الفارقية  البيداغوجية  ملأسسة  معدات  وفير 
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ت   املهنية  باملمارسة  للنهوض  مقترحاتها  بحصر  حين  السادسة  في  املهنة".  في  املدرس  "إخالص  عبر  املنهي  األخالقي  الجانب  في  ودعما،  قويما 

متنوعة موجهة لثالث فئات: املتفوقين، املتوسطين واملتعثرين"، وهذا بخصوص    اتجه املستجوب السابع إلى مقترح "تخصيص كراسات

 خذ بعين االعتبار التقييم املتنوع حسب املتعلمين". الدعم املدرس ي، باإلضافة إلى "توفير معينات وأنشطة قابلة للنسخ، تـأ 

دور  "برمجة  في  التربوي  بالتقييم  االرتقاء  مقترحات  الثامنة  املستجوبة  نظام  وعددت  في  النظر  وإعادة  التدريس،  لهيئة  تكوينية  ات 

نقط على  الحصول  هدف  مجرد  خالله  من  اإلشهادية  خاصة  االمتحانات  تمرير  منهجية  صارت  الذي  تخول  التقويم  عددية(  )رقمية  ة 

لعدة الالزمة له"، دون إغفال  للمتعلم العبور إلى املستوى املوالي". كما أشارت إلى "إدخال الحيوية والنشاط على منهجية الدعم وتوفير ا

   ودية املتعلم"."ربط شراكات مع أطباء نفسيين ومساعدين اجتماعيين لدعم املتعلم من الناحية النفسية واالجتماعية التي توثر على مرد

ن تعليم حديث يرتكز على  واعتبرت املستجوبة التاسعة إلى أنه "يجب على الوزارة توفير املعينات التي يحتاجها األستاذ. فإذا كنا نتحدث ع

ي من شأنها  الوضعيات، فهذه األخيرة تحتاج إلى وثائق لإلشتغال عليها. وبالتالي ال يمكن الحديث عن اختبارات في ظل غياب الوسائل الت

الوزارة   "عمل  حسبها  يفرض  ما  وهذا  األقسام"،  داخل  االكتضاض  "مشكل  إلى  نبهت  كما  التعلمات".  تقويم  في  املدرس  على  مساعدة 

توظيف مختصين وأطباء في تخصصات متعددة كعلم النفس واالجتماع والتربية". وعبرت عن أسفها في غياب التكوين املستمر للمدرسين  

ن شح واضح في التكوينات املوجهة لألساتذة، فبالنسبة لي خالل أربع سنوات من العمل، استفدت من تكوين واحد دام  قائلة: "نعاني م

وي  قليلة".  بملء  ساعات  طالبونا  ما  "فإذا  للمدرس،  وحاسوب  نسخ  كآلة  التدريس  عملية  في  تساعد  بمعينات  املؤسسات  مد  أيضا  نبغي 

 توفير األدوات التي من شأنها مساعدته في ذلك".  املذكرة اليومية رقميا، وجب عليهم أوال

مقترحا انصبت  فقد  الثاني عشر،  واملستجوب  عشرة  والحادية  العاشرة  املستجوبة  للتكوين  أما  األساتذة  حاجة  املشتركة حول  تهم 

شرة على تكثيف  بخصوص التقييم ومأسسة الدعم وتوفير الدعامات والدعم النفس ي من متخصصين. كما ألحت املستجوبة الثالثة ع

التربوي، نماذجه وطرقه والغاية منه وعملياته، وكذا إيجاد بدائل جديدة عوض االختبارات  التقييم  االشهادية. وأبرز    التكوينات ملعرفة 

إلى  وذهب  بل  املدني،  املجتمع  جمعيات  وإشراك  التالميذ  مع  تواصلية  لقاءات  وعقد  الترفيهية  والخرجات  املوازية  األنشطة  دور    أيضا 

م  اإلضافة التي يمكن أن يحدثها إحداث "مدرسة موازية" رقمية. في حين كان اقتراح املستجوب الرابع عشر قد انصب حول "إلغاء التقوي 

ما   الجوانب، وهذا  باقي  املتعلم وإلغاء  املتعلمين الرتكازه على جانب واحد من شخصية  العديد من  الذي يذهب ضحيته  املعتاد  التربوي 

طرق جديدة وتكوينية تعطي قيمة للمتعلم".  وركزت أيضا على اإلشارة إلى عدم صالحية النظام التربوي الحالي املستمد  يحتم تعويضه ب

 فرنس ي املتخلف، و"ضرورة اعتماد نظام تعليمي اسكندنافي أو أنكلوساكسوني مكيف" مع البيئة املدرسية املغربية.من النظام ال 

وخلص املستجوب األخير بشأن التقييم التربوي إلى ضرورة إعادة النظر بعمق في نظام التقويم التربوي عبر تعزيز التقويم التكويني  

تامية باملدرسة االبتدائية، فضال عن العمل على مواكبة وتكوين املدرسين في مجال التقييم والدعم  والحسم مع التقويمات الرقابية والخ

طرف كفاءات متخصصة وذات أهلية وخبرة حية في املجال وإنشاء مختبرات للتقييم لبناء بنك لالختبارات التكوينية، وتوفير  التربوي، من  

للتقييم وإشاعة ثقافة التقييم العلمي. كما أوجز املقترحات التطويرية في الدعم املدرس ي    املستلزمات والعتاد البيداغوجي والديداكتيكي

ورشات عملية في أجرأة الدعم وتوجه وزارة التربية الوطنية نحو استدعاء متخصصين في القياس والتقييم التربوي  في العمل على تنظيم  

بامل  التربوي  والدعم  للتقييم  دورات  تنظيم  على  ومتعددة  لإلشراف  متخصصة  فرق  مع  شراكات  عقد  ذلك  إلى  ينضاف  ؤسسات.  

واضطرابا ذوي صعوبات  املتعلمين  مواكبة  في  التربوية  التخصصات  والبرامج  املناهج  تغيير  إلى  بالضرورة  تدعو  األمور  وهاته  التعلم.   ت 

والتعلم والتقييم والدعم التربوي. فضال عن تزويد    الحالية املتجاوزة وفق منظور سيرورة ديناميكية دائمة الدوران والتداخل بين التعليم

ال  في  واملعلوميات  االتصال  بتكنولوجيا  التعليمية  رقمية  املؤسسات  أمية  من  املغربي  التربوي  النظام  يعيشه  ملا  نظرا  تربية 
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 (Analphabétisme numérique)  االختباء بدل  التربية  ملنظومة  الحقيقية  اإلصالح  بإرادة  يتأتى  لن  وذلك  وإصالح  .  اإلصالح  وهم  وراء 

 ا. اإلصالح عبر شبه مسكنات ترقيعية وتقنية للتربية، التي تشكل أس تقدم األمم وازدهاره

افية تدخلية إلصالح نظام التقييم والدعم: املنظور الستراتيجي، مستلزمات الريادة   -4.3 مقاربة استشر

 والتقييم املنتظم 

نظومات التربية والتكوين رهينة بتشخيص وقياس وتقييم أدائها عبر سيرورة نسقية من  من الجدير التأكيد على أن جودة مختلف م

ة املتكاملة املداخل لضمان مخرجات ترتقي بصورة املجتمع واملتعلمين واألسر.  لكن ممارسة فعل التقييم  العمليات املضبوطة واملنهجي 

وكمر  املنهجية  محكم  غير  بمفهوم ضيق  يتم  املغربية  التربية  والعقابيةفي  الرقابية  والفروض  لالمتحانات  األحوال  مجمل  في  هذا     .ادف 

املدرسين   إلى  التربوي  القرار  صانعي  من  انطالقا  التربوية،  املنظومة  صعيد  على  التربوي  التقييم  من  والخوف  بالقلق  املوسوم  الواقع 

جلة واملغلفة بالتناس ي،  ؤ والوعي بالصدمة التربوية امل واملتعلمين، يتوجب اليوم وقفة تأمل ناقدة ومحايدة للكشف عن التردي الحاصل  

يتسنى   للحاضر  كي  العملي  والنقد  املاض ي  من  املستخلصة  الدروس  يستوعب  استراتيجي  إصالحي  منظور  أساس  على  بالتغيير  القيام 

التحليلي   والدرس  العاملية  البيداغوجية  التحوالت  ضوء  في  املستقبل  في  الواعي  االستراتيجي  املدرسية  والتفكير  البيئة  مفاصل  ملختلف 

استراتي  بناء  على  للعمل  موقع  املغربية  من  املنشود  والرفع  للتنزيل  قابلة  واألهداف،  والغايات  املرامي  دقيقة  تربوية  وسياسات  جيات 

مقتضيا على  بناء  التربوي  التقييم  ثقافة  ومأسسة  نشر  تستلزم  قضايا  العاملي.  التربوي  النظام  ضمن  املغربية  املهنية  املدرسة  ت 

وفق  ة واملمارسات املهنية.  أمر يحول التقييم إلى سيرورة االستماع في الحياة  واملوضوعية والجدوى والتحسن املستمر للخدمات التربوي 

نقد بناء للواقع التربوي املعاش واملض ي املسؤول والخالف نحو الكشف عن األسباب ورصد القوة لتقويتها والضعف لتجاوزه والحسم مع  

املجتعو  وتقدم  للتربية  الدائم  التجويد  يتيح  بشكل  املستمر  امله الستئصاله  والتجدد  الجدة  يضمن  ما  وهذا  التربوي.  الفعل  وبهجة  مع 

التربية   مجتمع  بناء  أجل  من  الجاهزة  التربوية  القوالب  تجاوز  على  قادرة  شقية  بيداغوجية  وروح  مفاهيمية  ثورة  خالل  من  للمدرسة 

 رفع املتواصل للجودة.  العقالنية املبدعة وال 

غوجي أساس املرور املجدي نحو الدعم املدرس ي الذي يسلط الضوء من خالل استثمار نتائج  ويبقى النهوض بالتقييم التربوي والبيدا 

ين  التقييم ومعطياته الدقيقة على خطط تفريقية وإجراءات تنويعية ومتنوعة تستهدف جميع املتعلمين الذي يتوزعون إلى فئات املتعثر 

وبة، وذلك بنهج تفييئات تراعي الحاجات واملستويات وامليوالت، ببرمجة أنشطة  والغبير املتمكنين والفئة املتوسطة والفئة املتميزة واملوه

يقتض ي   إنما  املنظور،  هذا  في  يختزل  ال  الدعم  أن  غير  واملعالجة.   والتقوية  والتعزيز  واالستدراك  الوقاية  مبتغى  بين  تتراوح  مناسبة 

التربوي است  فيها  ويتقاطع  يتكامل  متعددة  وتخصصات  أطراف  وتدخل  رهان    دعاء  واملادي.  واالجتماعي  واالكلينيكي  والنفس ي  الطبي  مع 

وأبعاد   العوامل  مختلف  وضوبطة  بتصويب  الكفيل  النسقي  والتخطيط  التجويد  في  الواقعي  والطموح  لالرتقاء  حقيقية  إرادة  يتطلب 

لة باألجرأة الهادفة التي تجعل من  التعلم، فضال عن رصد إمكانيات وتوفير املستلزمات والعدة الكفيالشخصية املتحكمة في التدريس و 

تنير   وأداة  جهة،  من  التربوي  للمجتمع  واملهنية  اإلنسانية  والحياة  التربية  ووضع  التغيير  ملجهود  عاكسة  مرآة  للتقييم  الجماعي  القبول 

 ، وليس اعتباره غاية في ذاته أو غاية الغايات. الطريق لبناء تربية اليوم وتربية املستقبل

 الخالصة -4

التربية    يشكل بمنظومة  كبرى  استراتيجية  أهمية  راهنية وذات  ذات  إشكالية  املغربية  االبتدائية  باملدرسة  التقييم والدعم 

ي هذا البحث بصدد حمى  والتكوين. فمسار هذه املمارسات البيداغوجية الوثيقة االتصال بالتعليم والتعلم يضع املشاركين ف

التقافة التقويمية والدعم تنظيرا وتطبيقا، وكذا  تجد خلفياتها في تمايز املنظورات وعسر ف املفاهيم، فضال عن قصور في  هم 

  لألستاذ باعتباره فاعال تربويا بامتياز. وإذا كان معلوما   غياب العدة الالزمة ألجرأة هذه العمليات والبرامج التكوينية املنتظمة
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واألدوات والشروط العلمية إلضفاء معنى على فعل التقييم، فإن املستجوبين  بأن التقييم التربوي يتسم بتعددية أصل األنواع   

التقييم   الجزائي على حساب  اإلجمالي  التقييم  هيمنة  في  أساسا  يتجسد  البيداغوجية  ممارساتهم  في  السائد  النوع  بأن  يقرون 

ناء. هذا األمر يضعنا بصدد رهان آخر  يفيد بسيادة منطق املراقبة واالمتحانات عوض الب  التشخيض ي والتكوين باألساس، مما 

غاية   التقييم  من  اإلداري  الفكر  يجعل  بحيث  الرقابية  املنظومة  وتوجهات  التربوي  التقييم  ممارسة  علمية  بسؤال  متصل 

البيداغوج  الفعل  توجيه  في  استثماره  هاجس  عن  بعيدا  والرسوب  النجاح  االختالالت لتحديد  وإصالح  املهارات    ي  وتطوير 

التكوين    والكفايات. غياب  بفعل  التفعيل  مسدود  بابا  املستجوبين  حسب  املدرس ي  الدعم  يبقى  عينه،  التوجه  هذا  ظل  في 

  املستمر واملنتظم لألساتذة في بيداغوجيته وضعف البنية التربوية واملواكبة. أمر يجد ترجمته في عدم ضبط املفاهيم والتطبيق 

معززا  اإلنجاز،  سؤال  عقدة  إلى  أفض ى  بشكل  والبشرية    السليم  والديداكتيكة  البيداغوجية  واإلمكانات  اآلدوات  فقر  بقرائن 

ملنظومة   وشامل  عميق  إصالح  بغية  للتدخل  استراتيجية  مداخل  في  التفكير  إلى  بذلك  مدعاة  الوضع  هذا  واللوجيستيكية. 

امل علين في بيداغوجية التقييم والدعم ، ثم  القياس التقييم والدعم وإنماء مهارات الفا مارسات عبر نهج نسقي يشمل  تجويد 

 املدخالت والصيرورات واملخرجات.

 تقييمي عن التربية املدرسية املغربية -: نحو كالم نقدي ميتا خاتمة

لتغيير  اال لم يصل بعد لبدايات  ربي ال يز إن تسليط الضوء في منظومة التقييم التربوي والدعم املدرس ي جاء في سياق نظام تربوي مغ

اتسامه بطابع املاضوية البيداغوجية التي تجوزت اليوم نظرا للتطورات البيداغوجية املتسارعة التي أعطت نفسا مغايرا  املنشود في ظل  

العالم. عبر  والتكوين  ا   للتربية  التنظيمات  تجدد  في ظل عصر  مض ى  وقت  ألي  وخالفا  اليوم،  التربوي  التقييم  تخطيطا  ويشكل  لتربوية، 

تبنى عليه التغذي  التقييم ذاته والتفكير فيه لالرتقاء املستمر  نسقيا وفعال  إلى مساءلة  يقود  للنتائج، بشكل  تفسير علمي  ة الراجعة عبر 

لكل    بماهيته عبر طرحه موضوعا للتقييم.  هكذا، لم يعد لصيقا باالمتحانات املدرسية فقط، وإنما تفتحت داللته لتجعل منه موضوعا 

 الجتماعية واألدبية.  األشياء والتخصصات العلمية واإلنسانية وا

ويرتكز التقييم التربوي لكي يأخذ معناه ومصداقيته، على آليات وأدوات تتصف بالدقة والشفافية واملنهجية العلمية، وتراعي شروط  

عطي  لعملية هاته، وأدوات القياس املالئمة. مسألة ت التخطيط املحكم وتحديد مجال وموضوع وهدف التقييم والشركاء واملستهدفين في ا

شرعية لبناء سليم للدعم البيداغوجي املدرس ي الذي يقتض ي بدوره الدقة والتشارك وحوار التخصصات وتنوع التدخالت لتعديل مسار  

مكن القول بأن واقع املمارسة املهنية  في ضوء ما سبق ي   التعلمات للمتعثرين وتقوية وتعزيز وصقل كفايات املتعلمين املتميزين واملوهوبين.

 ء بالتقييم البيداغوجي والدعم التربوي يحتم بشكل عاجل ومدروس العمل على تنمية املقترحات التطويرية اآلتية:واالرتقا

 إدخال املرافقة البيداغوجية والسيكولوجية واملتابعة الطبية واالكلينيكية واملساعدة االجتماعية باملدرسة املغربية؛ ▪

 وورشات إلنماء ثقافة وممارسة التقييم والدعم البيداغوجي بالفصول الدراسية؛ تكوين املدرسين املستمر عبر دورات  ▪

التعلمات   ▪ لتنمية  الالزم  والديداكتيكي  البيداغوجي  العتاد  وتوفير  واملعلوميات  االتصاالت  بتكنولوجيا  املدرسة  مؤسسات  ربط 

 والكفايات والذكاءات املختلفة؛

بني  ▪ تشر خلق  مجانية  التربوي  للدعم  ومراكز  واإلرشاد  ات  املواكبة  في  متخصص ي   مع  بتنسيق  املؤسسات  داخل  الدولة  عليها  ف 

النفس ي والتربوي واالجتماعي للمتعلمين، وبذلك  والحسم مع مسرح مؤسسات الدعم التربوي التجارية الربحية املساهمة في مأسسة  

تأثير العوامل التي تساهم في تعزيز الالمساواة في  خل املدارس، في أفق أن يتم الحد من  العزوف عن االنخراط الجاد في التمدرس دا

التالميذ   لفائدة  والتدابير  لإلجراءات  جاد  بتفعيل  امليثاق،  عليه  نص  الذي  الفرص  تكافؤ  مبدإ  تطبيق  وتيرة  وتسريع  التمدرس، 

 اسة.املحرومين قصد التخفيف من التكاليف املباشرة التي تتطلبها الدر 
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 :  بنفس جديد يتلخص في الومضات التأملية التاليةر في سؤال التقييم التربوي والدعم املدرس ي صفوة القول تكمن في فتح التفكي 

 أن تأخذ بهما منظومة التربية والتكوين املغربية اليوم والغد؟ أي منظور للتقييم والدعم التربويين يلزم  -

 البيداغوجي بالتربية املغربية؟ ك وتجاوز أزمة التواصل أي حل بيداغوجي بديل وممكن لنهج التشار  -

ألم يحن الوقت ليحدث النظام التربوي املغربي القطائع الضرورية مع املاض ي التربوي املتعثر باعتماد مقاربة إصالحية صاعدة   -

 لتغيير صميمه من الفصل الدراس ي في اتجاه املركز؟ 
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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 a personal 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 children live 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 as quarrels 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 

 

 

Abdulrakeb Abdo  

Hezam Khaled Al-Shamiri 
Analytical Study of Economic, Social and 

Cultural Conditions 

for Street Children in Ibb City 

raqeeb300@gmail.com


 

 

289 
 

ISSN: 2701-9233 

 
 

 2022 ،5، العدد 2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 5 (2022) 

 

 
 الثقافية ألطفال الشوارع في مدينة إبصادية واالجتماعية و دراسة تحليلية لألوضاع االقت

 الرقيب عبده حزام خالد الشميري د عب

 اليمن  .جامعة إب

 raqeeb300@gmail.com   :االيميل 
 

 

 تاريخ النشر  ول تاريخ القب تاريخ االستالم 

2022/08/02 2022/08/20 2022/09/05 
 

DOI  :  10.17613/0frt-6y29 
 

 

 

 ملخص 

واعتمدت  هد األطفال،  على  ومخاطرها  وأسبابها  إب  مدينة  في  الشوارع  أطفال  ظاهرة  واقع  معرفة  إلى  الدراسة  فت 

الدراسة من ) التحليلي، وتكونت عينة  املنهج الوصفي  بواقع )40الدراسة على   وطفلة؛ 
ً
إن6( ذكور، و) 34( طفال اث ( 

ب  أعمارهم  )تراوحت  استبا15  -  9ين  الدراسة  واستخدمت  سنة،  وأشارت  (  الباحث(،  )إعداد  الشخصية  املقابلة  نة 

املعيشة،   مستوى  وتدني  الفقر،  الشوارع:  أطفال  ظاهرة  نشوء  إلى  املؤدية  األسباب  أهم  من  أن  إلى  الدراسة  نتائج 

و  الوالدين،  من  والحرمان  التعليم،  من  والتسرب  األسرية والبطالة،  الرقابة  والتفكك    ضعف  والطالق  األبناء،  على 

و    األسري، 
ً
أوضاعا يعيشون  الشوارع  أطفال  أن  إلى  النتائج  أشارت  كما  األطفال.  وعمالة  املتوترة،  العائلية  األجواء 

هامشية    
ً
أعماال ويمارسون  الحجم،  وكبيرة  فقيرة  أسر  إلى  ينتمون  فهم  ؛ 

ً
جدا وثقافية صعبة  واجتماعية  اقتصادية 

واًء أسرية مشحونة بالتوترات واملشاجرات بين  ماكن خطرة على صحتهم وحياتهم، ويعيشون أجلساعات طويلة، وفي أ

أن   كما  للمعيشة،  الالزمة  الضرورية  املتطلبات  من  للعديد  وتفتقر  للعيش  مالئمة  غير  سكنية  أوضاع  في  الوالدين، 

أطفال   أن  النتائج  وأظهرت   .
ً
جدا متدني  التعليمي  للعمستواهم  يتعرضون  الصحية  الشوارع  املخاطر  من  ديد 

كاملشاج والتحرشات  والنفسية،  أشكاله،  بكافة  واالستغالل  والعنف  الكبار،  قبل  من  واالعتداء  اآلخرين،  مع  رات 

السوء،   برفاق  طاقاتهم وقدراتهم، واالحتكاك  مع  تتناسب  ال   خطيرة 
ً
أعماال املرورية، وممارسة  والحوادث  الجنسية، 

   من السلوكيات املنحرفة.سول والسرقة وغيرها وممارسة الت 

 ة واالجتماعية والثقافية؛ أطفال الشوارع؛ مدينة إب األوضاع االقتصادي :يةفتاحات املالكلم
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 مقدمة -1

الطفولة هي بداية كل كائن حي، فهي تعتبر غده ومستقبله املنشود، فعلى الطفولة تبني األمم آمالها ألنها تشكل مستقبل  

 تلك من ثقافة ورقي أو جهل وانحالل في القيم واألخالقيات اإلنسانية. به هذه األمة أو مم وتحكي عما تتمتع األ 

     
ً
صحيا سليمة  بصورة  وتنشئته  الطفل  رعاية  إلى  االهتمام  توجيه  وأن  وتطوره،  املجتمع  تنمية  في  املعيار  هو  والطفل 

 تيهئ السبل لبناء املجتمع من خ
ً
 وثقافيا

ً
ة توفير الحياة الكريمة ملجتمعه،  تنير يحمل مسؤوليالل خلق جيل واٍع مس واجتماعيا

 (.40 ، ص1990 واإلسهام في عملية البناء والتطوير )الحوري،

وفي ظل تنامي االهتمام العربي والدولي بحقوق الطفل أصبح من األهمية بمكان أن تكتسب قضايا الطفولة ومشكالتها في     

  –كمجتمعنا اليمني    –عل من أسوأ الكوارث التي يمكن أن يواجهها مجتمع نامي  البحث واالهتمام. ولاليمن حقها من الرعاية و 

 وتؤثر  
ً
وامل  سلبا الفرد واألسرة  نالت  على  التي  املشكلة  تلك  الشوارع،  أطفال   جتمع ظاهرة 

ً
   اهتماما

ً
هيئة    كبيرا قبل  ال سيما من 

األ  ومنظمة  العاملية،  الصحة  ومنظمة  املتحدة،  للطفولة  األمم  املتحدة  الدراسة  مم  أهمية  لنا  تتجلى  هنا  ومن  "اليونيسيف"، 

 ي أي لحظة.  وقوتة قد تنفجر فالحالية في تناولها لظاهرة صارت تمثل قنبلة م

إن حماية الطفل من جميع االنتهاكات الجسدية والنفسية والصحية واالجتماعية والتربوية مسئولية كل فرد وكل أسرة      

،  ومسئولية الدو 
ً
ق الطفل أن يحصل على حقه في الرعاية الصحية واالجتماعية وأن يضمن له الغذاء  فمن حلة واملجتمع أيضا

الكبار  والسكن وامللبس، ومن حقه ال  النفسية والعقلية، ومن حقه أن ال يكلف بمهام  حصول على التعليم واللعب والسالمة 

يتساهلون في أمر تشغيل األطفال والدفع بهم إلى   قلي، وإذا كان الناسواألعمال الشاقة التي تعيق نموه الجسدي والنفس ي والع

ر ظاهرة أطفال الشوارع من الظواهر السلبية التي لوحظ سوق العمل فإنهم بذلك ينتهكون حقوق الطفولة جميعها. حيث تعتب

ا السنوات  في  تتسع  الظاهرة  هذه  أخذت  ثم  ومن  الصغار  األطفال  أوساط  بين   
ً
مؤخرا لألزمانتشارها  مصاحبة  ة  ألخيرة 

 االقتصادية التي تعيشها بالدنا منذ عدة سنوات. 

ظروف صعبة      في  يعيشون  الذين  األطفال  حماية  أجل  الشوارعومنه  –ومن  أطفال  القانونية    -م  الشئون  وزارة  أصدرت 

 ون على ما يلي:( من هذا القان145( و)144م بشأن حقوق الطفل، حيث نصت املادتين )2002( لسنة 45القانون رقم )

يعيشون  144)ادة  م     الذين  األطفال  معاناة  من  للتحقق  والعملية  العلمية  والتدابير  اإلجراءات  اتخاذ  الدولة  "على  في  (: 

املعرضين   واألطفال  اإلنسان  صنع  من  التي  والكوارث  الطبيعية  الكوارث  وضحايا  واملشردين  الشوارع  كأطفال  صعبة  ظروف 

 وضمان عدم استدراج األطفال إلى االقتراب أو مباشرة األعمالواملستغلين اجتماعي  لسوء املعاملة واملحرومين
ً
غير املشروعة      ا

 أو السقوط في ممارستها".

)ماد    الرعاية  145ة  يجدون  ال  الذين  واألطفال  املفككة  األسر  وأطفال  األيتام  األطفال  ورعاية  حماية  الدولة  "على   :)

ا  ويعيشون على التسول والقضاء على ألطفال املتسولين واملتشردين في دور الرعاية االجتماعية وتوجيههم  هذه الظاهرة ووضع 

 ( 2002" لسنة 45تمع". )وزارة الشئون القانونية، قانون حقوق الطفل رقم "إلى أن يكونوا أعضاء صالحين منتجين في املج
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  يعملون وسط ظروف سي   إن ظاهرة انتشار شريحة كبيرة من أطفالنا في الشوارع يتسولون او      
ً
ئة للغاية ويتقاضون أجورا

( إلى   
ً
ا16بسيطة ويعملون لساعات طويلة تصل أحيانا في  القي ( ساعة  أي  ليوم ال ينسجم مع  اإلنسانية وال يعكس  م واملبادئ 

حاضر  في  الطفل  على  سيئة  ونفسية  جسمية  آثار  من  الظاهرة  هذه  عن  يترتب  ملا   
ً
نظرا اإلنسان  حقوق  مجال  في  ه  تقدم 

الدراسة الحالية في محاولة متواضعة إلى التعرف على األسباب والعوامل املؤدية إلى نشوء ظاهرة   ى مشروعلذا يسع ومستقبله.  

لشوارع في مدينة إب، واملشكالت واملخاطر التي يتعرض لها أطفال الشوارع، بغية الوصول لرؤية استشرافية لظاهرة  أطفال ا

املجتمع وتوعية  الشوارع،  هذه    أطفال  بمخاطر  تؤثر  اليمني  والتي   الظاهرة 
ً
اليمني    سلبا واملجتمع  واألسرة  الطفل  من  كل  على 

اآلبا مساعدة  شأنه  من  ملا  وذلك  عام.  توجيه  بشكل  على  األطفال  هؤالء  رعاية  على  القائمين  أو  املختصين  وجميع  واألمهات  ء 

واملس املجتمع  في  االندماج  يمكنهم من  بما  بهم  بكفاءالعناية واالهتمام  بنائه  في  بأفراد صالحين  اهمة  املجتمع  واقتدار، ورفد  ة 

 أسوياء، ومتكيفين مع أنفسهم ومع مجتمعهم.  

 وأسئلتهامشكلة الدراسة . 2

بهم  إ االهتمام  فإن  ثم  املجتمع ورأسماله، ومن  ثروة  فهم  املشرق،  الغد  وأجيال  األمة،  أمل ومستقبل  اليوم هم  أطفالنا  ن 

في س وال سيما  املبكرةورعايتهم  حياتهم  علمية    نوات  أسس  على  املجتمع  بناء  أردنا  إذا  وحيوي،  ومطلب ضروري  واجب حتمي 

الطفولةصحيحة.   األولى    وتعد مرحلة  البذور  اإلنسان حيث توضع من خاللها  في حياة  البالغة األهمية  اإلنسانية  من املراحل 

الفرد وعلى ضوء خبراته فيها يتحدد إطار شخصيته، فإما    ضارة على  أن يتكيف مع مجتمعه  لشخصية 
ً
آثارا ونفسه، أو تترك 

 (. 49 ، ص.1993 تلك الشخصية )العيسوي،

في   الطفولة  مجال  املرحلة   ولقد حظي  لهذه  ملا  العربي  أو  العاملي  املستوى  النطاق سواء على  باهتمام واسع  األخيرة  السنوات 

الفرد مستق بالغة وتأثير عميق على شخصية  أهمية  . وألهمية مرحلةالعمرية من 
ً
العامة لألمم    بال الطفولة أصدرت الجمعية 

تن أول وثيقة دولية  تعتبر  الطفل والتي  اتفاقية حقوق  في املتحدة  الطفل ومنحه كافة حقوقه   على ضرورة حماية 
ً
ص صراحة

 شتى الجوانب واملناشط، كما احتوت على الضمانات ملجموعة حقوق الطفل. 

إخبا    أعده مركز  تقرير  املتحوحذر  لألمم  تابع  اليمن،  ري  في  الشوارع  أطفال  إلى  دة من مخاطر شيوع ظاهرة  ُيدفعون  الذين 

إلى   ودعا  هامشية،  مهن  املتوحش.  احتراف  الجنس ي  لالستغالل  عرضة  منهم  العديد  وأن  خاصة  أكبر،  اهتماما  القضية  إيالء 

  13عهم، وقدر عددهم بما بين  األطفال وتحديد أوضاولفت التقرير إلى مشكلة انعدام وجود بيانات رسمية إلحصاء عدد أولئك  

)  15إلى   إن  إن  الس ي  بحسب  وحدها.  صنعاء  شوارع  في  طفل   (. CNNألف 

(www.annabaa.org/nbanews/65/240.htm//http:  ) 

ي طفال الشوارع في مدينة إب، ومحاولة تقص اقع أعلى و لية في التعرف  وفي ضوء ما سبق يمكن تلخيص مشكلة الدراسة الحا  

واالجتماعية   االقتصادية  األوضاع  استقصاء  وكذا  الظاهرة،  هذه  تفش ي  إلى  تؤدي  التي  والعوامل  لهؤالء  األسباب  والثقافية 

 لتالية: عن األسئلة ا األطفال، واملخاطر التي يتعرضون لها. وبالتالي تحاول هذه الدراسة اإلجابة

 

http://www.annabaa.org/nbanews/65/240.htm
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 مل التي تؤدي إلى تفش ي ظاهرة أطفال الشوارع في مدينة إب؟ باب والعوا ما هي األس -1 

 ما هي األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي يعيشها أطفال الشوارع في مدينة إب؟  -2

 ما هي املشاكل واملخاطر التي يواجهها أطفال الشوارع في مدينة إب؟ -3

 أهمية الدراسة . 3

 ية في النقاط التالية: الدراسة الحالأهمية  تتلخص  

تنبع أهمية الدراسة الحالية من أهمية املرحلة التي تتناولها وهي مرحلة الطفولة والتي تحظى باالهتمام املتزايد حيث ظهر في   -١

 السنوات القليلة املاضية 
ً
  اهتماما

ً
 الطفولة العربية.  في عاملنا العربي بتوجيه العناية إلى الطفل، وتطوير أوضاع  كبيرا

 ة أهميتها من أهمية الظاهرة التي تتناولها وهي ظاهرة أطفال الشوارع والتي أخذت تتزايد  كما تكتسب هذه الدراس   -٢
ً
بعد   يوما

لها   يتعرض  التي  واملخاطر  واملشكالت  الظاهرة،  هذه  نشوء  إلى  املؤدية  والعوامل  األسباب  عن  الكشف  من خالل  وذلك  يوم، 

 هؤالء األطفال. 

وا  -٣ األبحاث  الندرة  السابقة  ألدراسات  في ظروف صعبة  تي  يعيشون  األطفال  فهؤالء  اليمن،  في  الشوارع  أطفال  على  جريت 

وأوضاعهم   واقعهم  ودراسة  عليهم  الضوء  تسليط  يقتض ي  الذي  األمر  واملخاطر،  املشكالت  من  العديد  ويواجهون  وقاسية 

 تمع.لظاهرة السلبية في املجقة على معالجة هذه ااملختلفة ملا من شأنه مساعدة الجهات ذات العال

تسلط   -٤ التي  والدراسات  األبحاث  من  املزيد  بإجراء  للقيام  اآلخرين  للباحثين  انطالق  نقطة  الدراسة  هذه  تشكل  أن  يمكن 

إرشادية برامج  ببناء  القيام  تحاول  أو  أخرى  واجتماعية  نفسية  متغيرات  تتناول  والتي  الشوارع  أطفال  على  وعالجية    الضوء 

 ء األطفال.  تستهدف هؤال

 م نتائج هذه الدراسة في توعية اآلباء واألمهات والقائمين على رعاية األطفال  قد تسه   -٥
ً
بمخاطر وسلبيات ظاهرة أطفال    عموما

ل وضع  الشوارع، كما يمكن أن تفيد نتائج الدراسة املنظمات واملؤسسات االجتماعية املختلفة املهتمة بأطفال الشوارع من خال

االحلول واملعا املناسبة وصياغة  إلى  لجات  الشوارع  أطفال  الظاهرة وتحويل  للحد من تفش ي هذه  الالزمة  لقوانين والتشريعات 

 أعضاء نافعين ألنفسهم وملجتمعهم. 

   أهداف الدراسة. 4

   تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية:

 في مدينة إب.ل الشوارع ظاهرة أطفا إلى تفش ي التعرف على األسباب والعوامل املؤدية  -١

 التعرف على األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألطفال الشوارع في مدينة إب.  -٢

 التعرف على املشكالت واملخاطر التي يتعرض لها أطفال الشوارع في مدينة إب.  -٣
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   الدراسة محددات . 5 

الدراسة استقصاء   أطفال  تحاول هذه  في  واقع  ع مدينة إبالشوارع  التعرف  وراء  ، من خالل  التي تقف  والعوامل  لى األسباب 

تفش ي هذه الظاهرة، واستقصاء األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية لهؤالء األطفال، والتعرف على املشكالت واملخاطر  

 ي تتحدد هذه الدراسة باملحددات التالية:التي يتعرضون لها. وبالتال

 ي أطفال آخرين. طفال الشوارع، وال تتناول أراسة ظاهرة أ هذه الدتتناول  -1

اعتمدت الدراسة الحالية على املقابالت الشخصية، ومن ثم تفسير وتحليل البيانات املجمعة من قبل الباحث، وقد   -2

 ث آخر بتحليل النتائج وتفسيرها.تختلف النتائج لو استخدمت أساليب أخرى، أو قام باح

( سنة، من الجنسين  ١٥  -  ٩هم بين )صدية من أطفال الشوارع تراوحت أعمار نة قه الدراسة هم عياملشاركون في هذ -3

 ممن يقضون معظم أوقاتهم في الشارع، ويقومون بمزاولة بعض األعمال، ويعانون من الحرمان األسري.

 تعريف املصطلحات . 6

ة أو النعومة، وكلمة طفل تطلق  أصل اللفظ من الطفوليعرف الطفل في اللغة بأنه الصغير في كل ش يء، و فل:  مفهوم الط   1.  6

في املادة    ١٩٨٩(. وتعرف اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها هيئة األمم املتحدة عام  ١٢٤  ، ص.١٩٧٣على الذكر واألنثى )الرازي،

طبق  بموجب القانون املن  يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك( من الجزء األول الطفل بأنه: "كل إنسان لم  ١)

 عليه".

األبوين وذوي       على 
ً
معتمدا الحياة  اإلنسان مسئوليات  فيها  يتحمل  النفسية فهي مرحلة ال  الصحة  منظور  من  الطفولة  أما 

 
ً
زمنيا وتمتد  والنفسية  البيولوجية واالجتماعية  إشباع حاجاته  في  وه   القربى  العمر،  من  الثاني  العقد  نهاية  امليالد وحتى  ي  من 

 ( 65 ، ص.2000. )حمزة،مو وتكوين الشخصية وهي مرحلة الضبط والسيطرة والتوجيه التربوي لألطفالاملرحلة األولى لن

  ١٩٨٣تم صياغة تعريف شائع لطفل الشارع من قبل املنظمات غير الحكومية في سويسرا عام  مفهوم أطفال الشوارع:    2.  6

يص  لم  صبي  أو  فتاة  أي  هو  الشارع  طفل  أن  البلوغ، مفاده  مرحلة  إلى  بما   ينتمي   ل  الواسع،  بمعناه  املساكن    للشارع  ذلك  في 

أوى يعيشون وبنامون في الشوارع في املناطق الحضرية،  املهجورة، والخرائب، والقفار ...إلخ(، وأطفال الشوارع هم أطفال بال م

 .Hatley & Huser,2005, pزلهم في الليل )ويحاولون كسب معيشتهم أو التسول للحصول على املال في الشارع ويعودون إلى منا

18 .) 

  1986وتعرف منظمة األمم املتحدة للطفولة "اليونيسف" )   
ً
كان أم أنثى قد اتخذ من الشارع  (: طفل الشارع بأنه أي طفل ذكرا

 للحياة واإلقامة دون رعاية أو حماية أو إشراف من جان
ً
ب أشخاص راشدين  )بما يشتمل عليه املفهوم من أماكن مهجورة( محال

( لطفل الشارع قسم أطفال الشوارع  1993(. وفي تعريف أحدث ملنظمة "اليونيسيف" )46  ، ص.2004لين )أبو النصر،مسئو 

 (: 28 ، ص.2002  األربع التالية )علي،للمجموعات  

 األطفال الذين يعيشون في الشارع وهو مصدر البقاء واملأوى بالنسبة لهم.  -
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 من مكان إلى آخر. مؤقتة أو منازل أو مباني مهجورة أو ينتقلون  م ويعيشون في جماعات األطفال الهاربون من أسره - 

يقضون أغلب اليوم وبعض الليالي في الشارع بسبب الفقر أو تزاحم  األطفال الذين ال يزالون على عالقة مع أسرهم ولكن   -

 .مكان املعيشة مع األسرة أو تعرضهم لالستغالل البدني والجنس ي داخل األسرة

إليها من حالة التشرد وهم مهددون في نفس الوقت بالعودة إلى حالة التشرد مرة    الرعاية القادمون   األطفال في مؤسسات -

 أخرى. 

جلس اليمني لرعاية األمومة والطفولة أطفال الشوارع بأنهم األطفال الذين يعيشون على التسول أو الذين يمارسون  ويعرف امل   

 هامشية أو األطفا 
ً
  ، ص.2000أو األطفال املحرومون من الرعاية األسرية الكاملة )عثمان وآخرون،  ل الذين ال مأوى لهم أعماال

( طفل الشارع بأنه الذي عجزت أسرته عن إشباع حاجاته األساسية  ٢٠٠٠لة والتنمية )في حين اعتبر املجلس العربي للطفو (.  6

إطار نظام اجتماعي أشمل، دفع به إلى واقع    دي تعايشه األسرة فياقتصا  –الجسمية والنفسية والثقافية كنتاج لواقع اجتماعي

 آخر يمارس فيه  
ً
قد يعرضه للمساءلة القانونية بهدف حفظ النظام  من النشاطات إلشباع حاجاته من أجل البقاء، مما    أنواعا

  (.28 ، ص.2018 ،العام )قويدر وكركوش

ال     العمل  قانون  فيعرفها  األطفال  عمالة  بخصوص  )أما  رقم  )5يمني  لسنة  مدربين  1995(  غير  وهم  بأعمال  القيام  بأنها   )

الرابعة   إنجازها، والطفل العامل هو كل طفل بلغ سن السادسة حتى  القدرة على  العمل أو ذاك لعدم  ومؤهلين ملمارسة هذا 

 عشر.

إجرا    الشوارع  أطفال  الباحث  واإلناث(  ويعرف  )الذكور  الجنسين  من  األطفال  بأنهم:   
ً
عئيا أعمارهم  تقل  سنة،    18ن  الذين 

ي أو  األعمال،  بعض  ويمارسون  الشارع،  في  أوقاتهم  معظم  شبه  ويقضون  بأسرهم  وصلتهم  السرقة،  أو  بالتسول،  قومون 

 مقطوعة.  

 اإلطار النظري . 7

الشوارع:    1.  7 أطفال  )سمات وخصائص  العزب  مهمشون  64  ، ص.2015يرى  أطفال  بأنهم  يتسمون  الشوارع  أطفال  أن   )

م يكملوا املرحلة اإلبتدائية،  ( سنة، مستوى تعليمي متدن وغالبيتهم ل١٤  –٧صة، تتراوح أعمارهم بين )حتاجون إلى عناية خاي

ع أو  للمدرسة  تركهم  بسبب  مرتفعة  بينهم  األمية  اقتصادي  نسبة  مستوى  ذات  ألسر  ينتمون  األساس،  من  بها  التحاقهم  دم 

العدد كبيرة  أسرهم  أن  كما  متدن،  ضيق  وتعليمي  منازل  في  )وتعيش  بين  ما  عرفها  عدد  يتراوح  علي ٢  –١ة  وتلخص  غرفة.   )

مفهوم  ١٨٩  –  ١٨٨  ، ص.٢٠١٥) ارتفاع  يلي:  فيما  الشوارع  املميزة ألطفال  والسلوكية  الشخصية  الخصائص  السلبي  (  الذات 

ب اآلخرين، وإحساسهم  من  والقبول  املكانة والتقدير  والدونية، الفتقادهم  بالنقص  والتحقير كل ذوالشعور  انعكس  النبذ  لك 

بالنبذ والرفض من املجتمع   األطفال  الشوارع من مظهر وملبس وسلوكيات، شعور  العام ألطفال  بصورة واضحة على الشكل 

ير، قيام األطفال بالعدوان سواء عدوان مباشر بالضرب وتحطيم املمتلكات أو غير مباشر يتمثل  وحاجاتهم إلى االهتمام والتقد

أو السرقة وكأنه عدوان يحمل الرغبة في االنتقام من اآلخرين، وشعورهم بأحاسيس سلبية  والسب بألفاظ جارحة  في الكذب  
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مما    تقبلهم  ونحو  اآلخرين  نوايا  انحو  حب  إلى  إضافة  عدوانهم.  امليول  يثير  العناد،  الشغب،  اآلخرين،  مع  املساواة  لتملك، 

 م وجود مبادئ تفرق بين الخطأ والصواب. ب اللعب الجماعي، عدالعدوانية، االنفعال الشديد، الغيرة الشديدة، ح

 ( أن أطفال الشوارع يتسمون بالسمات والخصائص التالية: 606 ، ص.2005كما ترى الشميري )   

آثار  السمات الجسمية ألطفال الشوارع:    -أ املش ي والركض ملسافات طويلة، وجود  يمتلكون مهارات جسمية تساعدهم على 

 الوجه، تدني مستوى التغذية والنظافة مما يؤدي إلى ضعف الجسم بشكل عام  لندب على أجسامهم وخللتشوهات وا
ً
صوصا

 . دهم اإلدراك والقدرة على التفكير تنر والبنزين مما يفقوضعف املناعة، التدخين وشم ال

واملعرفية:    -ب االجتماعية  بعض الخصائص  وعلى  املمتلكات  على  واالعتداء  التخريب  إلى  للقي امليل  غياب  البعض،  م  هم 

،  ، أغلبهم ال يتقنون القراءة والكتابة وليس لديهم ثقافةاألخالقية وغياب احترام القانون، غياب دور األسرة والتربية االجتماعية

 غير قادرين على اتخاذ القرار وحل املشكالت التي تواجههم، يتعرضون لالستغالل من قبل البالغين.

واالن   -ج النفسية  املزاج  فعالية:  الخصائص  الغضبحدة  الكبار،    وسرعة  يحترمون  وال  بأحد  يثقون  ال  السريع،  واالنفعال 

 س. نظرة تشاؤمية إلى الحياة والنالديهم شعور بالدونية، ولديهم 

 من األسباب والعوامل املؤدية النتشار ظاهرة أطفال الشوارع ما يلي:  أسباب انتشار ظاهرة أطفال الشوارع: ٢. ٧

واالجتماالقتصاد  العوامل  - السكانية  اعية:  ية  التجمعات  وانتشار  ونمو  املدينة  إلى  الريف  من  والهجرة  والبطالة  كالفقر 

ذلك أن غالبية الدول العربية تشهد هجرة مكثفة من القرى إلى املدن، والتي تسفر عن بون شاسع في املستويات  العشوائية؛  

 ألب مثأجرة ابب عدم كفاية بس –الفقيرة  املعيشية بين األسر، فتضطر األسر
ً
 إلى دفع أبنائها للعمل بالشارع.  –ال

االنفصال أو الطالق أو املوت؛ حيث نستطيع اعتبار الطالق من األسباب الرئيسية    كالتفكك األسري نتيجةالعوامل األسرية:  -

بالضرور  والضياع  للتشرد  األبناء  يعرض  الوالدين  افتراق  أن  ذلك  الظاهرة،  هذه  أنالستفحال  نعلم  أن  ويكفي  من  %    90  ة، 

هؤالء األطفال نستطيع تقسيمهم إلى ثالثة أنواع؛ أطفال    أطفال الشوارع لديهم آباء وأمهات، إما أب أو أم، فهم ليسوا لقطاء،

لالستغالل   يتعرضون  وأطفال  به،  بأس  ال   
ً
دخال يحققون  وأغلبهم  بالشوارع،  يشتغلون  وأطفال  والبيت،  الشارع  بين  يعيشون 

إم البش الشارع،  طرف  من  ط ع  عن  الخالفات  ا  تلعب  كما  الجسدي.  االستغالل  طريق  عن  أو  صعبة  ظروف  في  تشغيلهم  ريق 

يحدث   توتر  وكل  بطبعهم،  األطفال حساسون  أن  ذلك  الشوارع  أطفال  ظاهرة  نشوء  في   
ً
هاما  

ً
دورا األسرية  واملشاكل  الزوجية 

 على نفسية الطفل الهشة فيجد ب
ً
 ال بأداخل البيت يؤثر سلبا

ً
 النسبة ملا يعانيه.س به بالشارع مالذا

ذلك أن كل أطفال الشوارع هم أطفال لم    العوامل الثقافية: كاالنقطاع عن التعليم و/ أو التسرب منه )مشكلة مزدوجة(؛  -

لة التشرد  يكملوا تعليمهم لسبب أو آلخر، حيث يصبح وقت الفراغ أطول واآلفاق املستقبلية أضيق، فينضمون بالتالي إلى قاف

 .(info@arabiyat.com)(؛106 – 105 ، ص.2015مد،)جودة وأح
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وتظهر البحوث التي أجريت على أطفال الشوارع في مصر تعدد العوامل التي تؤدي إلى ظهور وتنامي مشكلة أطفال الشوارع،      

إ األسري،  التفكك  البطالة،  الفقر،  للمشكلة هي:  الرئيسية  األسباب  أن  أغلبها على  الطفل،  ويتفق  التسر اإلهماليذاء  ب من  ، 

الطفل مثل   أو شخصية  االجتماعي  باملحيط  لها صلة  النظراء، عوامل أخرى اجتماعية نفسية  تأثير  املدارس، عمل األطفال، 

 (. 68 ، ص.2015البحث عن اإلثارة )العزب،

الشوارع:    ٣.  ٧ أطفال  يمارسها  التي  األعمال األعمال  بعض  بممارسة  الشوارع  أطفال  تدر    يقوم  التي  بعض  الهامشية  عليهم 

 –  195  ، ص.2015  (؛)علي،111  ، ص.2015(؛)جودة وأحمد،68  ، ص. 2007سلوب غير منتظم ومنها ما يلي )العريقي،الربح بأ

196 :) 

التي    - األعمال  من  الزهور وغيرها  وبيع  األمتعة  السيارات وحمل  األحذية وغسل   تلميع 
ً
واالنحراف    غالبا للمخاطر  ما تعرضهم 

 الغين.  رضهم الستغالل الب رض لألمراض كما تعتعوال

 االنضمام إلى العصابات اإلجرامية التي تتولى النشل والسرقة وتوزيع املخدرات والبغاء.  -

 ممارسة التسول من املارة خاصة أمام الجوامع وفي األماكن املزدحمة وفي الشوارع بشكل عام.   -

ا  - الورق  مثل جمع  واملخلفات  القمامة  البالسملجمع  وقطع  استعمل  القماش  وقطع  والقطع  تيك  والعلب  والزجاجات  ملمزقة 

إلى التجار إلعادة استخدامها، ويعرض هذا العمل الكثير منهم إلى املخاطر   القمامة وبيعها  النفايات وحاويات  املعدنية وأكوام 

 ب وما إلى ذلك. جر الصحية فهم يتعرضون لإلصابة بأنواع عديدة من األمراض الجلدية كالتقيحات وال

 مسح زجاج السيارات في إشارات املرور أو في داخل مواقف السيارات.  -

 العمل كبائعين متجولين لحساب معلمين )يبيعون العجوة والسميط واملناديل والسوداني واللعب ...إلخ(.  -

 حمل مبخرة للمرور على املحالت لتبخيرها وهو شكل من أشكال الشحاذة املقنعة.  -

 لنحاسية من القمامة أو الخرائب.اج املكسور أو القطع االبالستيك أو الزجع  جم -

 بيع العلك واملصاحف والكروت واملناديل واملالبس في األتوبيسات والقطارات ومترو األنفاق.  -

 جمع بقايا الخضروات والفاكهة من األسواق الكبيرة ثم إعادة بيعها لهم مرة أخرى لحسابهم.   -

 و جمعها. طاعم في مقابل أكل الفضالت أف أرضية املباق وتنظيغسيل األط -

( املشكالت  110  –  108  ، ص.2015يلخص كل من جودة وأحمد )  املشكالت واملخاطر التي يتعرض لها أطفال الشوارع:   7.  4

الطر  مخاطر  األساسية،  الحاجات  إشباع  عدم  يلي:  فيما  الشوارع  أطفال  لها  يتعرض  التي  مشكال واملخاطر  نفسية  يق،  ت 
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ور و   املهنية،  سلوكية،  واملكانة  الفقر  العالقات اثة  سوء  املجتمع،  ضد  العدواني  والسلوك  العنف  اكتساب  السوء،  أصدقاء 

 األسرية، اإلصابة باألمراض العضوية والنفسية، التسرب وعدم االلتحاق بالتعليم، االستغالل الجنس ي. 

   ( الهروب من التعرض لها أطر التي ي( املخاط107  –  105  ، ص.2012كما تلخص بولشلوش  بيت، والتسرب  فال الشوارع في 

املدرس ي، والفقر واملكانة االقتصادية املنخفضة، واالستغالل الجنس ي، ومخاطر استغالل العصابات وكهول املجرمين ألطفال  

 تؤثر عليهم  زمهم على الدوام و الشوارع، باإلضافة إلى إصابة أطفال الشوارع بالعديد من األمراض التي تال 
ً
 جو  نفسيا

ً
وتتمثل    سديا

وكذلك   أسرهم  جهة  من  واالقتصادية  االجتماعية  واملشاكل  والقسوة  اإلهمال  نتيجة  النفسية  باالضطرابات  األمراض  هذه 

ومزاو  املنزل  خارج  الدائم  تواجدهم  نتيجة  الجسدي  اإلرهاق  إلى  إضافة  الخارج،  في  األفراد  طرف  من  العمل  االعتداءات  لة 

 حية الالزمة. كذلك عدم تلقيهم العالج واملتابعة الص ، يلة في البرد والحرلساعات طو 

وفي دراسة قام بها مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة في شمال أفريقيا والشرق األوسط توصلت إلى أن أطفال     

اليومية سواء العنف    ب األكبر من حياتهمنف الذي يمثل الجانالشوارع في مصر يواجهون مشاكل وأخطار كثيرة من بينها الع

األطفا مجموعات  األطفال  بين  ويتعرض  العمل.  أثناء  العنف  أو  بهم،  املحيط  املجتمع  من  العنف  أو  السن،  صغيري   ل 
ً
  أيضا

ا يخش ى الكثير  لرفض املجتمع لكونهم أطفال غير مرغوب فيهم في مناطق مجتمعات معينة بسبب مظهرهم العام وسلوكهم، كم 

رج  منهم  من  عليهم  أجهزة  ا القبض  أو  ذويهم  إلى  وإعادتهم  الشرطة  مختلفة،  ل  ملشاكل صحية  تعرضهم  إلى  باإلضافة  الرعاية، 

لديهم احتياجات   في مصر  أطفال الشوارع  أن  الدراسة  الشارع. وأضافت  التكيف مع حياة  ومشاكل نفسية بسبب فشلهم في 

تعليم منها  مباشرة  وغير  على    مباشرة  الحصول  إل مهنة،  منه  يرتزقون  الرجوع  ععمل  حالة  في  عائالتهم  وإعاشة    إليهم. اشتهم 

(www.egyptiangreens.com/.../index.php?eh) 

 الدراسات السابقة . 8

 ( النصر  أبو  دراسة  نتائج  1992هدفت  وتوصلت  والجيزة،  القاهرة  مدينتي  في  الشوارع  أطفال  على مشكالت  التعرف  إلى   )

إلى أن من أهم املش التي يتعرض لهاالدراسة  أطفال الشوارع تتمثل في انقطاع صلة أطفال الشوارع بأسرهم، االنقطاع    كالت 

وسوء والحماية،  الرعاية  نقص  التعليم،  وقد    عن  والتعذيب،  والجنس ي  البدني  لالعتداء  والتعرض  والبدنية  الصحية  الحالة 

 ها النظرة اإلنسانية نحوهم. سانية ومجتمعية تحتم أوصت الدراسة بضرورة رعاية أطفال الشوارع حيث أن رعايتهم ضرورة إن

   ( وآخرون  فارع  دراسة  )1997وهدفت  دراسة دوكم  في  إليها  واملشار  إلى فحص  2005(  الجمهورية  (  في  األطفال  عمالة  ظاهرة 

-6لفترة من )اليمنية بغرض تقديم بحث حول املوضوع إلى الندوة الوطنية للحد من عمالة األطفال والتي عقدت في صنعاء في ا

أكتو 8 في 1997بر  (  فحصت  التي  واألعمال  املهن  أنواع  أن  إال  األطفال  عمالة  تفحص  أنها  يدل  الدراسة  عنوان  أن  ورغم  م، 

 على أطفال شوارع إلى جانب األطفال العاملين املستهدفين بالدراسة، وقد تكونت عينة الد
ً
راسة جعلت الدراسة تشتمل أيضا

من    وطفل  979الدراسة 
ً
الطفال العاصمة  ة وجميعهم دون سن  )أمانة  هي  أربع محافظات  العينة على  وتوزعت  سادسة عشرة 

 ويمارسها )لحج(. وقد أظهرت النتائج أ  -عمران  -عدن  -صنعاء
ً
%( من  28.3ن أعمال الباعة املتجولين هي من املهن األكثر رواجا

%(  2.9ال في الشوارع ويضاف إليها )طلق عليها عمل األطفالعينة، وفي الحضر أكثر من الريف، ويذكر الباحثون أن هذه املهن ي
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 من  %( من  1.8من األطفال يعملون في تنظيف الشوارع وتصليح األحذية، كذلك يعمل ) 
ً
العينة في تنظيف السيارات وهي أيضا

ل الشوارع  أعمال أطفال الشوارع، وبفحص أحوال األطفال موضع الدراسة وجد أنهم يعيشون أوضاعا مشابهة ألوضاع أطفا

فقر وسوء األحوال االقتصادية وكذلك األوضاع التعليمية والتسرب من الدراسة والتعرض للمرض وسوء التغذية  من حيث ال

 عرضة لكافة أشكال االنتهاكات والتحرشات.  وكونهم 

رع في صنعاء، وكانت ( إلى دراسة األوضاع االقتصادية واالجتماعية ألطفال الشوا2000وهدفت دراسة الشرجبي والعمراني )   

 في انتشار أط
ً
 رئيسيا

ً
فال الشوارع  عينة الدراسة أطفال الشوارع في محافظة صنعاء، وتوصلت الدراسة إلى أن الفقر يعتبر سببا

)في:  املهمشة  الجماعات  ازدياد  في  ويتسبب  القوانين  على  والخروج  واالنحراف  املدرسة  ترك  إلى  يدفعهم  فالفقر  صنعاء،  في 

 (. 66: 2007العريقي،

الظاهرة،  2002)  ت دراسة عليكما هدف      الكامنة وراء هذه  اليمن ومعرفة األسباب  إلى تشخيص ظاهرة أطفال الشوارع في   )

ة مدى ما يوفره الشارع من احتياجات أساسية ألطفال الشوارع التي تؤمن استمرار بقائهم، وتكونت عينة الدراسة من  ومعرف

 وطفلة من األطفال140)
ً
رع في أربع مدن رئيسية هي )أمانة العاصمة صنعاء، عدن، تعز، الحديدة(،  املتواجدين في الشا  ( طفال

التحليلي الوصفي  الباحث املنهج  املبحوثين تراوحت    واستخدم  إلى أن أعمار األطفال  الدراسة  الحالة. وتوصلت  ومنهج دراسة 

%(، كما توصلت الدراسة إلى أن  78.6ر )حيث بلغت نسبة الذكو ( سنة، وأن الذكور يمثلون الغالبية مقارنة باإلناث  17  -5بين )

وعدم الشارع  في  كالعيش  الصعبة  املعيشية  الظروف  من  يعانون  الشوارع  وتدني مستوى    أطفال  بانتظام،  منازلهم  إلى  العودة 

الدخل واملكانة االجتماعية، فض  آباء وأمهات أطفال الشوارع ألعمال دونية من حيث  ارتفاع مستوى تعليمهم، وامتهان   عن 
ً
  ال

وا للقات  وتعاطيهم  األساسية،  الغذائية  األطفال  حاجات  تلبية  عدم  إلى  باإلضافة  األطفال،  أسر  أفراد  بين  ملكيفات،  األمية 

 وتعرضهم للعديد من املضايقات وأنواع االستغالل والتحرشات الجنسية. 

   ( حمزة  دراسة  املتسولي2003وهدفت  األطفال  بين  املقارنة  إلى  العاديين (  واألطفال  النفسية    ن  بالوحدة  الشعور  من  كل  في 

والش العدواني  )والسلوك  من  العينة  وتكونت  الذات،  بتقدير   (  62عور 
ً
 متسو   طفال

ً
)  ال بين   (  80( سنة، و)17  –  8ما 

ً
من   طفال

و  واالقتصادي،  االجتماعي  واملستوى  الذكاء  ومستوى  العمرية  املرحلة  بنفس  باملدارس  العاديين  الدراسة  األطفال  استخدمت 

املقابلة، اخت منس ي،  عبدالحليم  ملحمود  واالقتصادي  االجتماعي  املستوى  واستمارة  صالح،  زكي  ألحمد  املصور  الذكاء    بار 

العدواني،   النفسية، السلوك  بالوحدة  الشعور  الطفل"  الشخصية لدى  أبعاد  الباحث، "مقياس لبعض  واستبيان من إعداد 

 بة األكبر من عينة الدراسة تتجه إلى ممارسة التسول  الدراسة إلى أن النس الشعور بتقدير الذات، وتوصلت  
ً
من التعرض    خوفا

فقر، وأنه دون عائل مادي، ومجموعة أخرى تتخذ من أبوها املثل والقدوة، كما  للعقاب والعذاب، يلي ذلك إحساس الطفل بال

أن غالبية آباء مجموعة األطفال ال  ون عاهات تذكر، كما  كشفت النتائج أن أغلب أفراد عينة الدراسة من األطفال املتسولين د

ي التسول، والبعض  يتجه ملمارسة  األب، واآلخر  املادي  تعمل، فاألطفال ال يعرفون عمل  العائد  التافهة ذات  السلع  بيع بعض 

الح أو  الحر،  أو  الخاص،  بالقطاع  اآلباء  عمل  نسبة  تقل  بينما  األسرة،  باحتياجات  يفي  ال  الذي  توصلت  البسيط  كما  كومي. 

تجاالد الصريح  والعداء  النفسية،  بالوحدة  املتسولين  األطفال  شعور  في  تتمثل  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  ه  راسة 

 والديهم، وتزداد درجة السلوك العدواني لدى األطفال املتسولين، ولديهم شعور بالنقص وقلة تقدير الذات. 
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تحيط بطفل الشارع في األسرة والشارع،  وتحليل األوضاع التي    في مصر هدفت إلى رصد(  2004وفي دراسة قامت بها يونس )    

، شبرا"، واستخدمت الدراسة  ينب التة قرية األمل مركز "السيدة زينب،  ( من أطفال الشوارع بجمعي١٠٠وأجريت الدراسة على )

ب الذكور  تواجد  إلى  الدراسة  وتوصلت  واستبيان،  األولية،  البيانات  ااستمارة  في  اإلناث  عن  املستوى  كثرة  وتدني  لشوارع، 

طفل   ويواجه  والثقافية،  واالجتماعية  والنفسية  الصحية  الحالة  وسوء  الجنس ي،  التعليمي،  االستغالل  مخاطر  الشارع 

 والتعرض للتسمم الغذائي، تجارة وتعاطي املخدرات.

   ( حسين  دراسة  هدفت  الشوارع  2005كما  أطفال  مشكلة  على  التعرف  إلى  امل(  وخصائصهم  مصر  والديناميكيات  في  ميزة 

 (  45املختلفة، وتكونت العينة من )
ً
اسة املقابلة، وأسلوب التحليل الكيفي  وطفلة من أطفال الشوارع، واستخدمت الدر   طفال

ن  ؛  للمقابلة، وتوصلت الدراسة إلى أن أطفال الشوارع جماعة لها خصائصها كالتكيف مع املشكالت التي يواجهونها بالشوارع كوَّ

من    العالقات االجتماعية ذات خصائص متشابهة، كما كونوا مجموعة من املهارات واآلليات تمكنهمرع شبكة من  أطفال الشوا

 التعامل مع املشكالت التي يواجهونها في مناطق تواجدهم، والطفل املتواجد في الشارع  
ً
تستقطبه هذه الشبكات وتكسبه    حديثا

 نصر ضغط يعمل على استمرار الظاهرة. هذه التجمعات تعد ع التنشئة غير السوية، كما أن

 (  120( على ) 2005وفي دراسة أجرتها منظمة اليونيسف عام )   
ً
( من الضفة 74وطفلة من أطفال الشوارع في فلسطين؛ )  طفال

أن من أهم أسباب  ( من قطاع غزة، واستخدمت الدراسة املقابالت الشخصية واالستبانة، وتوصلت الدراسة إلى  46الغربية و)

مل الثقافي املتمثل  رة أطفال الشوارع في البيئة الفلسطينية الوضع االقتصادي الس يء، والعالقات األسرية، والغياب، والعاظاه

األطفال.   لدى  االستقالل  نحو  وامليل  اإلسرائيلي،  االحتالل  وتدابير  السكانية،  والكثافة  لألطفال،  العامة  املساحات  نقص  في 

(UNICEF,2005: 28-31 ) 

العائلي، ليتجهوا    ( في الجزائر إلى التعرف على أهم املشاكل التي تدفع األبناء للهروب من املنزل 2013لعرابي )دراسة ا  وهدفت    

السلوك   وظهور  النفس ي  باألمن  الشوارع  أبناء  منها  يعاني  التي  املشاكل  جل  بين  العالقة  طبيعة  على  والتعرف  الشارع،  إلى 

ا وتم  الوصفالعدواني،  املنهج  )ستخدام  من  الدراسة  عينة  وتكونت  التحليلي،  اختيارها  ١٠ي  تم  الشوارع،  أبناء  من  حاالت   )

واستخدم قصدي،  العدواني  بشكل  السلوك  ومقياس  ماسلو،  إعداد  من  النفس ي  األمن  ومقياس  املقابلة،  دليل  الدراسة  ت 

ن األمن النفس ي، وظهر ليهم السلوك  للمشاكل شعروا بفقدالباص وبيري، وتوصلت الدراسة إلى أنه كلما تعرض أبناء الشوارع  

 هم السلوك العدواني.العدواني، وكلما شعر أبناء الشوارع بفقدان األمن النفس ي ظهر لدي

( إلى معرفة العوامل الحاسمة في نشوء ظاهرة أطفال الشوارع،  Bhukuth & Ballet, 2015كما هدفت دراسة بكوث وباليت )   

هؤال يعيش  الشار وكيف  في  األطفال  نشوء ظاهرة  ء  إلى  املؤدية  الرئيسة  العوامل  من  يعتبر  الفقر  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  ع، 

الوالدين ألطفالهم، كما توصلت  ارع بأطفال الشو  العنف األسري املوجه نحو األطفال وإهمال  إلى عوامل أخرى مثل  اإلضافة 

الشوارع يطورون بشكل واضح اس أطفال  أن  إلى  للبالدراسة  الحياةتراتيجيات عديدة  قيد  أنشطتهم،   قاء على  على  بناء  وذلك 

 بطريقة منظمة تستدعي التحليل من حيث املواق
ً
 ع االستراتيجية على األماكن التي يقطنونها. ولكن أيضا
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وصلت الدراسة  ( إلى التعرف على اآلثار املترتبة على ظاهرة أطفال الشوارع في العراق، وت2019وهدفت دراسة حسين وجاسم )    

سن   )أن  بين  يتراوح  الشوارع  و 18-4أطفال  التسكع  دائم  أنهم  لهم  املميزة  والخاصية  الذكور،  من  أغلبهم  سنة،  وال  (  الترحال 

، كما أنهم غالبا يحملون أسماء مستعارة، ويتسمون  
ً
يستقرون في مكان واحد، األمر الذي يجعل ضبط أعدادهم صعب جدا

الناتج عن سوء   البنية  من بضعف  ويعانون  املعدية    التغذية،  واألمراض  والحروق  كالجروح  والخفية  الظاهرة  األمراض  بعض 

 واالختالالت العقلية والهل
ً
 ما يتجمعون على شكل جماعات صغيرة من  جنسيا

ً
وسة، كما أن مستواهم التعليمي متدن، وغالبا

 سه أقرب إلى )العصابة(.ولكنها في الوقت نف ثالثة أو ستة أو سبعة أفراد أو كما تسمى نوع من أنواع األسر البديلة

 التصميم واملنهجية . 9

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، الذي يناسب طبيعة الدراسة، وذلك لتقديم وصف دقيق  منهجية الدراسة:    1.  9

 ومفصل عن واقع أطفال الشوارع، وتحليل أوضاعهم األسرية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.  

اق  2.  9 املو اع:  اختيار  أطفال  يتواجد فيها  التي  الرئيسية  املواقع  اختيار وتحديد بعض  لشوارع بصورة واضحة، ومن هذه  تم 

املواقع: السوق املركزي، سوق الظهار، شارع العدين، جولة العدين، أمام مركز ضمران، أمام مركز جرعان، السبل أمام مركز  

 مون مول. باإلضافة إلى موقع أخير ج
ً
 حيث سيشمل أطفال الشوارع الذين يلتقي بهم  عله الباحث موقعا

ً
 أو غير محددا

ً
فتوحا

حث بشكل عرض ي عن طريق الصدفة، على اعتبار أن أطفال الشوارع ال يوجد لهم مكان محدد يتواجدون فيه، فهم قد  البا

تعتبر مواقع   أنها  الدراسة(  )مواقع  املواقع  في أي مكان. وميزة هذه  إليتواجدون  الدخول  يها بسهولة ويسر ومقابلة عامة يمكن 

 خذ إذن أو موافقات رسمية. أفراد العينة )املشاركين( دون الحاجة إلى أ

)العينة(:    3.  9 الدراسة  في  للظاهرة  املشاركون  األصلي  املجتمع  حجم  توضح  دقيقة  رسمية  إحصائيات  وجود  لعدم   
ً
نظرا

لغرضية، وذلك من خالل اختيار عدد من األطفال الذين  العينة القصدية أو ااملدروسة فقد لجأ الباحث إلى استخدام أسلوب  

الشو  في  واستخدم  يتواجدون  التسول.  يمارسون  أو  معينة   
ً
أعماال ويؤدون  دائمة  بصورة  والجوالت  واألسواق  الرئيسية  ارع 

اآلخرين من  يرشده إلى األطفال    الباحث استراتيجية العينة الشبكية وذلك من خالل طلب الباحث من املشارك في الدراسة أن 

 وطفلة؛  40هذه الدراسة )مقابلتهم بسهولة. وقد شارك في    نفس فئته، وقد بدأ الباحث بمقابلة األطفال الذين تتاح له 
ً
( طفال

 ( إناث. 6و) ذكور ( 34)

دية مع  بالت املتعمقة والفر اقتصر دور الباحث في هذه الدراسة على دور )املقابل( وذلك من خالل إجراء املقا دور الباحث:  4.  9

العينة أفراد  من  فرد  كل  بتعريف  الباحث  قام  وقد  العينة،  الباحث    أفراد  يضمن  وذلك حتى  منها  والغرض  الدراسة  بأهداف 

موافقة األطفال على إجراء املقابلة عن رضا واقتناع. وللحصول على بيانات صادقة وحقيقية من املشاركين وكسب ثقتهم قام  

باالطالع عليها ولن  ات التي سيتم اإلدالء بها من قبلهم وأن هذه املعلومات لن يسمح ألحد  ح مبدأ سرية املعلومالباحث بتوضي

أعطى   وقد  العينة،  أفراد  من  فرد  أي  أو صفة  اسم  إلى  اإلشارة  إلى  الباحث  يعمد  ولن  العلمي،  البحث  ألغراض  إال  تستخدم 

وذلك للرجوع إليه إن دعت الحاجة لالستفسار عن  رمز معين يدل عليه    الباحث الحرية لكل مشارك في ذكر اسمه الصريح أو

استك  أو  املعلومات  عدم  بعض  اإلمكان  قدر  الباحث  حاول  وقد  املجمعة.  املعلومات  في  والقصور  النقص  جوانب  بعض  مال 
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حدة  فردية لكل طفل على    إجبار أي طفل على املشاركة إال برضاه وقناعته الشخصية. كما قام الباحث بإجراء املقابالت بصورة 

وحتى ال يشعر الطفل بالحرج أو الخجل عندما يدلي  وذلك لضمان عدم تأثر إجابات أفراد العينة ببعضهم البعض من جهة،  

الباحث من خالل   أو تضليل  الكذب واالختالق  إلى  يلجأ  يجعله  الذي قد  األمر  أطفال آخرين  في وجود  به  املتعلقة  باملعلومات 

أفراد العينة.   خرى. وقد قام الباحث بتدوين بعض املالحظات أثناء إجراء املقابالت معغير صحيحة من جهة أ  إعطائه معلومات 

التعامل معهم، واحترامهم وتقديرهم، ومحاولة بناء عالقة   الجيد للمشاركين، وحسن   باالستماع 
ً
أيضا الباحث  كما تمثل دور 

فه  محاولة  وكذا  والتعاطف،  بالتقبل  تتسم  واعتمااجتماعية  نظرهم  وجهة  للمواقف  م  الشخصية  وأوصافهم  تفسيراتهم  د 

 التي يستخدمها ويفهمها املشاركون.  واألشياء، واستخدام املصطلحات

 :استراتيجية جمع البيانات  5. 9

م  إلجراء مقابالت معمقة مع أطفال الشوارع. وتقام الباحث بتصميم استمارة املقابلة الشخصية وذلك   املقابالت الشخصية: 

استراتيجية األطفال.    اعتماد  من  العينة  أفراد  مع  والفردية  املتعمقة  تم  املقابلة  حيث  املقننة،  شبه  املقابلة  أسلوب  واعتماد 

املقابلة. ملجريات   
ً
وفقا وذلك  أخرى  أسئلة  وإضافة  وترتيبها  تسلسلها  تغيير  تم  ولكن   

ً
مسبقا األسئلة  استمارة    تحديد  وتحتوي 

على   الشخصية  املت  وعةمجماملقابلة  األسئلة  الشخصيةمن  بالبيانات  األسر   علقة  ووضع  التعليمي،  ووضعه  ة  للطفل، 

النوع   من  بعضها  األسئلة  وهذه  الشارع.  لطفل  الشخص ي  الوضع  أسئلة حول  إلى  باإلضافة  والثقافي،  واالجتماعي  االقتصادي 

أكثر من بين البدائل املوجودة في أو  النهاية بحيث يختار الطفل بديل  النوع  االستمارة، والبعض    املغلق  اآلخر من األسئلة من 

 (.1املفتوح، كما هو موضح في ملحق )

أعين      عن   
ً
بعيدا الشارع  من  معينة  زاوية  في  تعقد  املقابالت  وكانت  الثالثة،  املواقع  في  األطفال  بمقابلة  الباحث  قام  وقد 

 لالنتباه  لبعد عن الرسمية الشاملتطفلين، وقد حاول الباحث إجراء املقابلة بنوع من التلقائية وا
ً
ديدة حتى ال يكون األمر ملفتا

( دقيقة. وفي بداية 45( إلى )30جمهر أو تجمع البعض وعرقلة سير املقابلة. وكانت كل مقابلة تستمر ما بين ) مما قد يؤدي إلى ت

املشارك،  مع  املقابلة  )بروتوكول(  ويراجع  املقابلة  من  الهدف  يوضح  الباحث  كان  بعم  املقابلة  الباحث  قام  التسجيل  وقد  لية 

ع على  املشارك  موافقة  أخذ  بعد  للمقابلة  حين  الصوتي  في  التسجيل  عملية  على  املشاركين  بعض  وافق  وقد  التسجيل.  ملية 

، مع تدوين بعض املالحظات  
ً
رفض البعض اآلخر عملية التسجيل، واكتفى الباحث في مثل هذه الحاالت بتسجيل املقابلة كتابيا

 بمراجعة ما كتب.  الباحث بكتابة التقارير أثناء املقابلة، كما قام كل مشارك  جراء املقابلة. وقامأثناء إ

 : تكونت عملية جمع البيانات من أربع مراحل على النحو التالي: مراحل جمع البيانات 6. 9

األولى  بدأ  املرحلة  وقد  البيانات  لجمع  التخطيط  وتتضمن  شهر  :  منتصف  من   
ً
مبكرا قا   2021أغسطس  التخطيط  م  عندما 

يمكن االلتقاء بهم ومقابلتهم بكل سهولة ويسر وزيارة هذه املواقع  بالبحث عن املواقع التي يتواجد فيها أطفال شوارع    الباحث

 ومقابلة بعض األطفال ممن يتواجدون فيها.
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الثانية  بداية جمع  املرحلة  مع  بدأت  بداية شهر سبتمبر  : وقد  من  وتمثلت2021البيانات  امل  ،  بالدخو رحهذه  امللة  إلى  واقع  ل 

 لجمع البيانات.وإجراء املقابالت غير الرسمية، ووضع خطة 

: وهي مرحلة جمع البيانات األساسية وتحليلها وتلخيصها وترميزها ووصفها، وقد استغرقت هذه املرحلة حوالي  املرحلة الثالثة

 . 2021/ديسمبر/ 8إلى  2021/أكتوبر /  25من تاريخ شهر ونصف 

جمع البيانات التي تفي بالغرض، وقد كان ذلك مع  مرحلة إغالق جمع البيانات ومغادرة امليدان بعد أن تمهي : و املرحلة الرابعة

أو  2021نهاية شهر ديسمبر   النظري  التشبع  من  تدل على حالة  املرحلة عندما ظهرت مؤشرات  إلى هذه  الباحث  ، وقد وصل 

النمط ظهور  مثل  باملعلومات  البياإلغراق  في  والتكرار  ملا  ية  تضاف  جديدة  معلومات  على  الحصول  وعدم  املجمعة،  تم  انات 

 .
ً
 جمعه سابقا

الكمي، حيث يركز البحث النوعي على  الصدق واملوضوعية:    7.  9 إن الصدق في البحث النوعي يختلف عن نظيره في البحث 

واملشا الباحثين  اتفاق  بمدى  عنه  التعبير  يمكن  والذي  الداخلي  األحداثالصدق  في وصف  زينة    ركين  )أبو  ومعانيها  ومكوناتها 

الباحث، (. و 139  ، ص.2005 وآخرون، إلى ما وصفه  أولها الصدق الوصفي وهو يشير  أنواع مختلفة من هذا الصدق  هنالك 

التي وضعها  والصدق التفسيري الذي يشير إلى ما تم تفسيره من قبل الباحث. وقد قام الباحث بإتباع االستراتيجيات التالية )

 تحقيق مفهوم الصدق في عملية جمع البيانات وهي:ولكوت( ل

: وذلك بهدف مساعدة املتحدث على االسترسال في إجاباته، وإعطاء الفرصة للباحث للتأمل  القليل واالستماع الكثيرالكالم    -

 تيضاح عنها.في إجابة املتحدث وتقييمها وتحديد األجزاء التي لم تكن واضحة في اإلجابة بهدف االس 

آليةالبي  تسجيل  - بطريقة  على  انات  وافقوا  )الذين  املشاركين  مع  املقابالت  بعض  بتسجيل  الباحث  قيام  خالل  من  وذلك   :

 عملية التسجيل الصوتي فقط( بواسطة الهاتف السيار.  

تسجيل  وافقوا على عملية ال: قام الباحث بتسجيل البيانات بالسرعة املمكنة )بالنسبة لألفراد الذين لم يالتسجيل الدقيق  -

 ام لغة املتحدث ودون محاولة القيام بأي تفسيرات أو تحليالت أثناء التسجيل. الصوتي( وباستخد

-   
 
مبكرا الكتابة  التي  بدء  البيانات  في  الفجوات  تحديد  بهدف  وذلك  للمقابلة  مبكرة سابقة  مالحظات  كتابة  إلى  الباحث  لجأ   :

 يرغب في الحصول عليها. 

اللغويالتفسير   - للمشاركي ات  النة  استخدام  أنفسهم  : من خالل  املشاركون  التي يستخدمها  واملسميات  للمصطلحات  باحث 

 للتعبير عن األحداث واألشياء التي يتكلمون عنها. 

البيانات املجمعة )املقابالت( على بعض الزمالء األكاديميين، وذلك بهدف تحديد التغذية الراجعة  - : وذلك بعرض مسودات 

 البحث واالستقصاء.  ب التي تحتاج ملزيد منطن الغموض أو التضار موا 
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كما قام الباحث بتضمين الدراسة نماذج من لغة األفراد املشاركين فيها أثناء اإلجابة على بعض أسئلة املقابلة؛ وذلك لتوضيح      

اركين بعد كتابتها  املجمعة من قبل املشردود أفعالهم واتجاهاتهم وانفعاالتهم ومشاعرهم، كما قام الباحث بمراجعة البيانات  

 وينها واملوافقة عليها. وتد

إن تحليل البيانات في البحوث النوعية أو الكيفية تختلف عن تحليلها في البحوث الكمية، ذلك أن تحليل  تحليل البيانات:  8. 9

إلى نتائج الدراسة يأتي مباشرة بعد االنتهاء من جمع الب  ث النوعية فليس هناك  يانات، أما في البحو البيانات الكمية والتوصل 

البيانات  ف جمع  عملية  بدء  مع  يبدأ  البيانات  تحليل  أن  إذ  متداخلتان  عمليتان  فهما  وتحليلها  البيانات  جمع  بين  زمني  اصل 

أخذ املنحى  وتستمر معها بحيث تبدو العمليتان متداخلتان ومتكاملتان كأنهما عملية واحدة. وتحليل البيانات في البحث النوعي ت

انات في فئات والتعرف على نماذج أو عالقات بين هذه الفئات، وعلى عكس البحث الكمي فإن  ئي حيث يتم تنظيم البي االستقرا

البيانات. جمع  عملية  قبل  البيانات  على  فرضها  من   
ً
بدال جمعها  تم  التي  البيانات  من  تنشأ  والنماذج  الفئات  قام    هذه  وقد 

االستقر  بالتحليل  تالباحث  التي  للبيانات  استراائي  من خالل  جمعها  من خالل  م  وذلك  املشاركين  األفراد  مع  املقابالت  تيجية 

 ترميز البيانات ووضعها في موضوعات ومحاور ضمن األسئلة النوعية الثالثة. 

 عرض النتائج ومناقشتها.  10

ء  لعوامل التي دفعت بهؤال ف على األسباب واتعر ال  وارع في مدينة إب من خالل تحاول هذه الدراسة استقصاء واقع أطفال الش   

املخاطر واألضرار   التعليمية واالقتصادية واالجتماعية ومعرفة  األطفال  أوضاع هؤالء  على  التعرف  الشارع، وكذا  إلى  األطفال 

 ألسئلة الدراسة وعلى النحو التالي: 
ً
 التي يواجهونها، وسوف يتم استعراض هذه النتائج تبعا

األسباب والعوامل التي تؤدي إلى تفش ي ظاهرة أطفال الشوارع في  ن السؤال األول: ما هي  تعلقة باإلجابة عاملئج  النتا  1.  10

 مدينة إب؟ 

تشير نتائج الدراسة إلى أن هنالك العديد من العوامل واألسباب أو الظروف التي تتشابك وتتداخل فيما بينها وتؤدي في نهاية       

 امل في النقاط التالية:لخيص تلك األسباب والعو الشوارع، ويمكن تال  أطفاملطاف إلى تكوين ظاهرة 

االقتصادي:    - إنكاره،  العامل  أو  تجاهله  أحد  يستطيع  ال  والذي  الشوارع  أطفال  ظاهرة  لتفش ي  األول  السبب  أو  العامل  هو 

الذي يجعلهم   الرئيس ي  إلى أن السبب  إلى  البيت واملدرسة    كون يتر حيث أشارت نتائج املقابالت مع األطفال املشاركين  ويلجئون 

إلحاق جميع  الشارع هو   من  يمكن األسرة  الذي ال  األمر  أسرهم  يعيشونه وتعيشه  الذي  الصعب  املادي واالقتصادي  الوضع 

الذي  الفقر والعوز  تلبيتها بسبب حالة  التي تعجز أسرهم عن  التعليم بسبب كثرة األبناء وكثرة متطلباتهم املدرسية  في    أبنائها 

م فإن ما يتوجب على األسر إنفاقه على إلحاق أطفالها املدارس  1995ي لعام سب تقديرات البنك الدولأغلب األسر، وبح يشهتع

 ريال لكل تلميذ كل عام دراس ي يشمل تكاليف النقل والرسوم والكتب واملستلزمات والزي املدرس ي.  8300إلى    2500تراوح بين  

 مناسباألطفال إلى اتخا ظم مع( وبالتالي يلجأ 68 ، ص.2002)علي،
ً
 لهم لتلبية متطلباتهم املادية.ذ الشارع مكانا

ً
 ا
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فالغالبية من أطفال الشوارع كانوا في فترة معينة من فترات حياتهم ملتحقين بالتعليم ولكنهم تسربوا    التسرب من التعليم:  - 

على   املادية  القدرة  عدم  أو  الدراسة،  في  فشلهم  منها  عديدة  الدراسةبيتلمنه ألسباب  متطلبات  التر ة  الوضع  يلعب  كما  بوي  ، 

البيئة   املدرسين، وطبيعة  تأهيل  وتدني مستوى  التعليمية،  رداءة مخرجاته  يمكن تجاهله من حيث   ال 
ً
دورا السائد  والتعليمي 

د اآلالف من  جو و   املدرسية والجاذبية للعملية التعليمية، ناهيك عن النظرة السلبية للتعليم من حيث أنه ال يؤكل عيش في ظل 

العاطلين عن   خريجي الشارع،    الجامعات  في   
ً
أخيرا أنفسهم  ليجدوا  التعليم  في  أن قضوا سنوات كثيرة من عمرهم  بعد  العمل 

 عن الراتب الضئيل الذي يتقاضاه املوظف. كل هذه العوامل تجعل الفرد يقرر أن الشارع هو املكان األنسب ليبدأ حياته  
ً
فضال

 منه. 

الطف     العمأحل  يقول  من  البالغ  قر   15رمد  من  "سافرت  في  سنة:  وأسرتي  أبي  وأساعد  عمل  عن  أبحث  لكي  املدينة  إلى  يتي 

للبحث عن عمل، وفي  إلى مدينة عدن  السفر  لهم  الذين سبق  القرية  أرسلني والدي مع بعض شباب  املصاريف، قبل سنتين 

 ألكياس االسمنت والبالط ومواد البناء األ 
ً
    ى،خر عدن اشتغلت حماال

ً
 كوني الولد الو وألني كنت طفال

ً
  5حيد في األسرة بين مدلال

 وأصبت بالكوليرا وبعد ذلك قررت العودة إلى قريتي  
ً
 شديدا

ً
 هذا العمل الشاق فقد تعبت ومرضت مرضا

ً
بنات ولم أكن معتادا

نها وقام يعدد لي لدراسة ال فائدة ما  أنلكي أخبر الوالد بأنني ال أستطيع العمل وأرغب في مواصلة تعليمي، ولكن الوالد أقنعني ب

العمل هو األفضل لي حتى أطلع رجال واجّمع  بعض   األشخاص في القرية ممن أكملوا تعليمهم ولم يحصلوا على وظيفة، وأن 

  قد ف  )زلط( كثير. وهكذا عدت إلى املدينة مرة أخرى أبحث عن عمل ولكن هذه املرة إلى مدينة إب وألنه ال توجد أعمال كما تعلم

أحصل على عمل بأي أجر ال يهم املهم هو أن أحصل على شغل وأرسل لوالدي  ند بعض األصدقاء لحين  اضطررت أن أسكن ع

 وكنت أحرم نفس ي من حاجات  
ً
 حصلت على عمل عند صاحب محل مياه كوثر وبراتب ضئيل جدا

ً
فلوس من هذا الشغل وأخيرا

 ".  لقريةا فيكثيرة لكي أستطيع أن أوفر وأرسل لوالدي وأسرتي 

يعتبر الحرمان من الوالدين سبب من أسباب لجوء الطفل إلى الشارع في ظل ندرة وجود املؤسسات  الدين:  ن من الو الحرما  -

االجتماعية ودور الرعاية، وعدم قيام املوجود منها بالدور املنوط بها بشكل كامل، فالطفل اليتيم أو املحروم من أحد والديه أو  

قد   كليهما  يمن  مال  يأخجد  أو  ينتشله  ممن  األمان  بر  إلى  بيده  الحضن  ذ  فيه  يجد  الذي  الشارع  إلى  للذهاب  عرضة  يجعله  ا 

 والسكن واملأوى. 

األسري:  - والتفكك  األبوين    الطالق  انفصال  هو  الشارع  في  للبقاء  دفعهم  الذي  السبب  أن  إلى  املشاركين  بعض  أشار  حيث 

مع ش منهما حياة جديدة  كل  وبدء  إهمال  جديدريك  بالطالق  ثم  أو كثر ، ومن  األسرة  أطفالهم وضياعهم،  املشاحنات داخل  ة 

األمر الذي يدفع باألطفال إلى تفضيل جو الشارع عن جحيم األسرة وجوها املشحون بالتوتر والصراع بين األبوين والخالفات  

 املستمرة بينهما.  

رية أو سفر األب وتغيبه الدائم عن  تم أو الخالفات األسبسبب بعض الظروف األسرية كالي  اإلقامة لدى األقارب واملعارف:  -

بعض األطفال إلى اإلقامة عند بعض املعارف أو األقارب وهذا قد يؤدي إلى تعرضهم للعنف والقسوة في املعاملة  املنزل قد يلجأ  

 والهروب.  أو إلى تراخ الرقابة عليهم مما قد يدفع بهم إلى الخروج للشارع
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ا  -  التنشئة  الخاطئة:أساليب  املعاملة    الجتماعية  في  الشديدة  كالقسوة  أطفالهم  تربية  في  واألمهات  اآلباء  بعض  يتبعها  التي 

والضرب املبرح أو العقاب الشديد أو التفرقة والتمييز في التعامل مع األبناء وكذلك اإلهمال املتعمد من قبل أحد الوالدين أو  

 في  كالهما كل هذه
ً
 كبيرا

ً
 يرتمون في أحضانه.هروب األبناء واتخا العوامل تلعب دورا

ً
 آمنا

ً
 ذهم من الشارع مكانا

 في إكسابه للكثير من العادات والسلوكيات الخاطئة واملنحرفة    أصدقاء السوء:  -
ً
يلعب رفاق الطفل وأصدقائه السيئين دورا

وغير ذلك من   يفات وربما املخدراتسة التسول والسرقة وتعاطي املكومن هذه السلوكيات البقاء في الشارع معظم الوقت وممار 

 ولة.ؤ األفعال والتصرفات الطائشة والالمس

اآلباء:  - أن    انحراف  الخاطئ  منهم العتقادهم  إما بطلب ذلك  الشارع  إلى  بأطفالهم  يدفع  من  واألمهات  اآلباء  الكثير من  هناك 

 
ً
منهم رجاال اآلباء    الشارع سوف يصقل شخصياتهم ويصنع  أو ألن هؤالء    أنفسهم سيئين ومنحرفأقوياء، 

ً
أعماال ين ويمارسون 

ال أو  الدعارة  كممارسة  والدته  منحرفة  أو  والده  تقليد  إلى  بالطفل  يؤدي  مما  املشبوهة  األعمال  من  وغيرها  للمخدرات  ترويج 

 واحتراف نفس املهنة في حياته. 

 قد يل  االنتقال من القرية إلى املدينة:  -
ً
 جأ بعض األطفال إلى السفر من قأحيانا

ً
 للقمة العيش إال أنهم قد ال  راهم إلى املدن طلبا

 إذا ما  يجدون فرص عمل بسهول
ً
ة مما قد يدفعهم إلى امتهان التسول أو القيام ببعض األعمال الهامشية وقد يزداد األمر سوءا

 لضياع. احتكوا ببعض أصدقاء السوء الذين يضعونهم على أولى درجات االنحراف وا

 لتفش ي ظهرت أن األسباب الرئيسية  تي أجريت على أطفال الشوارع في مصر والتي أ ع نتائج الدراسات الوهذه النتائج تتفق م   

هذه الظاهرة هي الفقر، البطالة، التفكك األسري، إيذاء الطفل، اإلهمال، التسرب من املدارس، عمل األطفال، تأثير األقران،  

 نفسية لها صلة باملحيط االجتماعي الذي يعيش فيه الطفل. وعوامل أخرى اجتماعية 

النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني: ما هي األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي يعيشها أطفال    2.  10

 الشوارع في مدينة إب؟ 

 األوضاع االقتصادية ألطفال الشوارع:  1. 2. 10

(  12-٦ت التي تمت مع املشاركين أنهم ينتمون إلى أسر كبيرة العدد فقد تراوح عدد أفراد أسرهم ما بين )تبين من خالل املقابال    

بين ما  واألخوات  األخوة  عدد  وتراوح  والحاج10-5)  فرد،  الفقر  في ظل  األسرة  أفراد  عدد  في  الزيادة  هذه  فرد،  توفر  (  وعدم  ة 

توفير متطلباتها واحتياجاتها الغذائية وغير الغذائية مما يجعلها تلجأ إلى    فرص العمل لرب األسرة تجعل األسرة غير قادرة على 

إرسال أبنائها إلى الشارع للعمل والتكسب من خالل بيع بعض األغراض كاملاء واملناديل الورقية والبطاطس )البطاط( أو البيض  

على مواجهة ظروف الحياة وأعبائها القاسية. ومن  ألشياء أو ممارسة التسول من اجل توفير دخل مادي يعين األسرة وغيرها من ا

على   يتوزعون  أنهم  تبين  الشوارع  أطفال  يمارسونها  التي  األعمال  بنوعية  يتعلق  فيما  الشوارع  أطفال  وضع  استقصاء  خالل 

 األعمال واملهن التالية:  

مت    منبيع سلع وبضائع  لبان،  )مياه معدنية، بطاط مقلي، بيض مقلي، شوكوالتة،  أكياس بالستيكية،  نوعة  اديل كلينيكس، 

  -جمع القوارير الفارغة والعلب املعدنية وبيعها    -مسح السيارات    -بعض البهارات والتوابل، بعض الخضروات والفواكه،...الخ(  
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يحمل الطفل معه ميزان ويطلب من    -األغراض من مكان إلى آخر    حمل ونقل بعض  -بيع بعض املالبس واألحذية على األرصفة   

 التسول.  -ملارة وزن أجسامهم بمقابل مادي زهيد ا

( ساعة إال أن بعضهم يظل في الشارع على مدار اليوم  ١٢  –  ٥وتتراوح عدد الساعات التي يقضيها طفل الشارع في العمل بين )   

سية للطفل.  ن ذلك على حساب الدراسة واللعب والذي يعتبر من الحاجات األسا مما يعرضهم للتعب واإلجهاد واملرض، ويكو 

أما البعض اآلخر فقد أفاد بأن تواجده في الشارع هو حسب الظروف وال يوجد وقت محدد لذلك فهم يتواجدون في الشارع في  

 لطلب الرزق وهذا فيما يتعلق باألطفال الذين يبيعون بعض  
ً
السلع كالبيض والبطاط وخالفه، أما  الوقت الذي يعتبر مناسبا

حقين بالتعليم فإن تواجدهم في الشارع يكون في وقت فراغهم إما في الصباح وقبل الذهاب إلى املدرسة  فيما يتعلق باألطفال امللت

ا مستوى  على  يؤثر  بدوره  وهذا  الصباح،  في  دراستهم  ملن  املدرسة  من  العودة  وبعد  املساء  في  أو  مسائية  دراستهم  لطفل  ملن 

 وحل واجباته املنزلية.  الدراس ي، حيث ال يجد الطفل الوقت الكافي الستذكار دروسه

أما بخصوص األماكن املفضلة لتواجد الطفل في الشارع فقد أفاد املشاركون أن يتواجدون بشكل رئيس ي في األسواق الرئيسية      

ا السيارات )املحطات(، هذا بالنسبة لألطفال  الذين يمتهنون  والجوالت وعند مواقف  أما األطفال  لذين يبيعون بعض السلع، 

فإ املطاعم واملحالت  التسول  بجانب  املصلين، وكذا  الكثير من  يؤمها  التي  الكبيرة  املساجد  بجانب  هي  لهم  املفضلة  األماكن  ن 

مكان تواجده. وفي ضوء ذلك  التجارية الكبيرة )املوالت(. وهذا يدل على أن نوع العمل أو املهنة التي يمارسها الطفل هي من تحدد

 للعمل الذي يقوم به، وبشكل عام يتراوح املبلغ الذي يكسبه طفل الشارع    يتفاوت املردود املادي الذي يكسبه
ً
طفل الشارع تبعا

 ( ريال كحد متوسط لكنه يختلف بالطبع بحسب نوع العمل الذي يمارسه الطفل. 1000-500في اليوم بين )

م.(      )ل.  الطفلة  في شار 14)تقول  الدينية  والكتيبات  األشرطة  بعض  بيع  في  وتعمل  من  ( سنة  "أكسب  الناصر:  عبد  ع جمال 

  
ً
    500عملي يوميا

ً
ريال حسب السوق أقوم بجمع هذه الفلوس وآخر النهار أعطيها ألمي لكي تشتري لنا بها أكل  1000ريال وأحيانا

 أو مالبس أو دفاتر ألخي الصغير".

لبية أمهات أطفال الشوارع ربات بيوت ال  واألعمال التي يزاولها آباء وأمهات أطفال الشوارع تبين أن غا  وفيما يتعلق باملهن   

العمل، أو   أو لعاهة أصابته وأقعدته عن  إما ملرض يعاني منه،  البيت  العمل وقاعد في  أما اآلباء فبعضهم عاطل عن  يعملن، 

وعدم  ألمهات يعانون من األمية والجهل األمر الذي يضاعف من بطالتهم  لعدم توفر فرص عمل مالئمة السيما وهؤالء اآلباء وا

قدرتهم على مزاولة بعض األعمال والوظائف التي تتطلب مستوى تعليمي معين. وهناك عدد من هؤالء اآلباء واألمهات نجدهم  

الن كأعمال  االجتماعية  واملكانة  الدخل  حيث  من  املتدنية  الرتب  ذات  األعمال  بعض  أو  يزاولون  )الوساطة(  الداللة  أو  ظافة 

م أو افتراش األرض وبيع بعض األغراض البسيطة وغيرها من األعمال الهامشية وغير الثابتة  مساعدين لبعض األفراد في أعماله

 يفي بمتطلبات األسرة واحتياجاتها، ويضمن لها العيش الكريم والحياة املناسبة. كما أفاد بعض األ 
ً
 كافيا

ً
طفال  التي ال تدر دخال

الضبط، إما ألن هؤالء اآلباء ال يخبرون أبناءهم عن حقيقة أعمالهم، أو  املشاركين أنهم ال يعرفون ما هي مهنة آبائهم وأمهاتهم ب

، فيما أفاد عدد من أطفال الشوارع أن أحد والديهم أو كالهما قد توفي 
ً
ألن األبناء مقطوعين عن أسرهم وال يعرفون عنها شيئا
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 إذا كان هذا الطفل هو الوحيد بين    هذا الطفل هو العائل الوحيد ألسرته واملتحمل ألعباء املسؤوليةوبالتالي أصبح   
ً
خصوصا

 مجموعة بنات. 

 عن العمل الذي يزاوله      
ً
التي يزاولها إخوان وأخوات أطفال الشوارع فهي ال تختلف كثيرا أما فيما يتعلق باملهن واألعمال 

في الشارع ويمارسون    -هموربما يتواجد معهم والدي   -حيان يتواجد عدد من اإلخوة واألخواتأخوهم طفل الشارع، ففي بعض األ 

 نفس األعمال، والتي تتمثل في بيع بعض السلع والبضائع الرخيصة، أو الحمالة، أو التسول وعدم القيام بأي عمل. 

 األوضاع االجتماعية ألطفال الشوارع  2. 2. 10

خر في الشارع، وهناك  يعيش بعض أطفال الشوارع مع أسرهم، في حين يعيش البعض اآل   لشارع: مكان اإلقامة الحالية لطفل ا

نسبة من هؤالء األطفال يعيشون عند بعض أقاربهم ومعارفهم، مما يدل على أن هنالك نسبة كبيرة من أطفال الشوارع تنتمي  

لهم بكل ما يحمله من مخاطر وأضرار، وحتى أولئك  إلى أسر مفككة وغير متماسكة باعتبار أن الشارع أصبح هو املأوى ألطفا

د بعض معارفهم أو أقاربهم قد يكونون عرضة لالستغالل واالنتهاك من قبل القائمين بإيوائهم مما يجعلهم  الذين يعيشون عن

 أسرته. كاملستجير من الرمضاء بالنار، وفي كل األحوال فلن يكون هؤالء األقارب واملعارف أحن على الطفل من أبويه و 

الشوارع: السكني ألطفال  السكني ألطف   الوضع  الوضع  إما  يتفاوت  يقطن  املهمشين  فئة  من  وهم  منهم  فالبعض  الشوارع  ال 

اإليجارات    من 
ً
أو شقق متواضعة هربا بيوت  في  أو بيوت صفيح، والبعض اآلخر يسكن مع والديه  أو خيمة  أو عشة  صندقة 

 ما يكون املسكن عبارة عن غرفة واحدة أو غرفتين األمر الذي  
ً
فوق بعض مما  يجعلهم يتكدسون فيه بعضهم  املرتفعة، وغالبا

بجوار   أو يسكنون  األرض  يفترشون  أنهم  األرياف  ممن قدموا من  املشاركين  أفاد بعض  في حين  إلى عواقب وخيمة،  يؤدي  قد 

 بعض املباني املهجورة. 

ن العشش والصندقات  وفي ضوء ما تقدم يتضح أن أسر هؤالء األطفال يعيشون في أماكن عشوائية وغير مالئمة فهم يسكنو    

 سكنية حتى في وبيوت ا
ً
لصفيح أو البيوت املنخفضة عن األرض )األدوار السفلية أو ما تسمى بالبدرومات( وهذه ال تعتبر بيوتا

الحد األدنى وهي تعتبر مساكن مؤقتة ال تتوفر فيها مقومات السكن الضرورية كاملاء والكهرباء وشبكة الصرف الصحي كما أن  

املتواضع واملقتصر على بعض الفرش والبطانيات واملخدات والوسائد من النوع    ساكن تحتوي على بعض األثاثمثل هذه امل

املتواضع أما فيما يتعلق ببعض األجهزة الكهربائية أو االلكترونية كالتلفاز والثالجة والغسالة وفرن الغاز فإن الغالبية العظمى  

األ  هذه  مثل  على  تحتوي  ال  املساكن  هذه  المن  عدم  إلى  ذلك  ويرجع  أسعارها  جهزة  بسبب  األجهزة  تلك  مثل  شراء  على  قدرة 

 لتدني املستوى املادي لهذه األسر. 
ً
 املرتفعة والتي ال تستطيع أسر هؤالء األطفال توفيرها نظرا

لدينا عداد    سنة(:"عندنا بيت من الزنك )الصفيح( عبارة عن غرفة واحدة ومطبخ وحمام وال يوجد  12يقول أحد األطفال )   

ملاء بالدبب والقرب )األواني( من الجامع القريب منا، وال يوجد معنا مجاري )شبكة صرف صحي(، أما الكهرباء  ماء بل نجلب ا

يشتغل   )مذياع(  رادي  معه  أبي  بس  تلفزيون  وال  غسالة  وال  ثالجة  نملك  ال  والفوانيس،  الشموع  بعض  بإشعال  نقوم  فنحن 

 . بالحجار )يعمل بالبطاريات("
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إن عالقة أغلب أطفال الشوارع بوالديهم مقطوعة إما بسبب وفاة أحدهما أو كالهما أو   ووالديه:  طبيعة العالقة بين الطفل 

 عن آبائهم. وبعض هؤالء األطفال ممن تربطهم عالقة  
ً
طالقهما أو انفصالهما عن بعض، أو ألن هؤالء األطفال ال يعرفون شيئا

سبب إهمال الوالدين لهم وانشغالهما عنهم بتوفير لقمة العيش  نهم ضعيفة أو شبه مقطوعة ببوالديهم إما أن هذه العالقة بي

األمر الذي يؤدي إلى ترك الحبل على الغارب لهؤالء األطفال ليفعلوا ما يريدونه. وهذه النتائج توضح لنا مدى الحالة التي يعيشها  

مام والحب والحنان والعطف الوالدي  و الطالق مما يفقدهم االهت أطفال الشوارع في ظل غياب اآلباء واألمهات بسبب املوت أ

فيعيش الطفل في أجواء أسرية يشوبها التوتر واالضطراب األمر الذي قد يؤثر على نفسية الطفل، ويجعله يتمنى لو كان له أب  

 أو أم مثل بقية األطفال اآلخرين يرتمي بين أحضانهم ويحس بعطفهم وحنانهم.

   ( الطفل  ِلْقت وأنا ال  سنة( والذي يقوم    ١٤  -علي  يقول 
ُ
بكسب قوت يومه من خالل القيام بخدمة بعض الناس: "منذ أن خ

 عن والدي ووالدتي فقد تربيت عند إحدى العجائز والتي قامت بتربيتي حتى كبرت، واآلن عندما أمرض أظل أعاني  
ً
أعرف شيئا

 وأتمنى لو كان لي أب وأم مثل اآلخرين يحبوني 
ً
 تمون بي".ويخافون علي ويعالجوني ويهكثيرا

تبين من خالل املقابالت التي أجريت مع األطفال املشاركين في الدراسة أن العالقة القائمة  طبيعة العالقة بين والدي الطفل:  

 ما يتخاصمان ويختلفان على أتفه األسباب، بسبب وبدون سبب
ً
. وهذا  بين األبوين ليست على ما يرام حيث أن الوالدين كثيرا

إلى أن وجود ا  ويساعده على  مؤشر 
ً
 ومتوترا

ً
النفس ي للطفل ويجعله قلقا الوضع  ملشاجرات والخالفات داخل األسرة يؤثر على 

األطفال   أشار  في حين  أو أن األم    -ممن والديهم منفصلين عن بعضهما    -التشرد وترك األسرة.  متزوج من أخرى،  أن األب  إلى 

متعدد الزوجات أو األزواج مما يؤثر على نفسية الطفل ويجعله طفل على العيش في جو أسري  متزوجة من آخر وهذا يجبر ال

 غير متوافق مع نفسه ومع واقعه. 

حياة      
ً
مفضال املنزل  وترك  الهروب  إلى  بالطفل  تدفع  التي  األسباب  من  تكون  قد  الظروف  هذه  مثل  أن  إلى  الدراسات  وتشير 

 لخروج بعض  ٢٠٠٠رون )يش فيه. حيث يرى عثمان وآخالشارع على الجحيم األسري الذي يع
ً
 رئيسيا

ً
( أنه "إذا كان الفقر سببا

وتعدد  األسرية  الخالفات  منها  املظاهر  من   
ً
عددا يتخذ  الذي  األسري  للتفكك  يعود  آخر  سبب  فهناك  الشارع  إلى  األطفال 

 الزوجات وتعدد مرات زواج اآلباء".

منهم يكونون اتجاهات سلبية نحو أسرهم وذلك ألن نحو أسرهم تبين أن البعض    وعند استقصاء اتجاهات أطفال الشوارع    

أسرتهم هي من دفعت بهم إلى هذا الطريق، كما أشار البعض بأنهم يتعرضون للضرب الشديد على يد أحد أفراد األسرة عندما  

الس النظرة  كونوا هذه  بأنهم  األطفال  بعض  يرى  حين  في  ما،  ش يء  منها  يطلب  أن  بسبب حرمايحاول  األسرة  نحو  من  لبية  نهم 

 األب يأخذ كل ما بحوزته من مال  
ً
أبسط حقوقهم اإلنسانية كحقهم في التعليم أسوة باألطفال اآلخرين، أو ألن األسرة وخصوصا

لكي يوفروا  التسول  أو يمارسون  الشوارع  في  األطفال يعملون  أننا وجدنا بعض  بثمرة عمله، والغريب    وحرمانه من االستمتاع 

 قيمة )القات( آلبائهم.  

على الجانب اآلخر أشار بعض املشاركين إلى أنهم يحملون اتجاهات إيجابية نحو أسرهم، وقد كانت مبرراتهم لذلك تتمثل في     

من   يجدوا  وأنهم  الصعبة،  االقتصادية  الظروف  وإنما  الشارع  إلى  ينزلون  الذي جعلهم  الرئيس ي  الدافع  هي  تكن  لم  األسرة  أن 
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جيع، وتلبية بعض مطالبهم، والسماح لهم بالدراسة إلى جانب العمل وتشجعهم على ذلك،  ل الرعاية واالهتمام والتشأسرهم ك  

 ما  
ً
وال تمارس ضدهم أي ضغوط. كما أن بعض األطفال يشعرون باتجاهات ايجابية نحو األسرة بسبب أن أحد األبوين )وغالبا

 عند فقدان األخوة الكبار،  مزاولة أي عمل فيحل الطفل يكون األب( مريض ومقعد في الفراش وال يستطيع 
ً
محل الوالد، خاصة

البعض   أن  لدرجة  أسرته،  تجاه  سلبي  أي شعور  ودون  تامة  وقناعة  ذاتية  برغبة  الشارع  في  العمل  على  الطفل  يقدم  وبالتالي 

 يدافع عن أسرته بشكل مستميت.

بة فالبعض منهم ينظر إلى نفسه نظرة دونية  وفيما يتعلق باتجاهات أطفال الشوارع ونظرتهم لذواتهم فقد كانت النتائج متضار    

 عندما يقارن نفسه باألطفال اآلخرين وهم متوجهين إلى مدارسهم أو خارجين منها، ويتمنى لو كان مثلهم، في حين ينظر  
ً
خصوصا

ن األشياء  ل إيجابي حيث يرون أنهم أفضل بكثير من األطفال اآلخرين فهم يكسبون املال ويشتروالبعض اآلخر إلى أنفسهم بشك

التي يريدونها، كما أنهم يحظون باالحترام من قبل الكل ألنهم يعملون ويكسبون من عرق جبينهم وهذا يشعرهم بالثقة واالعتزاز  

ت اإليجابية التي كّونها أطفال الشوارع نحو ذواتهم قد ربما ترجع  . وهذه االتجاها-على حد تعبيرهم    –بالنفس واحترام الذات  

 ة: للعوامل التالي

التعزيز أو التدعيم الذي يغرسه بعض اآلباء وأولياء األمور وحتى بعض أصحاب العمل في أذهان األطفال الصغار، حيث   -

على   واعتماد  العمل رجولة  أن  اعتبار  على  العمل  على  األطفال  يشجع  البعض  يشعر  نجد  الطفل  فإن  هنا  ومن  النفس. 

 يجابي عن ذاته. بالثقة واالعتزاز بالنفس وبالتالي يكّون مفهوم إ

 ألنهم يعملون وغيرهم ال   -
ً
هناك اعتقاد خاطئ مغروس في أذهان األطفال يتمثل في أن اآلخرين يحترمونهم ويقدرونهم نظرا

 يعمل.

له - يوفر  الذي  املال  على  العاملين  الشوارع  أطفال  العاملين  حصول  غير  األطفال  يأخذ  الذي  الوقت  في  يريدونه  ما  م 

يجعل   أسرهم  من  على  مصاريفهم  معتمدين  أصبحوا  أنهم  من  املجتمع  في  ومكانتهم  بقيمتهم  يشعرون  العاملين  األطفال 

 أنفسهم. 

 على أن امل    
ً
ستقبل الذي ينتظرهم  أما بخصوص اتجاهات أطفال الشوارع نحو املستقبل الذي ينتظرهم فقد أجمع الكل تقريبا

في ظل أوضاع الحرب  ال يبشر بخير وأنه مستقبل مظلم ليس عليهم فقط بل على جميع أ البلد ال سيما  في هذا  الشعب  فراد 

أو   أمل  أي بصيص  من  متشائمة خالية  نظرة  املجهول  املستقبل  إلى  ينظرون  فهم  وبالتالي   ،
ً
اليمن حاليا التي يشهدها  والدمار 

مهن تجارية بسيطة كأن   هم املستقبلية أو املهن التي يرغبون أن يمارسوها عندما يكبرون معظمها تتركز حول تفاؤل. وحتى أمنيات

يتمنون أن يصبحوا تجار، أو أصحاب محالت أو دكاكين، أو )بسطات(، أو سائقين، بل إن البعض منهم يحلم في املستقبل أن  

 في مطعم، أو أن يتمكن من الحصول على أي
ً
 عمل ليتمكن من إعالة أسرته.  يكون عامال

 الوضع الثقافي والتعليمي ألطفال الشوارع  3. 2. 10

 حيث أن جميع هؤالء األطفال لم يتجاوزوا     
ً
إلى أن وضعهم التعليمي متدني جدا املقابالت مع األطفال املشاركين  تشير نتائج 

تعليم ولكنه تسرب منه في وقت مبكر، ويرجع املشاركون  املرحلة األساسية وبعضهم لم يلتحق بالتعليم من أساسه أو التحق بال
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إلى ع  التعليمي  مستواهم  أو  تدني  للدراسة  مستقبل  وعدم وجود  الصعبة،  واملعيشية  االقتصادية  كالظروف  األسباب  من  دد 

لوقت الكافي  سنوات بسبب الحرب في اليمن(، أو عدم وجود ا  ٥التعليم )ال سيما بعد انقطاع مرتبات موظفي الدولة ألكثر من  

 تي ال تسمح لهم بمواصلة أو إكمال دراستهم.للدراسة والبقاء في الشارع وممارسة بعض األعمال والتوفيق بينهما وال

وبعضهم       والجهل،  األمية  من  يعانون  واألمهات  اآلباء  غالبية  أن  تبين  فقد  واألخوة  لألبوين  التعليمي  بالوضع  يتعلق  فيما  أما 

الطف يعرف  ال  أو  كثير متوفى  يختلف  ال  التعليمي  واألخوات فوضعهم  لألخوة  وبالنسبة  مكانهم،  أين  أو  هم  من  الوضع  ل  عن   
ً
ا

 التعليمي لطفل الشارع. هذا ويمكن تلخيص الوضع التعليمي ألطفال الشوارع في النقاط التالية: 

ا  - أمام   
ً
األسر عائقا التي يعيشها أطفال  االقتصادية واملعيشية الصعبة  الظروف  التحاقه  تعتبر  أو  لطفل في مواصلة دراسته 

ظروف ال تتيح للطفل الوقت الكافي للدراسة أو محاولة التوفيق بينها وبين  باملدرسة إن كان ممن ال يدرسون، حيث أن هذه ال

 العمل الذي يمارسه. 

الطفل أن التعليم يحتاج إلى  إن حصول الطفل على مردود مادي من جراء قيامه بالعمل الذي يمارسه في الوقت الذي يرى    -

نهم يرى أنه يكسب في الشارع أضعاف ما قد يكسبه من فترة طويلة من الزمن حتى يحقق املردود املادي للشخص، فالبعض م

التعليم بعد التخرج هذا إن حصل على وظيفة، كل هذا يجعل الطفل يكون اتجاه إيجابي نحو ذلك العمل وعلى الجانب اآلخر  

 بي نحو الدراسة والتعليم.يكون اتجاه سل

لتحاق باملدرسة أو مواصلة دراستهم إذا توفرت لهم السبل  هنالك رغبة شديدة من قبل غالبية أطفال الشوارع العاملين في اال  -

 ووجدوا من يعولهم وينفق عليهم ويلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم. 

نتيجة األوضاع املعيشية الصعبة ووجود فجوة بين املدرسة  وجود عدد كبير من األطفال العاملين ممن تسربوا من مدارسهم    -

 همت في تهيئة الفرص أمامه لترك املدرسة. والبيئة االجتماعية للطفل والتي سا

 بعمل األطفال ولو على حساب دراستهم ومستقبلهم، فالغرض عندهم    -
ً
انخفاض املستوى التعليمي لألبوين يجعلهم أكثر قبوال

 اآلنية( وليس املؤقتة أو اآلجلة.هو املنفعة الوقتية ) 

، لكن ذلك ي  -
ً
 ماديا

ً
كون على حساب تأهيله، ألن األطفال العاملين في بعض األعمال ال  إن عمل الطفل قد يحقق لألسرة مكسبا

 .
ً
 يتعلمون منها مهنة وال حرفة وهذا يعني أنه لن يتأهل للمستقبل، وهذا بدوره يقود إلى تعرضه للبطالة والفقر غدا

وهإ  - يدرس،  ال  أنه  فإما  الدراسة  من  للموقف  بالنسبة  اثنين  واحد من  يعمل هو  الذي  الشارع  أن عمله قد  ن طفل  يعني  ذا 

يتسبب له بأفدح الخسائر في املستقبل ألن عمله يتم على حساب دراسته. وإما أنه يدرس إلى جانب العمل، وهنا تسجل نقطة  

عد نصف يوم من العمل، يأتي إليها وهو مصاب باإلعياء واإلرهاق وقد لوحظ أن  هامة وهي أن الطفل الذي يأتي إلى املدرسة ب

 بالدوام املدرس ي وأقل مستوى في تحصيلهم الدراس ي، وقد جعلتهم حياة الشارع  األطفال العاملي 
ً
ن الذين يدرسون هم أقل التزاما

 على النظام املدرس ي. 
ً
 واألسواق التي اعتادوا عليها أكثر تمردا
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 وارع؟ تائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث: ما هي املشاكل واملخاطر التي يواجهها أطفال الشالن 3. 10 

يتعرض طفل الشارع إلى العديد من املشاكل واألخطار جراء تواجده املستمر في الشارع، واحتكاكه بالعديد من الناس سواء     

أ  ،
ً
معينا  

ً
عمال يمارس  ممن  الطفل  كان  إذا  لهم  يبيع  طفل  من  يعيشه  الذي  السائب  فالوضع  شاكلته،  على  هم  ومن  زمالئه  و 

املشاج من  للكثير  يعرضه  يأتي  الشارع  ال  الرزق  وكسب  بالورود،  مفروشة  أو  سهلة  ليست  الشارع  فحياة  واملشاحنات،  رات 

 ن أطفال الشارع منها:  بسهولة، وقد تبين من خالل املقابالت أن هنالك مجموعة من األسباب التي تؤدي إلى حدوث املشاجرات بي

 في حصوله على الرزق،  : حيث يلعب الحيز أو املكان الذي يشغله االصراع على مكان التواجد  -
ً
 رئيسيا

ً
لطفل في الشارع دورا

 األمر الذي يؤدي إلى حدوث الصراعات واملشاجرات بين األطفال من أجل التسابق على املكان املناسب لطلب الرزق. 

 بين األطفال العاملين أو الذين يبيعون سلعة ما، حيث يؤدي ذلك إلى حدوث املشاجر ون التسابق على الزب  -
ً
ات بينهم  : خصوصا

( األطفال  أحد  يقول  الزبون.  لجذب  محاولة  في  ثمنها  تخفيض  أو  لها  والترويج  منهم عرض سلعته  كل  يحاول  ( سنة  15عندما 

م نضارب  األحيان  بعض  في  إننا  "وهللا  للموز:   
ً
بائعا نبيع  ويعمل   

ً
أحيانا أننا  لدرجة  له  يبيع  يشتي  واحد  كل  الزبون  على  ضاربة 

 كبر كمية ممكنة". بخسارة املهم نحاول بيع أ

: قد يؤدي قيام بعض األطفال بممارسة نشل أو سرقة بعض الناس إلى حدوث املشكالت بينهم إما  النشل أو السرقة والغش  -

ا أو بسبب  ما تم سرقته  املشاجرات فيما  بسبب اختالفهم على تقسيم  إلى حدوث  لتسابق على فعل السرقة نفسه مما يؤدي 

 معينة يتعرضون لالعتداء من قبل الزبائن بحجة أنهم يغشون في بيعهم. بينهم. كما أن بعض األطفال 
ً
 ممن يبيعون سلعا

     ، )س  الطفل  وإهانتي    14يقول  بشتمي  يقوم  الناس  فبعض  كثيرة،  ملشاكل  الشارع  في  "أتعرض  يقوم  سنة(:  اآلخر  والبعض 

لغش في البيع والسرقة. كما أنني أتعرض للكثير من بضربي، واالعتداء علي عندما أحاول أن أبيع لهم، والبعض األخر يتهمني با

 املضايقات من قبل الباعة اآلخرين ممن يبيعون نفس السلعة التي أبيعها، ويحاولون أخذ زبائني، أو االستيالء على مكان بيعي".

واالضطهاد من قبل الكبار، : حيث يتعرض الكثير من األطفال العاملين إلى املعاملة السيئة والقاسية  تداء من قبل الكباراالع  -

باألمان. اإلحساس  والقلق وعدم  بالخوف  الطفل  الكبار  " مما يشعر  احتيال  االستغالل ومن  من  يعانون  األطفال  من  فالكثير 

البق إلى  يضطرون  بحيث  أندادهم  من  لكسبوحتى  الشوارع  في  طويلة  ساعات  املتحدة    اء  األمم  )منظمة  قوتهم" 

 (. 58 ،ص.1997للطفولة،

 نوع املخاطر واألضرار التي يتعرض لها طفل الشارع والتي يمكن إجمالها فيما يلي: وتت    

املرورية  - في  الحوادث  التسول  ممارسة  أو  األغراض  بعض  ببيع  يقومون  األطفال  من  فالعديد  وتقاطع :  والجوالت  الشوارع 

  الطرقات أو عند إشارات املرور وهذا يجعلهم عرضة لحوادث السير السيما وأن الب
ً
 بالزبون أو ممسكا

ً
عض منهم يظل متشبثا

 ما. كما أن بعض أطفال الشوارع  
ً
 في أن يحظى منه بش يء ما أو يشتري منه شيئا

ً
بسيارته أو يحاول الجري وراءه واللحاق به آمال

 عند قيام  ون بالجري وراء السيارات ومحاولة التشبث بها أو امتطائها أثناء سيرها مما قد يعرضهم ملخاطر كثيرة خصو يقوم
ً
صا
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األطفال    سقوط  إلى  يؤدي  قد  الذي  األمر  فجأة  الفرامل  أو ضغط  وإنقاصها  القيادة  سرعة  بزيادة  املتهورين  السائقين  بعض 

 وإصابتهم بأضرار بليغة وربما الوفاة.

والبلدية  - الشرطة  قبل  من  واملالحقة  الرس القبض  الجهات  أو  الشرطة  قبضة  في  يقعون  قد  الشوارع  أطفال  فبعض  مية  : 

السيما إذا ما تم التبليغ عنهم بسبب سلوكهم السيئ أو ما يقومون به من تصرفات طائشة وال أخالقية األمر الذي قد يؤدي إلى  

أو دور  األحداث، كما أن البعض منهم ممن يقومون ببيع سلعة ما يتعرضون في كثير من    إيداعهم في دور الرعاية االجتماعية 

 طة البلدية شأنهم في ذلك شأن كثير من الباعة اآلخرين )كبار السن(.األحيان للمطاردة من قبل شر 

 متعددة منها العنف اللفظي كالتفوه عليهم بالسبالعنف املوجه نحوهم من الكبار  -
ً
والشتم واأللفاظ    : والذي يأخذ أشكاال

م  وعلى  عليهم  واالعتداء  الضرب  الجسدي من خالل  أو  البدني  والعنف  الجارحة،  أو  أغراضهم،  النابية  أو مصادرة  متلكاتهم، 

 ما نالحظها في سوق القات عندما يقوم عاقل السوق أو مالك األرض )صاحب ملكية سوق القات(  
ً
ومثل هذه االعتداءات كثيرا

بأخذ مبالغ مالية من بائعي القات مقابل إيجار املكان أو املوضع الذي يمارسون فيه عملية بيع القات  بتكليف بعض البلطجية  

ما تسمى ب)العرصة(، حيث نجد هذا الشخص يتعامل مع الطفل الذي يبيع القات بكل همجية وعدوانية سواء بالضرب أو أو  

 للقات حيث يقول: "أتعرض كل    15العمر    ببعثرة ما بحوزته من قات. ويؤكد هذا أحد األطفال البالغ من 
ً
سنة والذي يعمل بائعا

أدفع ل أن  إما  القاسية  املعاملة  لهذه  القات  يوم  يأخذ  أو  بالسب والشتم والضرب  باالعتداء علي  يقوم  أو  يريده  الذي  املبلغ  ه 

غ الذي يطلبه مني يقول لي أعجبك  عنده وال يخلينا نطلب هللا وعندما أقول له إن معي قات قليل وال يستاهل أدفع عليه املبل

 يمهلني بعض الوقت حتى أطلب هللا  هذا الش يء وإال ال تطلبش هللا في هذا السوق شوفلك سوق ثاني غير هذا ا
ً
لسوق. أحيانا

 وأعطيه حقه وأحيانا أخرى ما يسمحليش أبيع حتى لزبون واحد إال بعد أن يأخذ حقه املبلغ بالكامل وكل يوم من هذا الخبر". 

الطفل وقدراته  - تفوق طاقة  التي  أو  الخطيرة   خطيرةاألعمال 
ً
أعماال بمزاولة  يقومون  األطفال  أن بعض  في   : حيث  كالنبش 

، إلى جانب  
ً
 عن بعض القوارير الفارغة أو العلب املعدنية لبيعها مقابل مادي ضئيل جدا

ً
أكوام الزبالة أو مقالب القمامة بحثا

دراتهم وال يستطيعون إنجازها بسهولة، مما يجعلهم عرضة لإلصابة ببعض األضرار التي إن  قيام بعض األطفال بأعمال تفوق ق

 فإنها قد تؤثر عليهم في مستقبل حياتهم.لم تؤثر عليهم حال
ً
 يا

: نتيجة لتواجد الطفل املستمر في الشارع فإنه أكثر عرضة لالستغالل بكل أنواعه وخاصة االستغالل  التحرشات الجنسية  -

  من قبل األفراد الذين يحتك بهم، فالشارع يضم العديد من املنحرفين واملجرمين وأصحاب السوابق والشاذين ج الجنس ي  
ً
نسيا

 اإلناث  
ً
وغيرهم األمر الذي ال يجعل طفل الشارع بمنأى عن التعرض لتحرشاتهم الجنسية سواء اللفظية أو الحسية وخصوصا

الثقة والنظرة الدونية   منهن، األمر الذي قد يؤثر على شخصياتهم وينمي لديهم اإلحساس بالنقص واالنهزام والضعف وعدم 

واملس بل  واملجتمع  واآلخرين  من  للذات  بالعديد  واإلصابة  الصحية  املخاطر  من  للعديد  تعرضهم  عن   
ً
فضال  ،

ً
عموما تقبل 

 
ً
الشرعي لإلناث، ونظرا التناسلية والحمل غير  النفسية والجسدية كاإليدز واألمراض      األمراض 

ً
النقطة حساسة جدا ألن هذه 

بكثير من الحيطة والحذر ولم يحاولو  تعاملوا معها  الدراسة  في  املشاركين  ا اإلفصاح عنها بقدر كاف، وحتى من حاول أن  فإن 

 منهم في هذه النقطة كان يذكر بأنه تعرض لبعض التحرشات الجنسية من قبل البعض إال أنه استطاع أن يوقف  
ً
يكون صريحا
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التحر   املضايقات هذه  من  للكثير  يتعرضون  األطفال  هؤالء  أن  والحقيقة  حده.  عند  املتحرش  الشخص  يوقف  أو  شات 

 الجنسية من قبل اآلخرين السيما الكبار.   والتحرشات

العمر      من  البالغة  الحقيقي(  اسمها  ليس  )وهذا  سامية  الطفلة  أن    13تقول  "منذ  )األخدام(:  املهمشين  فئة  من  وهي   
ً
ربيعا

وأ أ خلقت  أحاول  وعندما  اآلن  حتى  معهم  أعيش  زلت  ما  والتي  الجيران  أحد  عند  تربيت  فقد  أسرتي  عن   
ً
شيئا أعرف  ال  ن  ني 

إحدى   )عند  املكان  هذا  إلى  وأتي  الصبح  يوم  كل  أقوم  واآلن  يخلفوا غيري،  ولم  ماتوا  بأنهما قد  لي  يقولون  أسرتي  أسألهم عن 

عض اآلخر ال يعطيني، وهناك من يتعرض لي باملضايقات واملعاكسات، وال  الجوالت( لكي أشحت )أتسول( البعض يعطيني والب

وأمارس هذه ش يء،  له  أفعل  أن  كفاية    أستطيع  فيه جمع فلوس  يمر وال أستطيع  الذي  واليوم  يوم  التسول( كل  )مهنة  املهرة 

أتمنى أن أبطل )أترك(    أتعرض للضرب الشديد من قبل صاحب البيت اللي أني جالسة عنده وكذلك من قبل زوجته وعياله.

 هذي املهرة )العمل( لكن أين أعيش ومن أين آكل شاموت جوع".  

سنة والذي يبيع البطاطس املقلية في سوق القات فقد قال: "حاول بعض الصعاليك في   13بالغ من العمر  أما الطفل )م( ال    

م ضربوني بقوة حتى خرج الدم من نخري )أنفي( واآلن  الشارع في إحدى املرات استغاللي وإغوائي وملا رفضت االستجابة ملطالبه

 حتى أنه أحيان تجئ لي كوابيس في الليل وأنا نائم".  كل ما أشوفهم أحس قلبي يدق بقوة وأشعر بالخوف الشديد

إلى : أشار العديد من املشاركين إلى أنهم يتعاطون القات والسجائر بشكل دائم، كما أشار بعضهم  تعاطي القات واملكيفات  -

البعض منهم قد  أنهم يتعاطون حتى )الشمة( و)التنبل(، وفي بعض األحيان يذهبون ملضغ القات مع بعض األصدقاء، كما أن  

 خالل مقابالتهم.  
ً
 يلجأ إلى إدمان بعض العقاقير واألدوية أو تعاطي املخدرات وإن لم يذكروا ذلك صراحة

 عنها هذه الدراسة يمكن التوصل لالستنتاجات التالية:في ضوء النتائج التي أسفرت االستنتاجات: . 11

ظ   - تفش ي  وراء  ومتشابكة  متداخلة  وعوامل  أسباب  هنالك  مستوى  أن  وتدني  الفقر،  انتشار  في  تتمثل  الشوارع  أطفال  اهرة 

وضعف   الطالق،  أو  باملوت  الوالدين  من  والحرمان  التعليم،  من  التسرب  نسبة  وارتفاع  البطالة،  وتفش ي  الرقابة  املعيشة، 

 
ً
تشجيعا يلقى  الذي  األطفال  وعمل  املتوترة،  العائلية  األسري، واألجواء  والتفكك  األبناء،  على  من  األسرية  كثير  قبل  من   

ً
كبيرا  

 في التأثير على الطفل وتشجيعه  
ً
 هاما

ً
األسر السيما ممن تعاني من الحالة االقتصادية الضعيفة، كما يلعب رفاق السوء دورا

 الخروج إلى الشارع.على ترك املنزل و 

ب  - يلتحقوا  لم  أنهم  إما  األطفال  فهؤالء   ،
ً
جدا متدني  الشوارع  ألطفال  التعليمي  الوضع  كانوا  إن  أنهم  أو  أساسه،  من  التعليم 

 من التعليم، أما القلة القليلة منهم ممن الزالوا  
ً
ملتحقين بالتعليم ولكن بسبب بعض الظروف السيما االقتصادية تسربوا مبكرا

األعمال  ملتحق الدراسة وممارسة  بين  التوفيق  أنهم ال يستطيعون  أو  أنهم سوف يتسربون فيما بعد  إما  بالتعليم فهم  التي  ين 

يقومون بها في الشارع األمر الذي يؤثر على مستواهم الدراس ي، وحقهم في ممارسة اللعب الذي يعتبر ضروري لنموهم االجتماعي  

ل التعليمي  اآلباء  والنفس ي. وال يختلف الوضع  أن غالبية  إذ  أسوأ  لم يكن  إن  للطفل  التعليمي  الوضع   عن 
ً
ألبوين واألخوة كثيرا
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تعلمين، كما أن وضع األخوة التعليمي مشابه لوضع طفل الشارع بل قد يوجد أكثر من طفل لدى األسرة  واألمهات أميين وغير م 

 الواحدة في الشارع. 

الشار   - االجتماعي لطفل  بالوضع  يتعلق  فيما  الحجم  أما  أسر كبيرة  إلى  ينتمون  الشوارع  أطفال  غالبية  أن  استنتاج  ع فيمكن 

يشك مما  األفراد  من   
ً
كبيرا  

ً
عددا األسرة  تضم  وضع  ظل  في  واحتياجاتها،  األسرة  متطلبات  توفير  في  األسرة  رب  على   

ً
ضغطا ل 

 املتدهور. 

ق  - مهارة  وال  خبرة  تكسبهم  ال  هامشية   
ً
أعماال يمارسون  الشوارع  أطفال  هذه  أن  يمارسون  أنهم  كما  املستقبل،  في  تفيدهم  د 

التواجد عند التقاطعات والجوالت وعند إشارات املرور،  األعمال لساعات طويلة وفي أماكن خطرة على صحتهم وحياتهم، مثل  

 وفي أماكن وضع القمامة واملخلفات.

األ   - من  للعديد  ويفتقر  للعيش،  مالئم  غير  الشوارع  ألطفال  السكني  الوضع  كاملرافق  إن  للمعيشة،  الالزمة  الضرورية  شياء 

 الصحية، واألجهزة واألدوات الكهربائية.

يع  - الذي  األسري  الجو  هذه  إن  يفاقم  الذي  األمر  وهو  األبوين،  بين  واملشاحنات  بالتوترات  مشحون  الشارع  طفل  فيه  يش 

 من جو األس
ً
 رة املليء باملشاكل والصراعات التي ال تنتهي. الظاهرة، فالطفل قد يلجأ في كثير من األحيان إلى الشارع هروبا

لنفسية، كاملشاجرات مع اآلخرين، واالعتداء من قبل الكبار،  يتعرض أطفال الشوارع للعديد من املخاطر واألضرار الصحية وا -

 خطيرة ال تتن
ً
اسب مع طاقاتهم  والعنف واالستغالل بكافة أشكاله، والتحرشات الجنسية، والحوادث املرورية، وممارسة أعماال

 ها من السلوكيات املنحرفة. وقدراتهم، واالحتكاك برفاق السوء، وتعاطي املكيفات واملخدرات، وممارسة التسول والسرقة وغير 

 في ضوء نتائج الدراسة يوص ي الباحث بما يلي:التوصيات: . 12

ين، لتقديم صورة واضحة ودقيقة عن أوضاعهم  القيام باملزيد من األبحاث والدراسات حول أطفال الشوارع، واألطفال العامل  -

لهم، وتحويلهم إلى طاقة منتجة وفاعلة تسهم في خدمة  الفعلية بما يساعد الجهات املختصة على تقديم يد العون واملساعدة  

 الوطن وتقدمه وازدهاره. 

مع املدني بدوره نحو هذه الفئة من  االتصال بمؤسسات املجتمع املدني، واطالعهم على أوضاع هؤالء األطفال، حتى يقوم املجت   -

 وضع املتردي الذي تعيش فيه.األطفال والتي هي في أمس الحاجة إلى تقديم املساعدة لها وانتشالها من ال

-    
ً
السحب الفوري لألطفال الخاضعين إلى أشكال العمل غير املسموح بها أو ذات الخطورة والعمل على إعادة تأهيلهم جسديا

.
ً
 .عيل القوانين التي تمنع عمالة األطفال مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنع جميع أشكال تشغيل األطفال وإلغائهاوسن وتف ونفسيا

 والتوجه التدريجي من قبل الدولة نحو إلغاء أي عمل يقوم به أطفال في سن الدراسة.  
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لحاالت املستحقة بالفعل لذلك الضمان،  تقديم العون والدعم املادي من خالل توسيع شبكة الضمان االجتماعي واستيعاب ا - 

أبنائها   القاسية بحيث تعمل على دفع  الحياة  الشارع  إلعانتها على مواجهة ظروف  إلى   من دفعهم 
ً
باملدرسة بدال االلتحاق  نحو 

 للتسول أو العمل.

األ   - تشغيل  لتفادي  وسيلة  أفضل  أنها  باعتبار  وإلزاميته  التعليم  مجانية  إقرار  على ضرورة  إلى سوق  العمل  طفال وخروجهم 

 س وتشجعهم على مواصلة دراساتهم. العمل، وتقديم الحوافز املادية واملعنوية لألسر الفقيرة التي تلحق أبناءها في املدار 

وتشجيع    - وتأهيلهم،  وتعليمهم  رعايتهم  على  والعمل  واملعدمين،  واليتامى  املشردين  األطفال  وتأهيل  لتدريب  مراكز  إنشاء 

 ليم املنهي لألطفال. التدريب والتع

وعة واملرئية( بدورها الفاعل في توعية  نشر الوعي بين أفراد املجتمع من خالل قيام وسائل اإلعالم املختلفة )املقروءة واملسم  -

املجتمع بمخاطر امتهان األطفال بغرض الكسب، واالستمرار في تكثيف حمالت توعية ملنع نمو ظاهرة أطفال الشوارع واألطفال  

 لين.  العام

تم الدفع به إلى الشارع  تعريف وتوعية الوالدين وأولياء األمور باآلثار الخطيرة التي تصيب الطفل في حاضره ومستقبله عندما ي -

 للكسب املادي على حساب تحصيله الدراس ي، وعلى حساب نموه الجسدي والنفس ي والعقلي والسلوكي.

 وارع للتعامل معها على أسس علمية. إنشاء قاعدة معلوماتية خاصة بظاهرة أطفال الش -
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 ....................................... .......................................................................................................األثاث املتوفر في املسكن:  ●

 .............. ......................................................مهن األخوة الذكور:  ●  ................. مهنة األم:  ● ................. مهنة األب:  ●

   مرتفع  □ متوسط    □ منخفض    □مستوى دخل األسرة:   ●.............. .. .......................................األخوات اإلناث:  مهن  ●

 دراسات عليا   □ جامعي       □ثانوية      □ إبتدائية )أساسية(       □يقرأ ويكتب     □ أمي      □ مستوى تعليم األب:   ●

   دراسات عليا □جامعية      □    ثانوية  □إبتدائية )أساسية(     □ تقرأ وتكتب      □ أمية      □ مستوى تعليم األم:   ●

      □           العالقة بين الوالدين:   ●
ً
      األم متوفية     □        األب متوفي     □              منفصالن عن بعضهما   □        يعيشان معا

 ال يعرف عنهما ش يء    □ األبوين كالهما متوفيان           □ 

   :الوضع الشخص ي للطفل 

 في الشارع   □ مع بعض األقارب واملعارف               □ مع األسرة            □ للطفل:     مكان اإلقامة الحالية   ●

ما السبب أو األسباب التي جعلتك تخرج إلى الشارع:   ●

............................................................................................................................ .................................................. 

     .................................................................................................................................................................................   

       □     أمي       □       أبي           □ك تخرج إلى الشارع:من الشخص الذي قال ل  ●
ً
خرجت لوحدي                □      اإلثنان معا

 ........................................  شخص آخر )حدد( □ 

 لي:  ال        )في حالة اإلجابة بنعم( أجب عما ي  □ نعم       □ هل تمارس أي أعمال خالل تواجدك في الشارع؟      ●

 .......................................... ..........ما العمل أو األعمال التي تمارسها خالل تواجدك في الشارع:  -أ

 ...................................................................كم عدد الساعات التي تقضيها في العمل بالشارع؟  -ب

 ....................................................... واجد فيه بشكل منتظم أثناء عملك؟ ما هو املكان الذي تت -ج

 من عملك في الشارع؟:           -د
 
          ريال ١٠٠٠ – ٥٠٠ما بين  □ريال             ٥٠٠أقل من  □ كم تكسب يوميا

 ريال   ٣٠٠٠أكثر من  □ريال               ٣٠٠٠ – ٢٠٠٠ما بين   □        ريال           ٢٠٠٠ – ١٠٠٠ما بين  □     

 ماذا تفعل بالفلوس التي تكسبها من عملك في الشارع؟   -ه

 .......... .................. أعطيها لشخص آخر )حدد(: .... □أحتفظ بها لنفس ي        □ أعطيها ألمي         □ أعطيها ألبي          □ 

 ها أثناء تواجدك في الشارع؟ ما هي املشكالت واملخاطر التي تتعرض ل ●

 االغتصاب   □التحرش     □    االكتئاب وامللل   □ القلق والتوتر      □الخوف والرعب     □ السهر      □ البرد      □ الجوع     □ 



 

 

321 
 

ISSN: 2701-9233 

 
 

 2022 ،5، العدد 2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 5 (2022) 

 

 
  التهديد، األلفاظ النابية ... إلخ(    العنف اللفظي )السب، الشتم،   □      العنف الجسدي )الضرب، اللطم، املشاجرات... إلخ(  □ 

 .........    ..أخرى )أذكرها(: □  ممارسة أعمال شاقة فوق مستوى قدراتي □اإلصابة ببعض األمراض   □التسمم الغذائي   □ 

 هل تتعاطى أي من املواد واملكيفات التالية:  ●

 حشيش ومواد مخدرة    □ حبوب مهدئة      □"    حوت "تمبل □ شمة      □ شيشة "معسلية"      □ سجائر      □ قات      □ 

 مواد أخرى )أذكرها(: ..............................................................  □ شم بالستيك ومواد مخدرة      □ 

 هل مارست أي من األعمال التالية خالل تواجدك في الشارع:   ●

 البحث في القمامة       □ التسول         □ الخطف          □ صب          االحتيال والن  □ النشل           □ السرقة        □ 

 أخرى )أذكرها(: ...............................................   □ االنضمام إلى بعض الشلل والعصابات            □  

 ........ ............نوع اإلعاقة ........ذا كانت اإلجابة نعم أذكر إ  ال  □ نعم    □ هل تعاني من أي إعاقة جسدية أو ذهنية؟   ●

 ........ .............إذا كانت اإلجابة نعم ما هي ........ ال     □ نعم      □أصبت بأي أمراض خالل تواجدك في الشارع؟    هل  ●

 ......................... ...............................ال   وملاذا: ................  □ نعم      □هل ترغب في العودة للمدرسة وإكمال تعليمك؟    ●

افق على االلتحاق بها؟ ●  إذا كان هنالك جمعية أو مؤسسة إنسانية أو خيرية ترغب في مساعدتك فهل ستو

 ............ ....................................................................................................ال  وملاذا: .........................................  □ نعم   □  

 ......... ..........................................ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟   ●      ال  □ نعم      □ هل تملك هاتف محمول:     ●

 .................................. .......................................................................................................و أسرتك؟  ما هو شعورك نح  ●

 .............................. ......................................................................... ...............................................كيف تنظر لنفسك؟   ●

 ................................. .................................................. ................................................................كيف تنظر للمستقبل؟  ●
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Abstract 

The study objective is to show the role of external audit in detecting the legal 

violation related to oil and Gas contract signed by the Iraqi government in Kurdistan 

with the foreign Oil and Gas companies. The Iraqi government is facing some 

difficulties as the absence of tow way of communication between the local 

government in Kurdistan and the general government on Iraq in relation with Oil 

and Gas sector that is affection the future of this sector. A field study was 

performed by preparing a questionnaire and collecting a data from a sample of the 

population. Collected data has been analyzed using SPSS to reach a conclusion: 

External Auditors know well their responsibility (the Board of financial auditors) to 

detect violations and are responsible for providing the necessary conditions to detect 

material misstatement. The difficulties and obstacles that affect the work of the 

external auditor during his audit mission is the lack of a license for auditors from 

the board of financial auditor to audit oil contracts. The presence of effective 

oversight does not allow foreign companies to achieve large profits through 

production-sharing contracts and does not allow oil wealth to be wasted. 

Keywords: External Auditor; detecting violations; Oil and Gas Contract; 

Kurdistan, Iraq 
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 في الكشف عن املخالفات في عقود النفط والغاز الخارجي  التدقيق   دور 
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 ملخص 

الت  بيان دور  الى  الدراسة  املخاهدفت  الكشف عن  في  الخارجي  تبرم من قبل  دقيق  التي  النفط والغاز  في عقود  لفات 

كوردستان   اقليم  في  عدم وجود –الحكومة  منها   ، التحديات  بعض  تواجه  والتي  االجنبية  النفط  شركات  مع  العراق 

اإل حكومة  بين  مشتركة  فيسياسة  املركزية  والحكومة  والغقليم  النفطية  املوارد  ادارة  يخص  على  ما  تؤثر  والتي  از 

اعة ، وقد استخدم أداة الدراسة من خالل إعداد استبانة وجمع البيانات واملعلومات االولية من  مستقبل هذه الصن

راسة  ، وتوصلت الد SPSSعينة املجتمع ، وتم تحليل االجابات من خالل برنامج الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية ٍ

حسابات الخارجيين )ديوان الرقابة املالية (حول  ها: ان هناك ادراك لدى املدققين الالى مجموعة من االستنتاجات من

مسؤوليتهم عن اكتشاف املخالفات ومسؤولون عن توفير الظروف والشروط البينية الالزمة ملنع التحريفات الجوهرية  

التي تؤثر على عمل   للمدققين ديوان    عدم رخصة  هو  الرقابياملدقق الخارجي أثناء عمله  . ان الصعوبات واملعوقات 

 كبيرة من    النفط.الرقابة املالية على تدقيق عقود  
ً
أن وجود الرقابة الفعالة ال يسمح للشركات االجنبية تحقق أرباحا

 النفطية. خالل عقود مشاركة باإلنتاج وال يسمح لهدر الثروة  

 العراق ؛ اقليم كوردستان ؛الغازعقود النفط و ؛ كشف املخالفات ؛التدقيق الخارجي :يةفتاحات املالكلم
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 مقدمة

يعد النفط من أكثر الثروات الطبيعية قيمة ًفي العالم واملشهد املستقبلي ملسيرة التنمية في الدول املنتجه له ، ومما الشك  

ا  ة التي توكل اليه والشركات االجنبي فيه ان تطوير القطاع النفطي يتم من خالل عقود النفط املبرمة بين الدولة املصدرة للنفط  

النهائي .    تخدام من قبل املستورد واملستهلكعملية تنقيب واستخراج النفط وتكريره وتوزيعه كسلعة صالحة لالستهالك واالس

 .   الوسيلة التي تحاول الشركات الخاصة االجنبية ان تحصل من خاللها على اكبر قدر من األرباح هي  عقود النفط 

رعة لتطوير صناعة النفط والغاز منها تشريع قانون النفط  ردستان مجموعة خطوات متسالقد اتخذت حكومة إقليم كو 

 للقانون املذكور. علما ان  اإل في  وتوقيع اتفاقيات مع شركات وسيطة وفق عقود مشاركة    2007( لسنة  22والغاز رقم )
ً
نتاج وفقا

د وتعزيز التنمية والرفاهية  ورئيس ي في النهوض لالقتصاوامل التي لها دور اساس ي  حسن إدارة هذه املوارد الطبيعية هو من الع

والشفافية   العامة  تحقق املصلحة  ، ومن اجل  ان تخضع    الشك دائرة عن اإلدارة وبعدللمجتمع  يجب  العقود  ابرام هذه  في 

دية عامل ضروري  ذه االجهزة الفعالة والجوان وجود ه   للرقابة وحسن االداء من خالل االجهزة الرقابية املتخصصة في الدولة،

  لها اثناء توقيع هذه العقود ومتابعة حسن تنفيذها فيما بعد. األدارة والفساد املالي واالداري  ملنع سوء

 

 مشكلة الدراسة    -1

، ومن ضمن هذه السرية عدم االطالع عليها من 
ً
قبل برملان اقليم  ان عقود النفطية في إقليم كوردستان بقيت سرية نسبيا

الحكومة على طريقة   نه سلطة تشريعية وله حق العام للرقابة واألشراف ومساءلةلعراق إال بعد ابرامها، رغم كو ا  –كوردستان 

 يساهم قد كومة و حابرام هذه العقود وادارتها وتنفيذها . يعتبر الجهاز الرقابي أداة ملساعدة البرمان في األشراف على إدارة ال

 في واملساعدة اإلدارة وتحسين ، النفط للصناعة وأكثر شفافية في مراقبة أفضل النفط قطاع في  والفعال القوي  الرقابي الجهاز

   .املصلحة العامة يحقق بما  الطبيعية  املوارد إدارة ضمان 

العقود النفطية مع الشركات  حكومة اقليم كوردستان بإرتكاب املخالفات دستورية في أبرام  ية وزارة النفط العراقاتهمت  

األجنبية قبل سنوات قدمت  الدعوى الى املحكمة االتحادية العليا ضد حكومة االقليم  و أصدرت املحكمة االتحادية العليا، يوم 

 بقضية تصدير النفط في إقليم كوردستان  2022/ شباط / 15الثالثاء 
ً
مراجعة كافة  والزم حكومة اقليم كوردستان   حكما

، بينما حكومة اقليم كورستان لديها اجهزة الرقابية مثل ديوان  لية االتحادية ديوان الرقابة املامن قبل   العقود النفطية املبرمة 

في ظل  ما سبق ذكره ، يمكن صياغة اإلشكالية  من خالل السؤال الرئيس ي التالي  :  الرقابة املالية   

 والغاز في  خالفات في عقود النفط دور التدقيق الخارجي) ديوان الرقابة املالية (  في الكشف عن امل هوما   

 ؟  العراق–اقليم كردستان        

 ويتفرع منه االسئلة الفرعية التالية :          

 العراق ؟ -عقود النفط والغاز في اقليم كردستان الخالفات في امل اكتشاف في  ما مدى مسؤولية مدقق الحسابات الخارجي. 1

 ؟ قابة على تلك العقودثناء أداء عمله في الر عمل املدقق الخارجي ا ه تواجالصعوبات واملعوقات التي  ماهي -2

 ؟ املخالفات في العقود النفط هل يساهم التدقيق الخارجي في مراقبة و اكتشاف . -3
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 أهداف الدراسة -2

 تسعى هذه الدراسة على تحقيق األهداف الرئيسية التالية :   

 في اقليم  في اإل التعرف بنظام عقود املشاركة  .1
ً
 العراق.   -كردستاننتاج املعتمدة حاليا

 تسليط الضوء على دور التدقيق الخارجي في الكشف عن املخالفات في عقود النفط .  .2

 رضيات الدراسة  ف  -3

 . املخالفات في عقود النفط عن لها دور في كشف  ليس التدقيق الخارجى )ديوان رقابة املالية(الرئيسية :  الفرضية 

 ويتفرع منها االفرضيات  الفرعية التالية : 

خالفات في عقود النفط والغاز في اقليم كردستان  املعن    كشفال  فيقيق الخارجي  ال توجد مسؤولية على املد .1

 العراق .   –

الخارجي   .2 اقليم    ه جاو تال  املدقق  في  النفط والغاز  الرقابة على عقود  في  أداء عمله  اثناء  صعوبات ومعوقات 

 العراق .   –كردستان 

 املخالفات في العقود النفط  ل في املراقبة أفضل واكتشاف ال يساهم التدقيق الخارجي الفعا .3

 

   سباب اختيار املوضوعا -4

 الرغبة في التعرف اكثر على مهنة التدقيق الخارجي ومدى ثأثيرها على اتخاذ القرارات في مجال النفط .   -1

 حاالت إرتفاع اسعار النفط .  لم تكون عوائد النفط بمستوى الطموح الشعوب ، لقصر مساهمتها التنموية حتى في  -2

 

 منهجية الدراسة   -5

ومواقع   جامعّية  وأبحاث  كتب  من  علمية  ومراجع  مصادر  استخدام  خالل  من  الوصفي  املنهج  على  الباحثون  اعتمد 

د من خالل  التحليلي  املنهج  على  اعتماد  تم  العملي،  الجانب  أمافي  الثانوّية.  البيانات  لتكوين  محكمة  ومجالت  راسة  الكترونية 

واإلجابة على السؤال األساس ي واألسئلة الثانوية النتاج البيانات األولية من خالل   عقود النفط والغاز في اقليم كوردستان  حالة  

 .SPSS   للتحليل   استبانة  توزع على عينة من مجتمع الدراسة وتطبيق الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية  ٍ

 

  الدراسات السابقة  -6 

ى النفط بالشكل العام وابرام العقود النفطية . ولم نجد دراسات حول  لت اغلب الدراسات التي تم اإلطالع عليها إلتناو لقد  

 حسب معرفة الباحثان اليوجد دراسات سابقة . في اكتشاف املخالفات واألخطاء في العقود النفط . دور الرقابة الخاجي 

 للدراسة    املصطلحات-7 

اتفاق بين الدول املنتجة للنفط او من يمثلها من   "يمكن لنا ان نعرف عقد النفط على انه  الغاز  : عقود النفط و  -7-1

األدارة وبين الطرف االخر للعقد وهو الشخص الطبيعي او املعنوي املحلي او األجنبي ، للقيام بعمليات نفطية محددة لقاء  
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لحة العامة لإلدارة واملصلحة الخاصة للشركات  حقيق املص اجور متفق عليها , ومن خالل مكان وزمان محددين وبهدف ت 

 ( 85، 2007سليمان ،." (األستثمارية

نموذج العقد النفطي الذي قد يعرض ويعدل من وقت آلخر من قبل الوزارة ، ويتضمن  :  تاج   في اإلنعقود املشاركة  -7-2

حصة من االنتاج، والتي قد تعتمد كأساس   اول مقابل باالضافة الى امور اخرى، على مخاطر اقتصادية وفنية يتعهد بها املق

) قانون نفط والغاز اقليم  .للمفاوضات في العقد النفطي بين الوزارة واالشخاص الذين أبدوا الرغبة في تنفيذ العمليات النفطية

 كردستان( 

انين -7-3 نظيم  تقل تماما ، وتقوم بتسلطة املختصة بشكل مس: أي القوانين التي تم تشريعها من قبل ال  االنظمة والقو

كما هو الحال في قانون الحفاظ على الثروة الهايدروكاربونية   ة وكيفية استثمارها والتصرف بها،الدول  ملكية املوارد النفطية في

 . )الوقائع العراقية ( 2007لسنة  22العراق رقم –والغاز إلقليم كوردستان ، وكذلك قانون نفط   1985( لسنة84) العراقي رقم  

مجموعة من املبادئ واملعايير والقواعد واألساليب التي يمكن بواسطتها قيام مدقق الحسابات  :      التدقيق الخارجي   -7-4

في   املثبتة  وللبيانات  الداخلية  الرقابة  ألنظمة  منظم  انتقادي  بإجراء فحص  والقوائم  املؤهل  والسجالت  والدفاتر  املستندات 

ي نهاية السنة املالية  ء رأي فني محايد في القوائم املالية الختامية املعدة من قبل املؤسسة فاملالية للمؤسسة وذلك بهدف إبدا

املالي لها في نهاية    لبيان مدى تعبير تلك القوائم عن نتيجة أعمال املؤسسة من ربح أو خسارة للسنة املالية املنتهية وعن املركز

 (10، 2002تلك السنة .)الرمحي ،

 النفط والغاز تعريف العقود  -8

 (10، 2015باملفهوم اللغوي ،هو ربط الكالم بين طرفيه او اطرافه . ) الخطيب،  العقد :

 بشكل يظهر أثره في املحل .  
ً
 والعقد في االصطالح الشرعي : يعني تعلق الكالم أحد العاقدين باألخر شرعا

 ي املعقود عليه .  دين بقبول اآلخرعلى وجه يثبت أثره فإرتباط اإليجاب الصادرمن أحد املعاقأما املفهوم القانوني للعقد ، 

 ( 1951سنة  04من القانون املدني العراقي رقم  73) املادة 

هيدروكربونات طبيعية أو خليط هايدروكربوني طبيعي سواء في الحالة الغازية أو السائلة ويشمل ما يسترجع    أي  النفط :

 منه الى املكمن .  

بونات الغازية والخاملة في حالتها الطبيعية ، من ضمنها الغاز الرطب،الغاز الجاف والغاز  لهايدروكر : جميع ا  الغاز الطبيعي 

والغاز املتبقي بعد عملية استخالص الهيدروكربون السائل من الغاز الرطب ،عدا النفط   (casing)املوجود في انبوب غالف البئر

 (2007تان ،قانون النفط والغاز القليم كوردس ) .الخام

النفط   التي  عقود  العقود هي  باألضافة  املنتفعة  االموال ومن هي األطراف  التي تعبر عن كيفية اقتسام هذه  العملية  : هي 

ت  تحدد من يدير العمليات وكيف يتم التعامل مع قضايا معينة ، مثل البيئة ، والتنمية األقتصادية املحلية وحقوق املجتمعا 

 (.2014، املحلية . )كاكه ره ش 
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 قانون النفط والغاز في اقليم كردستان   -9

 ( من قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان ما يلي : 3وردت في املادة )

- ( املادة  في  وردت  تكون حسبما  االقليم،  في  النفط  من  111ملكية  االقليم حصة  ولحكومة  االتحادي  الدستور  من   )

اسب مع حصة عموم شعب العراق بموجب هذا  ( يتن8/2005/ 15ل )للحقول املنتجة قبالعائدات املستحصلة من هذا النفط  

 ( من الدستور االتحادي. 112القانون واملادة )

قبل   - املنتجة  بالحقول  الخاصة  النفطية  العمليات  ادارة  في  االتحادية  الحكومة  مع  االقليم  حكومة  تشترك 

(15/8/2005 
ً
 لحكم الفقرة أوال

ً
 ادي. من الدستور االتح (112 من املادة )( في االقليم استنادا

 مع ما ورد في املادة  115تتولى حكومة االقليم االشراف وتنظيم جميع العمليات النفطية ، بموجب املادة ) -
ً
( ومنسجما

ة  ( من الدستور االتحادي وللوزير بعد استحصال موافقة املجلس االقليمي أن يأذن لطرف ثالث القيام بالعمليات النفطي112)

 ة لالقليم.من الثروة النفطي لزيادة العائدات

تتولى حكومة االقليم االشراف وتنظيم تسويق حصة االقليم من النفط املستخرج من العمليات النفطية من نقطة    -

 التجهيز ، ويحق لها منح اجازة تسويق لتلك الحصة الى طرف ثالث.

العائدات املست      العمليات  تستلم حكومة االقليم حصتها من كل  للمادة النفطية ملنفعة شعحصلة من   
ً
االقليم طبقا ب 

 ( من الدستور االتحادي. 112بالقانون النفط والغاز ، وبموجب املادة ) ( 15)

،
ً
ورد    و بالنسبة إلدارة العائدات و الحصص الخاصة   ألي شخص ان يكتسب حق امتالك النفط عند نقطة التجهيز حصريا

 -لي :(  ما ي15في املادة )  النفط والغاز  بالقانون 

 .يؤسس صندوق كوردستان للعائدات النفطية، وله شخصية معنوية واستقالل مالي  واداري  -1

يعين رئيس واعضاء مجلس االدارة من قبل مجلس الوزراء بعد مصادقة االغلبية الم ثقة  اعضاء البرملان على ان تحدد    -2 

  .  نون صالحياتهم ومسؤولياتهم بقا

 .بكافة املعلومات املالية الضرورية املتعلقة باالجازات والعقود  ةق كوردستان للعائدات النفطي.  على الوزارة تزويد صندو 3

 ( 17في مادة ) النفط والغاز وبالنسبة للرقابة واالشراف وردت بالقانون 

 .   قانون النفط والغاز القليم( ) البرملانيةتخضع اعمال صندوق كوردستان للعائدات النفطية للرقابة 

 في اقليم كوردستانو نأ -10
ُ
   اع العقود املوقعة حاليا

 بانها تريد تطوير قطاعها النفطي بصورة مستقلة عن    2003منذ العام  
َ
 جدا

َ
 واضحا

َ
اتخذت حكومة اقليم كوردستان موقفا

والغازعام   النفط  قانون  تشريع  منها  الطاقة  صناعة  لتطوير  متسارعة  خطوات  وتمت  االتحادية،  وتوقيع   2007السيطرة 

.  في اإل اتفاقيات وفق عقود )مشاركة    ) النفطية لكوردستان  أن هنتاج  الثروة  العقود حسب ما جاء فيها، هو تطوير  دف هذه 

 .     بطريقة تؤدي الى تحقيق أعلى منفعة لشعب كوردستان

، لغاية نشرها ألول مرة في أيلول عام   
ً
كما ان جميعها  ،    2011ومن املعلوم ان عقود كوردستان النفطية بقت سرية نسبيا

الدستور العراقي عام   اإلنتاج في  من نوع عقود مشاركة ، عدا ثالثة منها وقعت   2005وأن جميعها كانت قد وقعت بعد صدور 
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التركية في طق   ( Genel Energy ) النرويجية في اربيل، والعقد مع شركة جنيل أنرجي (DNO ) ، وهي العقد مع شركة2004عام   

 ( 2012)املهيدي ،  . في طاوكي ( DNO ) شركة  طق، وألعقد اآلخر مع

 Korya )   ومن امثلة هذه الشركات  ( عقد نفطي مع الشركات العاملية ، 56حتى االن وقد وقعت حكومة اقليم كوردستان )

National oil corporation  ، روس نفطالكورية ، دانا غاز  ،OMV ،الهنغاري   النمساوي..... MOL  )الخ .    

كوردستان بغياب الشفافية ، وعدم الوضوح وتباين في االرقام من حيث اإلنتاج وحصص  اركة في إقليم  عقود املشتمتاز كل  

 من اجراء تلك العقود، ان البيانات واملعلومات عن تلك العوائد لم  
َ
املشاركة وتقاسم نفط الربح ، ومع ان اإلقليم حقق عوائدا

 ( 4،ص 2018يتم االفصاح عنها . ) العبادي وعبدالرضا،

 نتاج وخصائصها في إل ة عقود مشارك -11

التي وقعت  أوائل الدول  إندونيسيا من  العالم. وكانت مصر وإيران إلى جانب  النوع من العقود بشكل واسع في  ينتشر هذا 

العاملية النفطية  الشركات  مع  العقود  من  النوع  أجنبية  .    هذا  النفطية  الشركات  مع  كوردستان  إقليم  حكومة  على    تعاقد 

 فطية في اإلقليم ، وكل تلك العقود بصيغة تعاقدية يطلق عليها املشاركة في اإلنتاج .  استثمار الثروة الن

ب األنتاج  و يقصد  في  التي تقوم  عقود مشاركة  الشركة  املال مع  باألشتراك بجزء من رأس  للنفط  املنتجة  الدولة  ) قيام  انه 

 في هذه الشركة    باستثمار  البترول فتصبح هذه الدولة مساهمة 
َ
من    ويكون لها ممارسة اعباء ومستويات االدارة وتملك جزءا

 .  ( 6، ص 2019) سدخان ، الداخلي في ادارة وتوحيه املؤسسة (. املؤسسة ، وذلك يكون له اثر 

وجيا واملشاركة  من اهم مزايا تلك العقود هي رغبة الدولة املضيفة في املساهمة في إدارة صناعتها النفطية بالخبرة والتكنول

 ( 157، ص2000)برجاس ، في الربح حسب العقد املبرم . 

 على حق األجيال املستقبلية، بوصف النفط هو حق لألجيال املستقبلية مثلما هو حق  
ً
تعد عقود مشاركة في اإلنتاج تجاوزا

 ( . 2012)عبدالرضا ومشاري ، لألجيال الحالية، وذلك لطول مدة العقد . 

 شاركة هي :أهم خصائص عقود امل

بين    املدة  -1 تتراوح  والتي   عا  20-30: 
َ
املدة    ما تجديد  امكانية  التنقيب  مع  وهي  يوجد مرحلتين  عامة  وكقاعدة 

 ( .7ص، 2019سدخان ، او اخنيارية لكل مرحلة )واألستغالل ، وكثيرا ما يتم تعيين مدة اصلية ومدة اضافية  

امللكية(: -2 )حق  النف    الريع  من  الدولة على حصة  اإلنتاج  تحصل  يبدأ  املنتج حاملا  للملكية،  ط  وذلك كحق 

أو خسارته املشروع  ربحـية  عن  النظر  بغض  الدفع  في  األولوية  الحصة  لهذه  فقد    وتكون  مختلفة   
ً
نسبا الريع  ويأخذ 

 ألسباب مختلفة
ً
 أو متغيرا

ً
ستان للنفط فالريع يتحدد فحسب ما جاء بمشروع قانون النفط في قانون كرد  يكون ثابتا

يبلغ  حسب   إذ  املنتج،  النفط  ا.57نوع  للنفط  و%  واملتوسط10لثقيل  الخفيف  للنفط  رضا  عبدال.)    % 

 ( 2012ومشاري،

األجن -3 الشريك  يقوم  العمليات    بيان  تلك  على  باألنفاق  يقوم  ،كما  واالستكشاف  البحث  مخاطر  بتحمل 

 مما يتفقه خالل مرحلة األستكشا
َ
، 2000برجاس ،ط بكميات التجارية . )ف إذا لم يتم العثور على النفواليسترد شيئا

 ( 173ص 
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 بعد استقطاع ضريبة امللكية وضريبة الدخل   -4 
َ
يتم تقاسم األنتاج وفق نسب معينة يتم األتفاق عليها مسبقا

 (  70،ص 2006والكلف النفطية .) عبدهللا ، 

امللكية   -5 ضريبة  وكذلك  االرباح  صافي  على  دخل  ضريبة  العاملية  الشركة  متتحمل    إجمالي    ن  تستقطع 

  ( 6،ص2014ش ،ه العائدات )كاكة ر 

تجاري   -6 بشكل  النفط  اكتشاف  و عند  املضيفة  للدولة  محدود  مبلغ  املستثمرة  الشركة  قابل  تدفع  غير 

 (  70،ص 2006) عبدهللا ، لالسترجاع )هبة العقد (* 

 *هبة العقد : لغة هي الهدية  

 املخالفات في عقود النفط في اقليم كردستان   -12

 على عملية التدقيق هيخالفات الجوهرية  امل  أحدى -1
َ
قانون صندوق كوردستان للعائدات  عدم تنفيذ    والتي أثرت سلبا

إقليم كوردستان   في  والغازية  )النفطية  )  2015(لسنة  2رقم  املادة  في  ينص    4والذي 
َ
أوال للعائدات  (  بأن يؤسس صندوق 

و  املالي  واالستقالل  املعنوية  بالشخصية  ويتمتع  تتولى  النفطية  هيئة  تشكل  و  الوزراء  بمجلس   
ً
تنظيميا ويرتبط   ، األداري 

دوق ولها حق إجراء كافة التصروفات القانونية ألغراض هذا القانون ويمثل رئيس الهيئة الصندوق امام البرملان  ادارة الصن

( سبعة أعوام  7م مرور )غ ر ن  اآل    لحد.    تخضع اعمال صندوق كوردستان للعائدات النفطية للرقابة البرملانيةواملحاكم و  

القانون   نفاذ  تشكللن  على  ص  يتم  االدارة  القانون  ندوق  الهيئة  نص  بمحتوى   الحكومة  يلتزم  تقديم   ولم  يخص  ما    في 

 وهذا مخالفة القانون . ،وتشكل األدارة .  للمصادقة على ترشيحهم رملان ين مؤهلين للبرشحم

ليم  دستورية ومشروعية العقود التي وقعتها حكومة االقيوجد خالف بين اإلقليم والحكومة اإلتحادية بعدم   -2

ا الشركات  مختلف  الدولية  مع   للدستور  مخالفة  العقود تلك أن القانوني بالشأن املختصين  بعضيؤكد   (لنفطية 

 العقود هذه مقدمة في جاء وقد بالقرارات بالتفرد تسمحان ال منه  (112( و املادة ) 111 (املادة أن حيث ،2005  العراقي

 (2019جياد ،  ).ذلك غير يشير الواقع  أن اال العراق وشعب كوردستان  شعب  ملنفعة أنها 

بين   املنافسة لضوابط تخضع لم األجنبية النفطية  الشركات مع  كوردستان إقليم قبل من العقود وقعت -3

 املشاركة على عقود تمت بل االتحادية، الحكومة  وقعتها التي  النفطية التراخيص جواالت عقود في جرى  كما الشركات،

 (  7، 2016والتخطيط، للدراسات البيان  اإلقليم)مركز في باالستثمار الشركات ورغبة  واالتفاق التفاوض أساس

 حساب مالكي الثروة  ستثمرة علىاإلقليم توفر فوائد كبيرة للشركات امل في املتبعة العقود نوعية -4

تحقـــق ير التـــي تــم وضــعها كمـــا لــم غيــر املؤهلــة ال تخضـــع للمعــايو ابرمــت العقـــود مــع الشـــركات  ( 187، 2008) ســيويلي ، 

  (4البصيمي ، ) أعلى منفعة للشعب

 بإعفاء املقاولين من   -5
ً
 تعاقديا

ً
وقعت حكومة اإلقليم على نفسها من خالل عقود املشاركة باإلنتاج التزاما

ركتهم تلك األرباح املتضخمة  الضرائب وسمحت لهم بتضخيم ارباحهم دون فرض أي نوع من أنواع الضرائب أو مشا

 عند 
ً
، وهذا يخالف قانون الضريبة لسنة وخصوصا

ً
)املعدل( وتعليماته"، وفقا  1982أرتفاع أسعار النفط عامليا

 .   للبيان
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 الخارجية   للرقابة العليا أجهزةمفهوم  -13 

 : يلي ما منها نذكر أن  يمكن  الخارجية تدقيقالجهزه الرقابية و ال تعاريف عدة يوجد

 املكونات من وهي القانون  بموجب  رقابيا عمال تمارس  مستقلة  هيئات  هي : الخارجية  للرقابة العليا باألجهزة املقصود ان

 للوحدات الداخلية  الرقابة وتقويم وفحص  للدولة املالية التصرفات على الرقابة هدفها , الوطنية املساءلة لنظام االساسية 

 التغير  وتدعم والتبصير  للتوجيه مصدرا وتعد , الوحدات  هذه ادارات أداء ومراقبة  , عليةالفا حيث من الحكومية االقتصادية

 ( 23، ص 2017) عبد ،  . الحكومية االقتصادية الوحدات  في البناء

تخص   التي املالية القوائم مجموعة في منهي رأي إبداء بغرض مستقل مراجع بها يقوم منظمة عملية هوالتدقيق الخارجي :    

 ( 97، 2002الصحن ،   ( ". االهتمام ذوي  للمستخدمين النتائج  توصيل مع معينة  اقتصادية دةوح

 للمعايير املعلومات وامتثال  ارتباط درجة  تحديد أجل من املعلومات حول  اإلثبات أدلة وتقييم تجميع عملية املراجعة تمثل"

يقوم ويجب يد،حاوم فني يأ ر  خالل من العملية نتيجة عن واإلبالغ املتبعة، واألسس  ومؤهل كفؤ شخص باملراجعة أن 

 ( 22، 2011)محمود و أخرون ، ."ومحايد

 لجمع ومنهجية عملية منظمة على انه" التدقيق  فعرف American Accounting Association (AAA) اآلمريكي  املعهد  أما

 التوافق مدى لتحديد وذلك قتصادية،الا واآلحداث   اآلنشطة بنتائج  تتعلق والتي موضوعي، بشكل والقرائن اآلدلة وتقييم

 ( .2، 2004توفيق ، )  .بنتائج التدقيق املعنية اآلطراف وتبليغ املقررة واملعايير النتائج  هذه  بين والتطابق

 بشكل والقرائن  اآلدلة وتقييم  لجمع  ومنهجية انها عملية منظمة يتضح مما تقدم من تعاريف مختلفة للمراجع والتدقيق  

 واملعايير  النتائج هذه  بين  والتطابق التوافق مدى لتحديد وذلك واآلحداث االقتصادية، اآلنشطة بنتائج تتعلق يوالت  موضوعي،

    .بنتائج التدقيق املعنية  اآلطراف  وتبليغ املقررة

عقود   فيها  بما  االدارية  العقود  كافة  على  والتدقيق  املراجعة  تطبيق  ضرورة  على  تؤكد  التعاريف  والغاز وهذه    النفط 

 بيانات املتعلقة  بتلك العقود .  للمساهمة في تقديم ضمان موضوعي مقبول لكافة مستخدمي املعلومات وال

 ديوان الرقابة املالية     -14

 في هذا الجزء من الدراسة سيعرض الباحث الهيئة الرقابية في اقليم كوردستان  

العراق(، تتمتع بالشخصية املعنوية و  -ة القليم كوردستان ؤسس سلطة رقابة مالية في االقليم باسم )ديوان الرقابة املاليي

 مهامها و يمثله رئيسها او من يخوله. قالل املالي و االداري و لها القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق االست

الحيات  يهدف الديوان املحافظة على االمالك واالموال العامة عن طريق ممارسة رقابة فعالة وفق االختصاصات والص 

 (2008( لسنة 2القانون رقم )  ، العراق  –قانون ديوان الرقابة املالية القليم كوردستان  ). املخولة له بمقتض ى هذا القانون 

 اختصاصات و صالحيات الديوان 

التي  للديوان حق االطالع على الوثائق وملفات املعامالت العلنية والسرية ذات العالقة باالعمال املالية، عدا الوثائق 

على املعلومات  يستثنيها رئيس االقليم بالتنسيق مع رئيس املجلس الوطني و رئيس الوزراء، على أن يخبر رئيس الديوان لالطالع 

 .ابداء الرأي فيهاو 
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للديوان صالحية التقييم املالي لشؤون العقود العامة وكذلك املعونات واملنح والقروض والتسهيالت الحكومية للتأكد من    

 .ا لألغراض املخصصة لهاصرفه

الديوان خالل شهر لعرض  على مؤسسات االقليم ارسال جميع العقود والبيانات عن القروض واملنح التي تحصل عليها الى    

 (  12، 11/ املادة 2008( لسنة 2رقم ) إلقليم قانون ديوان الرقابة املالية  ).املتابعة و ابداء املالحظات الضرورية عليها

ات املمنوحة لديوان الرقابة املالية اال أنه الزال عجزا عن تحقيق الفعالية املطلوبة وذلك لعدم  ع الصالحيفرغم اتسا

 (  210، ص  2020حمد ، أ)   .الصالحيات مع املهام املنوط به تنفيذهاتناسب هذه 

 الخارجية  الرقابة التدقيق و هدافأ -15

 ( 333،ص 2019الغربان و سعيد ،  : ) على  بأتفاق الخارجية الرقابة التدقيق و  تهدف  

 . لها خصص التي  غير ألغراض استخدامه دون  العام املال على الرقابة -1

 املهتمة واالقليمية  الدولية املنظمات مع وخارجيا  والتنفيذية التشريعية السلطتين مع  داخليا التعاون  -2

 . املهنة بشؤون

 . منها للحد الالزمة االجراءات تخاذاو  , والفساد القصور  وأوجه واالخطاء املخالفات اكتشاف -3

 . العامة االيرادات تحصيل  عملية في والكفاءة الجدية  من التأكد -4

 . عملها كفاءة رفع بهدف  االقتصادية والوحدات  الرقابية لألجهزة الرقابية للكوادر والتطوير التدريب -5

 . والتدقيق بالرقابة املختصة  واالرشادات املعايير اصدار مهمة  تولي -6

 االستخدام جودة على والرقابة , العامة املوازنة في له  مخطط ما  وفق االنفاق وكفاءة سالمة من كدتأال -7

 . الدولة  ملوارد االمثل 

 في أقليم كوردستان قطاع النفط  ال فيدور التدقيق الخارجي  -16

بعة و مراقبة عملية ابرام  من اهم اهداف هذه الشركة هو متا1964( عام  80تأسس شركة النفط العراقية بالقانون رقم )

 
َ
 من قانون شركة النفط الوطنية (  4إلحكام الدستور . ) نص املادة  عقود االستكشاف واألنتاج والتصدير وفقا

َ
 /ثانيا

 
َ
 للنظام املحاسبي املوحد، والتي يتم تدقيقها   وأيضا

ً
الشركات املسجلة في العراق ينبغي عليها إعداد بيانات مالية سنوية وفقا

العاملية، يتم إعداد القوائم املالية الخاصة بالحقل  باإلضافة إلى القوائم املالية املدققة لشركات النفط   .ل مدقق خارجيمن قب

 للمعايير الدولية للتدقيق .  
ً
 لشروط عقود ، ويتم تدقيقها من قبل مدققين خارجيين وفقا

ً
 وفقا

كوردستان   اقليم  في  النقطية   العقود  بدأ  كان   –منذ  سنة  العراق  وفي  عنها،  معلن  غير  العقود  العقود   2011ت  اعلنت 

 لم يسمح ألي جهات رقابية التدقيق على تلك  العقود .    2017ركات العاملية ولكن حتى نهاية سنة طية مع الشالنف

عام   كوردستان   2017خالل  اقليم  حكومة  بمراجعة    -وافقت   
ً
عمليا بدأت  وقد  النفطية،  العقود  مراجعة  على  العراق 

الشركات  ع مع  التفاوض  اعادة  قنوات  وفتحت  النفطية  اطار  قودها  في  )ديلويت(وذلك  شركة  مثل  النفط  مجال  في  العاملة 

أحكام   بموجب  النفطية  العقود  بمراجعة  االقليم  حكومة  لدى  قانوني  مانع  يوجد  ال  واصبح  النفطي،  امللف  اصالح  برنامج 

ردستان على موقع  ة في اقليم كو عن العقود النفطي 2017)ديلويت (  لسنة  تم اعالن تقارير شركة 2017في نهاية سنة  الدستور.

 العقود .لحد اآلن لن يسمح لديوان الرقابة املالية بإقليم تدقيق  طبيعية لحكومة اقليم كوردستان .  وزارة الثروات ال
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،  وأقليم كوردستان جزء من العراق    املالية الحكومية   وبما ان من عمل ديوان الرقابة املالية االتحادي هو تدقيق البيانات 

االقليم   في  النفطية  العقود  االتحادية عن عدم شفافية  االقليم والحكومة  بين  الى نشوء خالف  اكدت حكومة االقليم  ادى   ،

 لآللية املنصوص عليها في أحكام املادة  
ً
الفقرة    43بعدم ممانعتها في اجراء كافة التدقيقات على البيانات املالية في االقليم وفقا

 البند )ب( من قانون االدارة املالية االتحادية رقم 
ً
 حتى اآلن . ينفذولن  .2019لسنة  6ثانيا

 الدراسة امليدانية  

 ألفراد القسم  هذا يتناول 
ً
 يتضمن  كما ،  إعدادها وطرق  الدراسة املستخدمة أداة وكذلك ،  وعينتها الدراسة مجتمع  وصفا

وقد تم إجراء املعالجات األحصائية   ، وتطبيقها  الدراسة أدوات تقنين في ل الباحثانمن قب املعدة لألجراءات وصفا الفصل هذا

( للحصول  (SPSSللبيانات املتجمعة من استبانة الدراسة ، كما تم استخدام برنامج الحز مة األحصائية للعلوم اإلجتماعية 

 وتحليلها في هذا القسم .على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها 

 الدراسة   وعينة   مجتمع -2-1

يتكون مجتمع الدراسة من مدققين خارجيين في ديوان الرقابة املالية ، و مدققين خارجيين خارج  ديوان الرقابة املالية ،  

 ليم كردستان هم سلطة تشريعية لديهم حق للرقابة واألشراف .  ومجموعة من اعضاء البرملان في إق

 من 70جتمع تشتمل على ) ختيار عينة البحث من أفراد امل تم ا
ً
وتمثل املدققيين الخارجيين  )اربيل والسليمانية ( ( شخصا

 (  1( استبانة صالحة للتحليل . كما موضح في الجدول رقم )52واعضاء البرملان في إقليم كوردستان . وقد تم استرداد )

 (1 )جدول رقم 

 ة حسبواملستعاداألستمارات املوزعة  

 ت
عاد املست  املوزعة العينة 

 ة 

 النسبة املئوية % 

 %25 13 20 مدقيقين ديوان الرقابة املالية  1

 %32,70  17 25 مدقق و محاسب حسابات خارجي  2

 %42,30  22 25 عضوالبرملان  3

 %100 52 70 املجموع

  

   البيانات الشخصية   2-2

 السمات الشخصية : وفيما يلي عرض لعينة الدراسة وفق الخصائص و    

 العمر   -أ 

 (2ول رقم )دج

 توزيع املوظفين حسب العمر 

 النسبة املئوية %  العدد  العمر 

 %7,7 4 سنة 25أقل من 

 %9,6 5 سنة 30سنةالى  أقل من25 من 
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 %19,2 10 سنة  35سنة الى أقل من  30من 

 %63,5 33 سنة فما فوق  35

 %100 52 املجموع

% أعمارهم تتراوح بين  9,6سنة ,  و  25أعمارهم أقل من   % من عينة الدراسة7,7ا نسبته ( أن م2يتضح من الجدول رقم )

سنة فما   35% أعمارهم 63,5سنة ، و ان مانسبته 35الى أقل من  30% أعمارهم  تتراوح بين 19.2سنة ، و  30الى أقل من  25

 ة فما فوق . سن 35ويالحظ أن النسبة األعلى من مجتمع الدراسة أعمارهم من .     فوق 

 

 ي  املؤهل العلم -ب

 ( 3جدول رقم )

 توزيع املنتسبين حسب املؤهل العلمي

 

 

 

 

 

 

 عينة  من  %44,23و ، دبلوم فاقل  شهادة على حاصلينراسة  % من عينة الد5,77( أن نسبة 3يتضح من الجدول رقم )

 مجتمع من 13.46 % و ماجستير ،شهادة  على حاصلين عينة الدراسة من %28.84 بكالوريوس، شهادة على حاصلين الدراسة 

 دة املهنية . % من عينة الدراسة حاصلين على شها7.70 وعلى شهادة دكتورا،  حاصلين الدراسة 

 التخصص  -ج 

 ( 4رقم )جدول 

 توزيع املنتسبين حسب التخصص

 النسبة املئوية %  العدد  التخصص  

 %48  25 التدقيق واملحاسبة   

 %21 11 األدارة

 %31 16 أذكرها أخرى 

 %100 52 مجموع

 

النسبة املئوية   العدد  الشهادة 

% 

 % 5.77 3 دبلوم فأقل  

 % 44.23 23 بكالوريوس 

 % 28.84 15 ماجستير  

 % 13.46 7 دكتورا

 %70 .7 4 شهادة املهنية

 %100 52 املجموع
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 الدراسة عينة % من21و  ،  املحاسبة التدقيق و  في متخصصين الدراسة عينة من % 48نسبة    (أن4) رقم الجدول من  يتضح   

 الدراسة متخصصين في علوم أخرى   من عينة  %31االدارة ، و  في صين متخص 

 سنوات الخبرة   -ح      

 ( 5جدول رقم )

 الخبرة  سنوات املنتسبين حسبتوزيع 

 النسبة املئوية %  العدد  سنوات الخبرة  

 % 21.2 11 سنوات 6أقل من 

 % 36.5 19 سنوات10سنة الى  6من 

 % 11.5 6 سنوات    20سنة الى 11من 

 % 30.8 16 سنوات   20اكثر من 

 %100 52 املجموع

 

 عينة من %36,5  سنوات و 6 منأقل   خبرتهم سنوات بلغت الدراسة عينة  من%   21,2أن   (5)  رقم الجدول   من  ضحيت

و   سنة  6-10   من خبرتهم سنوات بلغت الدراسة  ،  سنوات   11-20من    خبرتهم سنوات  بلغت الدراسة مجتمع   من %  11,5، 

 سنة فما فوق .  20عدد سنوات الخدمة واكثر من ذوي  % من 30,8و

 

 الدراسة  واختبار فرضيات فقرات تحليل -2-3

 اداة الدراسة   -أ 

 :التالي النحو على االستبانة إعداد تم وقد 

 .واملعلومات البيانات جمع في استخدامها اجل من أولية استبانة إعداد -1

 ، للدراسة الالزمة البيانات لجمع العينة أفراد جميع ( و يدوي علىGoogle driveعن طريق الكتروني ) ستبانةاال  توزيع  -2

 -:يلي كما قسمين  إلى االستبانةم  تقسي تم ولقد

 فقرة   4قسم األول : معلومات عامة عن عينة البحث . يتكون من 

 . قرة موزعة على ثالثة املحاور ف  16معلومات خاصة بالبحث . يتكون من   :يالثان القسم 

 ( 6رقم ) جدول  في كما الخماس ي ليكارت مقياس  وفق فقرة  كل  على اإلجابات كانت وقد
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 (6جدول رقم ) 

 الخماس ي  ليكارت مقياس

موافق   التصنيف 

 بشدة

غير   محايد  موافق 

 موافق 

غيرموافق  

 بشدة

 1 2 3 4 5 الدرجة 

 املعالجات اإلحصائية املستخدمة   -ب

استخدام األدوات  ، وتم   spssالل استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم األجتماعية  تفريغ وتحليل  االستبانة من ختم 

 : اإلحصائية التالية 

 .املئوية والنسب  التكرارات -1

ة  متغيرات الدراس عبارات  عبارة من كل توافق إجابات العينة مع حركة املقايس عن مدى عرفة: ملالحسابي املتوسط -2

 ( دل ذلك على إن إتجاه  إجابات العينة متوافقة مع حركة املقايس. 3ابي أكبر أو يساوي )فكلما الوسط الحس .األساسية

( 1.5فكلما كان األنحراف املعياري  أكبر من ) .الذي تمثلة اإلجابات مقدارالتشتت   على للتعرف -  :املعياري  األنحراف -3

( يدل على تشتت  1.5محددة ، وكلما كان أقل من ) إتجاه عينة الدراسة إلى إجابةاإلجابات وعدم يدل على تشتت عاٍل في 

 ضعيف واتجاه العينة إلى إجابة محددة.  

 تم استخدام ) مقايس الفا كرونباخ( أليجاد ثبات االتساق الداخلي ألبعاداالستبانة  .  -4

 

 ثبات وصدق الدراسة   -ج

( أحد   alpha Cronbachs)   معامل ألفا كرونباخثل ويم  ، اداة الدراسة من ثبات  تم استخدام معامل )الفا كرونباخ( لغرض التأكد

تعني زيادة مصداقية البيانات )الفرا كرونباخ الفا  وزيادة قيمة معامل   1، 0معامالت قياس ثبات وصدق البيانات ، وقيمته تتراوح بين 

  معامل ألفا كرونباخ    ر اتضح أن قيمةى نتائج التحليل من الكومبيوتلى دقة اجابات افراد عينة البحث. واعتمادا عل للوقوف ع(   38،ص 

   .( على املستوى اإلجمالي للمتغيرات  0,895تساوي )

 

 ( 7الجدول )

 "  قيمة معامل الفا كرونباخ "

 الفا كرونباخ(  معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاداالستبانة ) مقايس 

عد  البعد  ت

د  

 الفترات 

قيمة  

(α ألفا ) 

 0.878 6 املخالفات في عقود النفطعن كشف ال   فيقيق الخارجي د امل  مسؤولية مدى 1

عمل املدقق الخارجي أثناء عمله في الرقابة على    تواجهالصعوبات واملعوقات التي  2

 تلك العقود  
5 0.94 
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املخالفات في  ال يساهم التدقيق الخارجي الفعال في املراقبة أفضل واكتشاف  3 

 العقود النفط 
5 0.89 

 0.916 16 املجموع 4

 spssملصدر : من اعداد الباحث استنادا ملخرجات ا

 

 وهي موجبة اإلشارة16( تبين أن قيمة الفا كرونباخ مرتفعة وان عدد البعد هو )9ومن خالل الجدول )
ً
 ،( عنصرا

 موثوقية االستبيان بدرجة عالية .  يعني  ونتيجة لذلك

 متوسط وانحراف محاور الدراسة   -ح

ال  -1 :  بالنسبة ملحور األول من  الخارجي  مسؤولية املددراسة  النفط والغاز في  املعن    كشفال  فيقق  خالفات في عقود 

 العراق .   –اقليم كردستان 

   (  8جدول رقم )

 املحور 
 غيرموافق

 بشدة 
 موافق  محايد  غيرموافق

موافق  

 بشدة 

 املتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

معامل 

 االختالف 

اهمية  

 لنسبيا

 

 النتيجة 

 
 

 
 دد الع العدد 

ال 

 عدد 

العد 

 د

العد 
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   واالنحرافات املعياري إلجابات املجيبين عن أسئلة املحور األول   الحسابي املتوسط  

   spssاملصدر : من اعداد الباحث استنادا ملخرجات 

من  .1 )  يتضح  الوسط   (  8الجدول  :أن  ملتغير  العام  املد  )الحسابي  الخارجي  مسؤولية  عن    كشفال   فيقق 

، إذ  (   1,07)البالغ  وانحراف معياري   .( 3,98 )بلغ  ( ،  العراق  –فط والغاز في اقليم كردستان  خالفات في عقود النامل

  3من الوسط الحسابي للمقياس )تبين أن الوسط الحسابي العام أكبر  
َ
(و هذا يعني ان مؤشرات املتغيير يعد واضحا

اجمالي    بنسبةاتفاق  البحث  عينة  )  ألفراد   نظ75,64بلغ  لوحهة   
َ
وفقا  )%( نسبة  ان  وكما   . افراد  %9,29  رهم  (من 

%( عند مستوى ) غير موافق، غير موافق بشدة (من أفراد العينة .  15,06)  العينة غير متاكدين من ذلك ، وان نسبة  

إ ذ يشير ألى ان الوسط الحسابيx4الفقرات التي ساهمت في اغناء هذا املتغير منها )  ومن ابرز  واالنحراف  (  4,46  (  ( 

 ( .يتحمل املدقق الخارجي مسؤولية في اكتشاف املخالفاتيتفقون بشدة على ان )( من افراد العينة 0,85) املعياري 

 

 كشف املخالفات في العقود النفط في الوجود الرقابة والتدقيق لها دور من الدراسة:  لثبالنسبة ملحور االثا -3

 ( 10جدول رقم )

 لث  بات املجيبين عن أسئلة املحور الثاي  واالنحرافات املعياري إلجاالحساباملتوسط 

املج

 موع 

9 38 
2

9 
110 126 

3.98 1.07 27.31 
79.

63 
 

2.88 12.18 
9.

29 

35.

26 
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38 
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فق  
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ف  
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 االختالف 

اهم
ية  

 النسبي

النتي
 جة 
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العد 

 د
 العدد 

الع

 دد 

الع

 دد 

% % % % % 

1X 

4 2 7 28 11 

3.77 1.08 28.65 
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.4 
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21.
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2X 

1 2 5 26 18 
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1.9 3.8 9.6 50 
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   spssاملصدر : من اعداد الباحث استنادا ملخرجات 

عال في املراقبة أفضل واكتشاف  يساهم التدقيق الخارجي الفال )  أن الوسط  الحسابي العام ملتغير :( 10الجدول ) يتضح من 

أن الوسط الحسابي العام أكبر من الوسط  ، إذ تبين ( 0,90)البالغ وانحراف معياري  .( 4,11 )بلغ  ( ، املخالفات في العقود النفط

 ألفراد  عينة البحث ب3الحسابي للمقياس )
َ
%(  86, 93نسبةاتفاق اجمالي  بلغ ) (و هذا يعني ان مؤشرات املتغيير يعد واضحا

 لوحهة نظرهم . وكما ان نسبة ) 
َ
) غير  %( عند مستوى 6,92%(من افراد العينة غير متاكدين من ذلك ، وان نسبة ) 6,15وفقا

ى ان  ( إ ذ يشير ألx3ومن ابرز الفقرات التي ساهمت في اغناء هذا املتغير منها )موافق، غير موافق بشدة (من أفراد العينة . 

ان وجود الرقابة الفعالة ال  يتفقون بشدة على ان )( من افراد العينة 0,83واالنحراف املعياري ) ( 4,31 (  الوسط الحسابي

 كبيرة من خالل عقود مشاركة باإلنتاج وال يسمح لهدر الثروة النفطية يسمح للشركات االجنبية
ً
 ( .  تحقق أرباحا

 

 اختيبار الفرضيات  -2-4

   ألولى :الفرضية ا -1

H0:   غاز.والخالفات في عقود النفط املعن  كشفال فيقيق الخارجي ال توجد مسؤولية على املد  :العدميةالفرضية 

H1      والغاز.  خالفات في عقود النفط املعن  كشفال فيقيق الخارجي توجد مسؤولية على املد :البديلة: الفرضية 

 

 (  11جدول رقم )

 ضية األولىالفر    T-testنتائج اختبار 

 

 املتغيير 

 

  Tقيمة 

 مسحوبة

للجميع  

 الفقرات 

 

  Tقيمة 

 الجدولية

Sig 

مستوى الداللة 

 للحميع الفقرات 

 

القرار 

 األحصائي

عن  كشف في الالخارجي  مسؤولية املدقق 

 خالفات امل

قبول   0.000 1.676 9.583

 الفرضية البديلة 

  51درجة الحرية                                  SPSSاملصدر من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 
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(  (9.58املحسوبة بلغت   Tكما إن قيمة    0.05أقل من مستوى الداللة   Sigمن خالل الجدو ل يتضح إن الداللة اإلحصائية  

تي تنص على  وال( ، ومنه نرفض الفرضية العدمية و نقبل الفرضية البديلة  1.676الجدولية املقدرة ب )   Tوهي أكبر من قيمة  

 ( .   خالفات في عقود النفط والغاز  املعن  كشف في ال لخارجي التدقيق امساهمة )

 الفرضية الثانية :   -2

H0 :  :الرقابي  عمل املدقق الخارجي اثناء أداء عمله   تواجهال يوجد صعوبات ومعوقات التي الفرضية العدمية 

H1: الرقابي اء أداء عمله ر على عمل املدقق الخارجي اثنيوجد صعوبات ومعوقات التي تؤث:  الفرضية البديلة 

 (  12جدول رقم )

 ثانية  الفرضية ال   T-testنتائج اختبار 

 

 املتغيير 

 

  Tقيمة 

 مسحوبة

للجميع  

 الفقرات 

 

  Tقيمة 

 الجدولية

Sig 

مستوى 

الداللة للحميع  

 الفقرات 

 

القرار 

 األحصائي

جي  صعوبات ومعوقات التي تؤثر على عمل املدقق الخار 

 اثناء أداء عمله الرقابي   

قبول   0.000 1.676 16.651

الفرضية  

 البديلة 

  51درجة الحرية                                 SPSSاملصدر من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 

املحسوبة   T  ة  كما إن قيم   0.05أقل من مستوى الداللة     Sig=0.000من خالل الجدو ل يتضح إن الداللة اإلحصائية  

الفرضية    رفض الفرضية العدمية و نقبل نخلص ب  ( ، ومنه  1.676الجدولية املقدرة ب )   T وهي أكبر من قيمة    ((16.651بلغت  

 (  الرقابييوجد صعوبات ومعوقات التي تؤثر على عمل املدقق الخارجي اثناء أداء عمله تنص على ) والتي البديلة 

 

 الفرضية الثالثة :   -3

H0: املخالفات في العقود النفط ال يساهم التدقيق الخارجي الفعال في املراقبة أفضل واكتشاف  :)الصفرية (  الفرضية العدمية 

H1:  :املخالفات في العقود النفط يساهم التدقيق الخارجي الفعال في املراقبة أفضل واكتشاف  الفرضية البديلة 

 (  13جدول رقم )

 ثالثة  ية الالفرض    T-testنتائج اختبار 

 

 املتغيير 

 

  Tقيمة  

 مسحوبة

للجميع  

 الفقرات 

 

  Tقيمة  

 الجدولية 

Sig 

مستوى  

الداللة للحميع  

 الفقرات 

 

 القرار األحصائي

يساهم التدقيق الخارجي الفعال في  ال

املخالفات في العقود  املراقبة أفضل واكتشاف 

قبول الفرضية   0.000 1.676 28.257

 البديلة 
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 النفط  

  51درجة الحرية                                 SPSSات اد الباحث باالعتماد على مخرجاملصدر من اعد

في  من خالل   الواردة  قيمة  البيانات  إن  يتضح  ل  بلغت   T  الجدو  قيمة  (28.257   املحسوبة  من  أكبر  الجدولية   T ( وهي 

رفض الفرضية العدمية  نخلص ب، ومنه   0.05الداللة  أقل من مستوى   Sig = 0.000الداللة اإلحصائية  و, ( 1.676املقدرة ب ) 

 .  ط(املخالفات في العقود النفيساهم التدقيق الخارجي الفعال في املراقبة أفضل واكتشاف  والتي تنص على )و نقبل الفرضية البديلة 

 

 الخاتمة 

 األستنتاجات   3-1

    -ا يلي :ستنتاجات يمكن إبراز أهمها بمبعد اإلنتهاء من هذه الدراسة توصلنا إلى جملة من النتائج واإل 

ان هناك ادراك لدى املدققين الحسابات الخارجيين )ديوان الرقابة املالية (حول مسؤوليتهم عن اكتشاف   -1

 املخالفات ومسؤولون عن توفير الظروف والشروط البينية الالزمة ملنع التحريفات الجوهرية .  

رخصة للمدققين    عدم و ه الرقابي  املدقق الخارجي أثناء عمله مل ع الصعوبات واملعوقات التي تؤثر علىان   -2

 .  ديوان الرقابة املالية على تدقيق عقود النفط 

 ضعف االعتماد باملؤهالت العلمية وخبرة املدققين في مجال النفط .  -3

تحقيق  لى وقدرته ع ان ديوان الرقابة املالية العليا بإقليم كوردستان رغم تمتعه بشخصية معنوية مستقلة  -4

هناك حاجة ماسة الى تطبيق مجموعة من القوانين التي تساهم في تعزيز دور هذا الديوان  زالت ال  الفعالة انه الرقابة 

 ال تساهم بشكل فعال في تعزيز هذا الدور .  
َ
 إلن القوانين املوجودة حاليا

 كبيرة مأ -5
ً
ة باإلنتاج  ن خالل عقود مشاركن وجود الرقابة الفعالة ال يسمح للشركات االجنبية تحقق أرباحا

 . وال يسمح لهدر الثروة النفطية 

 عقود مشاركة باإلنتاج أخطر انواع العقود ، تقييد تصروفات الحكومة بشكل الكبير  -6
َ
وتحقق أرباحا

 للشركات األجنبية وخسارة للحكومة اقليم وهدر في املوارده النفطية .  

فضل الشروط  لحصول على أتسبب بضياع فرصة اغياب مبدأ التنافس والشفاف بين الشركات مما  -7

 التجارية لتعظيم اإليرادات املالية من بيع النفط املنتج من حقول اإلقليم .  

 : التوصيات   3-2

ضرورة احترام االنظمة والقوانين اثناء تلزيم عقود النفط والسماح الجهزة الرقابـــــــــــــــة ) ديوان الر   -1

بد القيام   ) املالية  في  قابة  عقو ورها  كافة  على  في التدقيق  واملتابعة  العقود  تلك  على  التوقيع  اثناء  النفط  د 

لتلك   املنفذة  بالتدقيق على حسابات الشركات  لها  السماح  تنفيذها مع  الرقابة والتدقيق خالل فترة  عمليات 

  وفي استمرار للتاكد من صحة البيانات املالية لصادرة عن تلك الشركات . 
ً
 العقود سنويا

جهزة وال سيما عمل مدقيقي الحسابات واحترام التقارير الصادرة  استقاللية عمل تلك اال ضرورة    -2

 عنهم والعمل على معالجة كافة املخالفات املكتشفة اثناء عمليات الرقابة والتدقيق.  
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ملدققي -3  املناسبة  التدربية  الدورات  اعداد  العراق  كوردستان  اقليم  في  املالية  الرقابة  ديوان   على 

تطبيالحسابا عن  الديوان  في  التدقيق  ت  عمليات  اثناء  النفط   عقود  على  للتدقيق  الحديثة  االساليب  ق 

 واالستعانة في استمرار بتطوير عناصره من خبراء ومدقيقين في هذا املجال  .  

4-   ، النفطية  عقود  ابرام  عن  املسؤولة  األدارية  الجهات  على  يسمح  نقترح  شفاف  بنظام  اعتماد 

فرص ممن    بأعطاء  العاملية  النفط  و  للشركات  املالية  والكفاءة  والتكنلوجية  الفنية  خبرة  طريقة  لها  اختيار 

 املناقصة العامة  

 يعتبر اسلوب املناقصة العامة من األساليب املفضلة اإلدارة أبرام عقود النفطية .          

5-   ،
ً
وبشكل  ط تلك العقود  من اجل تحسين شرو إعادة التفاوض حول العقود التي تم إبرامها سابقا

 ق املصالح الشعب . يضمن تحقي

السلبيات   -6 من  يخلو  ال  باإلنتاج  املشاركة  الح عقود  ابتعاد  إبرام  ضرورة  في  النوع  هذا  من  كومة 

 العقود . 

 

 

افيا   قائمة البيبليوغر

 

 أربيل   –طبعة األولى ( إمكانية تطبيق معايير التدقيق الدولية في إقليم كردستان العراق ، 2020حمد ، راميار رزكار ) أ -

 .(الصراع العربي على النفط العربي ، لبنان،بيان للنشر والتوزيع2000افظ ، )برجاس،ح -

 املطبوعات ديوان ،الجزائر عكنون، بن ت،الحسابا وتدقيق  جعة املرا (، 2003مسعود) وصديقي محمد طواهر،  التهامي -

  الجامعية، 

 الثالثة، الطبعة الداخلي، والتدقيق املالية الرقابة املتقدمة واملحاسبية املالية املهارات منهج(  2004) ، الرحمان  توفيق ،عبد  -

  لإلدارة، ؛ املهنية مركزالخبرات مصر، 

دار النهضة للنشر  ، لبنان ، األولى  واملراقب املالي من الناحية النظرية ، الطبعة(الرقابة املالية  2006جابر ،عبد الرؤوف ) -

 .  والتوزيع 

 دار والتطبيق، النظرية بين ملراجعة(ا 2003 (سعيد،  الدين كمال  ، حامد أحمد  ترجمة هنكي، أمرسون  ماس، تو  حجاج ،وليم -

 األول، الكتاب ،مصر، املريخ 

  التوزيع  و  للنشر  صفاء املالية، االردن ،دار املعامالت (مراجعة2009)محمد عباس ،  الرماحي ، نواف -

الصناعية ، الطبعة االولى  ، األردن ،املكتبة   ابات في املشروعات التجارية و(تدقيق الحس2002الرمحي، عبد الكريم علي ،) -

 الوطنية ،   

يمان ، عبد الرزاق املرتض ى ،) -
ٌ
ية الخاصة , الطبعة(األشخاص 2007سل

ٌ
األولى ، بنغازي ، دار   األعتباٌرية في العالقات الدول

 الكتب الوطٌنة .  

  . الجامعي التعليم  ار االسكندرية، الد، الخارجية    ل املرجعة (اصو2012،) الصبان ، محمد سمير -
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لطبعة األولى بيروت ، لبنان ، مكتبة  (تدقيق بيانات املالية ومراقبة الجودة ، ا2006صبح ، داود يوسف و بسام داود صبح ، ) - 

 صادر 

 شر  للن  الجامعية ، اسكندرية،  الدار املراجعة (اصول 2002محمد ، ) الفتاح  عبد  السيد  رجب  ، الصحن  -

والتوزيع    للنشر املسيرة دار األردن، عمان،  األولى،  الطبعة الحسابات ، تدقيق  علم (2011،)  ن فت وآخرو أر  ، سالمة محمود -

 والطباعة 

 (األسس العلمية و العملية ملراجعة الحسابات ، دون طبعة ، االسكندرية ، الدار الجامعية ،  2014مصطفى ،سليمان محمد ، ) -

مجلة  -العراق(أنماط العقود النفطية وأساليب إبرامها في 2019ل فاطمة علي عبدالحسين ، )أيلو   سدخان ، سناء محمد،  -
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 املالحق 

 )استمارة االستبيان(  

 
 السيد / والسيدة ....... املحترم 

 التحية......  بعد

لة اقليم  ود النفط والغاز / دراسة حا يقوم الباحثان  بإجراء دراسة بعنوان )دور التدقيق الخارجي في الكشف عن املخالفات في عق

 العراق (   –كوردستان 

نرجو من سيادتكم املحترمة األجابة على األسئلة الواردة في هذه االستمارة بهدف اعتمادها كمصدر للبيانات االولية  االزمة العداد  

 انها بكل  صراحة وموضوعية  ، ع  الدراسة ، لذا نرجو التكرم بقراءة االستبان بدقة والجابة عن االسئلة الواردة فيها
ً
مخصصة  لما

 لعلمي فقط . ألغراض البحث ا 

 

 على تعاونك
ً
 ممع الشكر لكم سلفا

    : 
ً
 البيانات الشخصية    -أوال

 ( أمام الخيار املناسب  . ✓الرجاء التكرم بوضع عالمة )

 العمر  -1

 نة   س 35الى  30 سنة )  ( من    30الى   25سنة )  ( من   25)  ( أقل من 

 سنة   35)  ( اكثر من  

 املؤهل العلمي  -2

 )  ( دبلوم فأقل )  ( بكالوريوس )  ( ماجستير )  (  دكتورا )  ( شهادات مهنية  

 التخصص  -3

 )   ( التدقيق واملحاسبة    )  ( االدارة     )  ( أخرى اذكرها  

 سنوات الخبرة    -4

 سنة  20الى 11(  من   سنوات  ) 10الى    6سنوات )  ( من  6)  ( أقل من 

 سنوات   20اكثر من )  (  

 / ابعاد الدراسة                         
ً
 ثانيا

 ( أمام األجابة التي تمثل رأيكم وقناعتكم الشخصية  ✓يرجي التكرم بوضع إشارة )                      
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 خالفات في عقود النفط  املحور األول  : مسؤولية املدقيق الخارجي في اكتشاف امل                  

 

 ور الثاني :الصعوبات واملعوقات التي تؤثر على عمل املدقق الخارجي أثناء عمله في الرقابة على تلك العقود  املح   

 

 

 

 وجود الرقابة والتدقيق لها دور مؤثرعلى كشف املخالفات في العقود النفط    املحور الثالثة :

موافق   الفقرات   ت 

 بشدة  

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  

 بشدة  

يقوم املدققين الخارجي بتوفير املعلومات السليمة والدقيقة    1

 ملتخذي القرار  

     

في حالة اكتشاف املخالفات يعد املدقق الخارجي تقريرا عنها    2

 . املخالفات  اكتشاف اثناء القيام بواجباته في حالة

     

      يعد املدقق الخارجي مسؤوال عن منع املخالفات   3

      يتحمل املدقق الخارجي مسؤولية في اكتشاف املخالفات 4

املدقق الخارجي مسؤوال عن اكتشاف التصروفات غير   5

 القانونية في عقود النفط 

     

      ء ان وجدت  يقوم املدقق الخارجي بتصحيح ومعاينة األخطا 6

 

موافق   الفقرات  ت

 بشدة  

 غيرموافق  غيرموافق   محايد  موافق

 بشدة  

      قلة خبرة املدققين في مجال عقود النفط   1

      نفطية العقود ال ارجي للتدقيق على عدم رخصة للمدقيق الخ 2

 مناسب بشكل الخدمة تقديم على فريق املدققين  مقدرة  من التأكد عدم 3

 اتخاذ قرارعقود النفط االدارية قبل 

     

      لدى الكثير من مدراء واإلدارة    الحسابات فهم دوراملدقق عدم 4

      تامة للمدقيقين   االستقاللية على الحفاظ عدم 5

  ت

 الفقرات 

موافق  

 بشدة  

 غيرموافق   غيرموافق   محايد  موافق

 بشدة 

 

     ان وجود إشراف فعال من قبل املكلفين بالرقابة على عملية اعداد   1
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 بعض أو أعاله املوضوعة األسئلة حول  التعليقات من املزيد فةإضا  في الرغبة حال في

 :التالية السطور  في  طرحها فيما  باإلمكان املعلومات 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 

 معنا  تعاونكم حسن  على لكما وشكر 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العقود والرقابة الداخلية . 

 تطوير الى املبرمة العقود  د النفط تؤدي رقابة وتدقق على عقو ود ن وجا 2

 اإلقليم، و عوائدها وشفافية على ابرام تلك العقود.  في النفط  قطاع

     

  األجنبية ان وجود  الرقابة الفعالة ال يسمح للشركات 3
ً
 كبيرة تحقق ارباحا

 .   فطيةاإلنتاج، واليسمح لهدر الثروة الن  مشاركة عقود خالل من

     

تأهيل االجهزة  الرقابية ، ملتابعة عمل الشركات النفطية  ان تطوير و  4

 األجنبية يساهم في الرقابة الفعالة . 

     

ان السماح للمدققين القيام بالتدقيق الشامل لكل فقرات بنود العقود   5

 النفطية يؤمن املوثوقية في صحة تلك العقود .  
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Abstract 

The study aimed to attempt the positive impact of Physical and Sports Education in 

the development of students’ mental abilities as well as the positive impact of 

Physical and Sports Education in the development of the spirit of interaction 

between students in addition to knowing the extent of the contribution of Physical 

and Sports Education activities to improve and develop some students skills for 

getting success in his education and studies, The study sample  54, the researcher 

used the descriptive approach for accordant with the education problem, but for the 

statistical methods, the researcher used the arithmetic mean, the standard deviation, 

the percentages, statistical methods , and he used also of the brokering algorithm, 

standard deviation, as well as sufficient test percentages of quadratic test .The 

researcher concluded that the Physical and Sports Education have a positive 

relationship and influence on the good education and studies success for students. 

This relationship play an important role for improving the students’ social and   

educational relation and it will be very necessary to be carried out in schools, it can 

helps the student for synchronization and demonstrate his abilities with his 

colleagues and it can highlight and develop the mental abilities as intelligent, 

concentration, and the quick comprehension and intellectual capacity and other 

capacities. 

Keywords: Physical Education; Academic Achievement 
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 ملخص 

التربية البدنية و الرياضية في تنمية القدرات العقلية  ف على التأثير االيجابي لحصة  شهدفت الدراسة إلى محاولة الك 

وكذا التعرف على التأثير االيجابي لحصة التربية البدنية والرياضية في تنمية روح التفاعل داخل الحصة  لدى التالميذ  

ي تحسين وتنمية بعض املهارات التي تساعد  فبين التالميذ إضافة إلى معرفة مدى مساهمة التربية البدنية والرياضية  

خدم الباحث النهج الوصفي ملالئمته ومشكلة الدراسة  ، واست54التلميذ في تحصيله الدراس ي ،وكانت عينة الدراسة  

وكذا   املئوية  ،النسب  املعياري  ،االنحراف  الحسابي  التوسط  من  كل  الباحث  استخدم  اإلحصائية  األساليب  عن  أما 

باحث إلى  أن للتربية البدنية والرياضية  عالقة ايجابية في التحصيل الدراس ي الجيد  ع .حيث توصل اليختبار كاف تربا

التلميذ االجتماعية والتربوية وممارستها في املدارس أساس ي حيث   للتالميذ،  فهي تلعب دورا هاما في تحسين عالقات 

وإبرا  معهم  والتفاعل  زمالئه  مع  االنسجام  على  التلميذ  القدرات    زتساعد  تنمية  في  مساهمتها  إلى  إضافة   ، قدراته 

 وغيرها من القدرات.  ب ستيعاواال العقلية كالذكاء، التركيز وسرعة الفهم 

 التحصيل الدراس ي   ؛التربية البدنية والرياضية :يةفتاحات املالكلم
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  مقدمة

التربوية يعتبر   والرياضية داخل املؤسسات  ةإن النشاط البدني الرياض ي في صورته الجديدة من خالل حصة التربية البدني

فردا صالحا مزودا بخبرات   ميدان هام من ميادين التربية وهو بذلك يعتبر ركيزة يستعين بها الفرد في حياته اليومية حتى يكون 

الرياضة    أن ممارسة   ىويشار إل  ومهارات وساعة تجعل منه جزء ال يتجزأ من مجتمعه مساير لتطور ونمو محيطه االجتماعي. 

التحصيل   مستوى  زيادة  في  كما  تسهم  وتعزيزه،  املؤسساتالدراس ي  للتربية    تعتبر  فضاءات  األخرى  هي    والتكوين، التعليمية 

التي   والكفاءات  واملهارات  املعلومات  اكتساب  من  يمكنهم  مما    ، لواجباتهم  واحترامهم    ، لحقوقهم  املتعلمين  ملمارسة  ومجاال 

 (. 408، ص2020مل التزاماتهم الوطنية )عزيز عبد الحسين، ح تؤهلهم لت

وإلى أن برامج التربية الرياضية وما تتضمنه من نشاط حركي تعتبر وثيقة الصلة بالعمليات العقلية العليا من حيث اتصالها   

   .(103، ص2013الشخصية املتوافقة اجتماعيا ونفسيا )ذيب،  الدراس ي، وبتكوينبالتحصيل 

 

فوائد جسمية   ة من خالل حصة التربية البدنية والرياضية لها قيمة أساسية في حياة الفرد ملا تقدمه من  الرياض  ةفممارس 

العقلية فتساعد على تطوير   الناحية  أما من  الناحية الجسمية تقوي العضالت وتنشطها،  ونفسية واجتماعية وتربوية، فمن 

رعة االستجابة أما من الجانب  االجتماعي فإنها تتيح للفرد فرصة االحتكاك مع  ذكاء وسو تركيز  القدرات العقلية والوجدانية من  

الغير واالندماج مع الجماعة والتفاعل معهم، أما من الناحية التربوية فهي تؤدي إلى اكتساب مهارات حركية ومعارف جديدة ،  

لل األسمى  والهدف  شخص ي،  حق  االجتماعي  االهتمام  فإن  مساعدهمدارس  وكذالك  اهتماماتهم  و  اكتشاف   على  التالميذ  ة 

الشخصية   والسعادة  التكيف  في  بؤرية  أركان  فهي    ، ورعايتها  اهتماماتهم  تطور  على  يعتمد  حياتهم  مسار  ورسم    ، الحقيقية 

زأ  وال يتج  يتجزأ  التربية البدنية ليست فقط جزءا الوتعد  (.920، ص2019للفرد، وتحقيق االستقرار االنفعالي لديهم )العزام،  

تعد التربية البدنية أداة حيوية لتثقيف  و  من التربية الشخصية. بالنظر إلى الفروق الفردية ،    هي جزء  من التعليم ولكن أيضا

   (.kula and,oktem ,a,2021,p24  )  األفراد بثقافة صحية وسعيدة وأخالقية وبناءة وإبداعية ومنتجة ووطنية

 اإلشكالية -1

ال معنى  يخإن  فردتتربية  من  الحياة،   لف  في  وفلسفتهم  األفراد  ثقافة  مستوى  من  األمر  هذا  ويتضح  آخر   إلى 

التي  املعامالت  نتيجة  أو  املدرسة  طريق  عن  ومعلومات  معارف  اكتساب  هي  التربية  أن  يتصورون  الناس   فبعض 

يواجهها في حياته،    التي  فرد تجاه املواقفلتغيير في سلوك ايتلقاها الفرد من أسرته في املنزل ، لكن التربية في حد ذاتها تعديل أو  

 . أي أنها عملية مستمرة من التغيير و التالؤم و التكيف 

النواحي في  متزنا  كامال  نموا  يضمن  الذي  هو   ، للفرد  املربين  كبار  يتوخاه  الذي  األمثل  النمو  أصبح   فقد 

ي  بحيث   ، والوجدانية  االجتماعية  ،و  والعقلية  الفرد الجسمية،  هذا  وحي  ستطيع  نفسه  يكيف  املجتمع أن  في   اته 

 . الذي يعيش فيه ، عن طريق املهارات الحركية و العقلية و االجتماعية

ميدانا  تعتبر  املتعددة  وألوانها  السليمة  وقواعدها  بنظمها  الحديثة  التربوية  صورتها  في  الرياضية  البدنية   التربية 

ف قويا  وعنصرا  التربية  ميادين  من  املواطن هاما  إعداد  تزوده    ي  على االيجابي،  تساعده  واسعة  ومهارات   بخبرات 
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جميل   )محمد  نمو  و  تطوره  في  الحديث  العصر  مسايرة  و  حياته  تشكيل  على  قادرا  وتجعله  مجتمعه  مع   التكيف 

القادر، ص   م10-09عبد  تعدى  العامة وقد  التربية  في  ورئيسيا  هاما  والرياضية جزءا  البدنية  التربية  وتعد  ومدلولها (    فهومها 

املفهوم    مجرد كونها مجرد كونها بعض األلعاب أو التمرينات التي كان البعض يعتقد بأنها ال فائدة منها حيث تغير هذا   العصري 

 . األخرى  تغييرا جذريا وأصبحت التربية البدنية والرياضية بأهدافها وأساسياتها ومفاهيمها شانها شأن بقية العلوم

التلميذ في العديد من    ملواد األخرى وبطريقتها الخاصة في تحسين قدرات هم بالتكامل مع اامادة تعليمية تسوالتربية البدنية  

العاطفي املجال  أما  التطبيقية  األنشطة  من  تنوع واسع  الحركي فهي  كاملجال  الديناميكية    املجاالت  العالقة  فيمثل  االجتماعي 

أما   الفرق،  التنظيم واملواجهة بين  املالناتجة عن  القدرات  التي تطلب غالبا حلوال سريعة   عرفيةمجال  اللعب  وبفضل حاالت 

الذي  للدور  ونظرا   ، االستجابة  وسرعة  معقدة  األهداف    ملسائل  هي  والتي  الجوانب  هذه  تحسين  في  البدنية  التربية  تلعبه 

تؤثر على جوانب أيضا  ، فهي  لها  األخي   األساسية  الدراس ي وهذا  كالتحصيل  للتلميذ،  أهمية كبير أخرى  له  التلميذ   ةر    في حياة 

 دراسات في هذا املجال تثبت تأثير التربية البدنية والرياضية على التحصيل الجيد للتلميذ   الدراسية، حيث انه هناك

بالتحصيل  والرياضية  البدنية  التربية  عالقة  إبراز  إلى  ارتأينا  حيث  املوضوع  هذا  دراسة  إلى  دفعنا  ما   وهذا 

ف ودورها  الجالدراس ي  بعض  تنمية  او ي  تساعد  التي  األقسام انب  لتالميذ  وخاصة  الدراس ي  تحصيله  في   لتلميذ 

 : النهائية للمرحلة الثانوية وهذا ما دفعنا إلى طرح اإلشكالية التالية 

 هل للتربية البدنية والرياضية عالقة بالتحصيل الدراس ي لتالميذ األقسام النهائية من املرحلة الثانوية ؟ -

 : اؤالت فرعية هيسحت هذا السؤال تويندرج ت

 هل للتربية البدنية و الرياضية دور في تنمية القدرات العقلية للتلميذ ؟ -1

 هل للتربية البدنية و الرياضية دور في تنمية التفاعل الصفي ؟ 2-

 هل للتربية البدنية و الرياضية دور في تنمية املهارات الدراسية للتلميذ ؟ 3-

 الفرضيات 2-

 :الفرضية العامة

 . ة و الرياضية عالقة بالتحصيل الدراس ي لدى تالميذ األقسام النهائية من املرحلة الثانويةالبدني ةللتربي

 :الفرضيات الجزئية

 .للتربية البدنية و الرياضية دور في تنمية القدرات العقلية للتلميذ-1

 .للتربية البدنية و الرياضية دور في تنمية التفاعل الصفي2-

 . ة املهارات الدراسية للتلميذلرياضية دور في تنمياللتربية البدنية و 3-

  أهداف الدراسة3-
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 : لكل دراسة علمية أهداف تسعى للوصول إليها وبحثنا هذا يتجه نحو تحقيق مجموعة من األهداف املتمثلة في 

 . لدى التالميذ ةالرياضية في تنمية القدرات العقليمحاولة الكشف على التأثير االيجابي لحصة التربية البدنية و  -1

 . التالميذ  التعرف على التأثير االيجابي لحصة التربية البدنية والرياضية في تنمية روح التفاعل داخل الحصة بين2-

  تحصيلهمعرفة مدى مساهمة التربية البدنية والرياضية في تحسين وتنمية بعض املهارات التي تساعد التلميذ في 3-

 .  الدراس ي
 

   أهمية املوضوع -4

تأثير - أكثر  لها  التي  املادة  وهي  التربوية  للمنظومة  العام  املنهاج  ضمن  رسمية  مادة  هي  البدنية  التربية   حصة 

الستقبال عالية  وروح  جديد  نفس  للتلميذ  تعطي  فهي   ، األخرى  األكاديمية  الدروس  على  مباشر  وغير  الحصص    مباشر 

باقيا يجعلها حصة إلزامية في جميع املراحل الدر األخرى وهذا ما   املواد األخرى ، وهذا    سية واختيارها كمادة أساسية مثل 

 . واالجتماعية  راجع ملا تلعبه من دور فعال في بناء املواطن الصالح من الناحية البدنية ، النفسية،

ك  ذلكو   تلف املهارات وتنمية روح التفاعل بينهمالدراسة عن طرق إكساب التالميذ مخ  تلعب دورا فعاال في تحسين مستوى   -

 . العقلية للتلميذ وهذا يساعد على تحقيق النجاح الدراس ي للتالميذ تنمية مختلف القدرات 

 تحديد املصطلحات واملفاهيم -5

  التربية البدنية والرياضية -5-1

إلى تحسين األداءأنها العملية  west and butcher:  يعرفها ويست وبوتشر   التي تهدف    ط اإلنساني من خالل وسي  التربوية 

 .املختارة لتحقيق ذلك وهي واألنشطة البدنية 

تشارلز   املواطن charles: أما  تكوين  هدقه  تجريبي  ميدان  العامة،  التربية  من  جزء  أنها:  على   يعرفها 

وذلك واالجتماعية،  واالنفعالية  والعقلية  البدنية  الناحية  من  بعرض   الالئق  البدني  النشاط  من  الوان  طريق   عن 

 ( 29الخولي ، د.س : تحقيق املهام ) امين 

من  عن  ويختلف التربية لتعليم  وكذلك والتعلم للتعليم  مركبة عملية  والرياضية البدنية  التربية  حصة تعدو   املواد غيره 

 أهم واملسابقات واأللعاب البدنية التمرينات تعد كما أساسيا هدفا يعد الحركي التلميذ سلوك ألن األخرى، الدراسية

 ( 30،ص1998أحمد فرج، عنايات محمد) س ي اللدر  األساس ي املحتوى 

 التحصيل الدراس ي   -5-2

 قبل الشروع في تعريف التحصيل الدراس ي ينبغي أن نتعرف أوال إلى ما يشير إليه مصطلح التحصيل 

 .وثبت وذهب ما سواهحصل، الحاصل منكل ش يء أي ما بقي  :التحصيل لغة 

اصطالح موضوع   ا:التحصيل  على  االنتباه  تركيز  مكتوبا  م عملية  كان  إذا  السيما  وتحصيله  مطبوعا  ا   محمد ) أو 

 . (37،ص 2007، حمدان
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الدراس  أعلى  ي:  التحصيل  العمر  أواخر  وحتى  الطفولة  منذ  حياته  مراحل  جميع  في  لنفسه  الفرد  يحقق  أن   يعني 

تليها   التي  املرحلة  إلى  االنتقال  يستطيع  حتى  مرحلة  كل  في  املعرفة  أو  العلم  من  الرح  ) مستوى  هللاي عبد  نصر   ،   م 

 . (15، ص 2010

 املراهقة   -5-3

 بمعنى التدرج   adolexereوهي مشتقة من الفعل الالتيني    adolexenceوكلمة مراهقة تقابلها بالالتينية ،  :املراهقة لغة -

 .( 31، ص1999الجسمي، العقلي، االنفعالي ) ميخائيل اسعد إبراهيم ،نحو النضج 

ف واحد للمراهقة، حيث نجد تضارب لآلراء حول تعريفها فنجد هناك من  الواقع تعري  ال يوجد في   :املراهقة اصطالحا -

فترة املراهقة هي فترة التحول الفيزيقي نحو النضج، وتقع بين مرحلة بداية البلوغ وبداية سن الرشد ) محمدعاطق  يرى أن  

 .( 18، ص1989غيث ، 

التي   للفترة  وصفي  مصطلح  أنها  على  يراها  األخر  محدودة ي والبعض  خبرة  وذا  انفعاليا،  ناضج  غير  الفرد  فيها   كون 

 . ( 329، ص1998عقلي )سعدية محمد على هادر،  ويقترب من نهاية نموه البدني وال

   واألدوات نهجيةامل -2

 الدراسة االستطالعية  -2-1

تمثل   أولي  استطالع  بإجراء  قمنا   ، العينة  على  وتوزيعه  االستبيان  طبع  عملية  في  الشروع  توزيع  فقبل   15ي 

الثانوية و بعد جمع   النهائية من املرحلة  تبين أن كل من  استمارة على تالميذ األقسام  االستمارات وتحليلها 

املباشرة   الطباعة  علينا  الذي سهل  األمر  بهم  الخاص  في فهم محتوى االستبيان  لم يجدو صعوبة  التالميذ 

 لتطبيقي للدراسة .املحتوى االستبيانان و الشروع في عملية انجاز الجانب 

  تبعاملنهج امل  -2-2

   (76، ص1996، الرحمان عبد  ) العيسوي  . مناهجه. فاملنهج لغة هو الطريق الواضح واملستقيميتميز البحث العلمي بتعدد 

  ةيعرف محمد بوخوش ومحمد دينات املنهج في البحث العلمي انه الطريقة او الخطة التي يتبعها الباحث في دراسته للمشكل

 تصور  ف هوالذي يعر  الوصفي املنهج دنااعتمحيث  (،89ص، 1995الكتشاف الحقيقة )محمد بوخوش ومحمد دينات، 

 ووضع الحياتي للواقع صورة يعطي بحيث والرغبات والتصور  وامليول  واالتجاهات املجتمع بين املتبادلة للعالقات دقيق

 (. 219، ص1991)وجيه محجوب ،  تنبؤات مستقبلية  وبناء مؤشرات

    

 مجتمع وعينة البحث   -2-3

 مجتمع البحث  2-3-1
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  506حيث يبلغ عددهم  الجلفةويتمثل مجتمع البحث في دراستنا هذه في تالميذ األقسام النهائية من املرحلة الثانوية لبلدية  

 ( ثانوية عمر ادريس و الشيخ بوعمامةتلميذ، )

 عينة البحث - 2-3-2

طريق إختيار عينة ممثلة لهذا  ي، ويتم ذلك عن  ات سليمة عن طريق املجتمع األصلجإن هدف كل باحث التوصل الستنتا

 املجتمع تمثيال حقيقيا، باختيار العينة وفق قواعد وطرق علمية. 

كما تعتبر العينة وسيلة من الوسائل التي يستخدمها الباحث عند دراسته لظاهرة معينة، والتي لها دور في عملية البحث،  

ال الباحث،  احث جزءا منها ويعبر عنها بالكل، وباعتبار أن ا ببحيث يدرس  أو نتيجة ينتمي إليها  القياس  لعينة يتوقف عليها 

 (139،ص2002،  واختيار العينة يوفر للباحث الجهد والوقت ملوضوع الدراسة )كمال محمد مغربي

عينة بطريقة عشوائية بسيطة ، تتمثل في    من اجل الوصول إلى نتائج أكثر دقة وموضوعية ومطابقة للواقع ، قمنا باختيار 

 . تلميذ  506تلميذ من أصل  54

 . (124،ص2008اختيار العينة العشوائية ألنها هي ابسط طرق اختيار العينات ) لحلوح جمال ،  -

ثبات   ها على أفراد العينة، عدة مرات، خالل فترات زمنية معينة، وقد تم التحقق منبشكل كبير، فيما لو تم إعادة توزيع

 مل ألفا کرونباخ لقياس ثبات االستبيان. استبيان الدراسة، من خالل معامل ألفا کرونباخ، والجدول أدناه يبين معا

 ( : يبين قيمة معامل ألفا کرونباخ األداة الدراسة 02جدول رقم ) 

 النتيجة عدد الفقرات معامل ألفا كرونباخ  يان محاور اإلستب

 

 محاور اإلستبيان 

 ثابت  08 0.830 ول أل املحور ا 1

 ثابت  10 0.885 املحور الثاني  2

 ثابت  09 0.768 املحور الثالث 3

 ثابت  27 0.886 جميع فقرات االستبيان 

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن معامل ألفا کرونباخ هي معامالت مرتفعة، وكذلك معامل ألفا لجميع محاور االستبيان  

عة ألداة الدراسة ذات ثبات كبير مما يجعلنا على ثقة تامة بصحة االستبيان  قيمة الثبات مرتف  وهذا يدل على أن   0.886معا بلغ  

-0وصالحيته لتحليل و تفسير نتائج الدراسة واختبار فرضياتها. تجدر اإلشارة إلى أن معامل الثبات ألفا کرونباخ، تتراوح بين )

الواحد؛ دل على وجو 1 أقترب من  ثبات عال، وكل(، وكلما  الصفرمد  اقترب من  الحد األدني  ا  ثبات. وان  ؛ دل على عدم وجود 

 0.6املتفق عليه املعامل ألفا کرونباخ هو 
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جاهزة    وهي  فقراتها  جميع  في  وثابتة  صادقة  هي  املطروحة  املشكلة  ملعالجة  أعددناه  التي  الدراسة  أداة  أن  نستنتج  ومنه 

 للتطبيق على عينة الدراسة . 

 

 ومناقشتها  ئج النتا -3

 : ل ومناقشة النتائجليحت-

 عرض ومناقشة املحور االول   -3-1 

 تنمي القدرات العقلية للتلميذ .  التربية البدنية والرياضية

 01( يبن ملخص تحليل عبارات املحور 01جدول رقم ) 

البديل   السؤال  ر

 تكرار أكثر 

النسبة 

 املئوية

نتيجة 

 2داللة كا

 دال 68,52% نعم  كر ؟فالبدنية والرياضية تنمي الهل التربية  01

 دال 53,70% أحيانا   بعد ممارسة التربية البدنية والرياضية هل تشعر بزيادة القدرة على التركيز ؟ 02

هل ممارسة التربية البدنية والرياضية تنمي لديك سرعة االستجابة ملختلف  03

اقف التي تواجهك ؟    املو

 دال 44,44% نعم

تطلب منك سرعة  تربية البدنية والرياضية تلهل هناك العاب داخل حصة ا 04

  اتخاذ القرار؟

 دال 40,74% أحيانا 

اقف  05 هل ممارسة التربية البدنية والرياضية تعلمك كيفية مواجهة املو

  واملشاكل املطروحة ؟

 دال 37,04% نعم

البدنية والرياضية هل تتخيل أثناء تعلم مختلف املهارات في حصة التربية  06

   ء املهارة في ذهنك قبل تطبيقها ؟اطريقة أد

 دال 51,85% نعم

هل تشعر بعد ممارسة التربية البدنية والرياضية بأنك اكونا كثر جاهزية   07

 لحفظ ومراجعة دروسك ؟ 

 دال 50,00% أحيانا 

 دال 57,41% نعم    قدراتك العقلية ؟هل ممارسة التربية البدنية والرياضية تنمي مختلف  08
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لصالح اإلجابة أكثر تكرارا عند   دالة إحصائياشكل أدناه نجد أن معظم عبارات املحور األول ول أعاله والدمن خالل الج  

 املحسوبة اكبر من املجدولة في معظمها وهو ما يوضحه الشكل أدناه . 2(، حيث كا0.05مستوى داللة ) 

دراسة أي يوافقون على أن الحصة التربية  لوذلك ما يثبت أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة ا

للتلميذ وذلك من خالل أن حصة التربية البدنية الرياضية تساهم في   القدرات العقلية مستوى  البدنية و الرياضية دور في رفع

حصة بأنهم  لرة على التركيز تنمي لديهم أيضا سرعة االستجابة وتشعرهم بعد ممارسة اتنمية الفكر لديهم وتشعرهم بزيادة القد

إلى أن مشاركة املراهقين في األنشطة الرياضية له آثار   ير كريستيان وتومسون شويأكثر جاهزية لحفظ ومراجعة دروسهم.

 (. Christian,P,and,Thomas,C,2011,P101)إيجابية على التحصيل التعليمي  

نجد أن التربية البدنية والرياضية تنمي   ة عامة من خالل عرض تحليل إجابات أفراد العينة على أسئلة املحور األول وبصف

 القدرات العقلية للتالميذ . 

 عرض ومناقشة املحور الثاني  -3-2

 التربية البدنية والرياضية تنمي التفاعل الصفي . 

 02  ( : يبن ملخص تحليل عبارات املحور  02جدول رقم ) 

البديل   السؤال  ر

 تكرار أكثر 

النسبة 

 املئوية

نتيجة 

 2داللة كا

 دال    53,70%   نعم هل هناك انسجام مع زمالئك أثناء حصة التربية البدنية والرياضية ؟  01

هل تحب ممارسة األلعاب الجماعية خالل حصة التربية البدنية   02

   والرياضية ؟

 الد   31,48%   أحيانا

هل تتنافس مع زمالئك وتسعى إلى الفوز أثناء حصة التربية البدنية  03

   والرياضية ؟

 دال 61,11%  معن

 دال   50,00%    أحيانا   هل تجيب على األسئلة التي يطرحها أستاذ التربية البدنية والرياضية ؟ 04

التربية البدنية والرياضية وتقدم إضافات حول  هل تتدخل أثناء حصة  05

  الدرس؟

 دال   %44,44 ال

مضة  اهل تستفسر أستاذ التربية البدنية والرياضية حول معلومات غ 06

   لديك ؟

 غير دالة   27,78% ال

هل أثناء حصة التربية البدنية والرياضية تكون أكثر احتكاك بزمالئك   07

  مقارنة بالحصص األخرى ؟

 دال 31,48% أحيانا 
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هل تعتقد أن حصة التربية البدنية والرياضية تخلق جو تعاون بينك وبين  08

  زمالئك ؟

 دال   61,11% نعم

لرياضية تساعدك على االندماج أكثر مع واهل ممارسة التربية البدنية  09

 ؟ زمالئك

 دال   57,41% نعم

 دال %24.07 أحيانا  البدنية والرياضية؟هل تبادر في إبداء رأيك حول درس التربية  10

 

إلجابة أكثر تكرارا  لصالح ا دالة إحصائيا 01من خالل الجدول أعاله والشكل أدناه نجد أن معظم عبارات املحور   

 املحسوبة اكبر من املجدولة في معظمها وهو ما يوضحه الشكل أدناه .  2(، حيث كا0.05عند مستوى داللة ) 

وذلك ما يثبت أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة أي يوافقون على أن الحصة التربية  

لدى التالميذ وذلك من خالل أن حصة التربية البدنية الرياضية   التفاعل الصفيع مستوى البدنية و الرياضية دور في رف

تساهم في االنسجام بين الزمالء أثناء الحصة من اجل الفوز مما تخلق جو تعاون بين التالميذ و تساعدهم على االندماج أكثر  

تساهم مساهمة كبيرة في نظام   -املدرسة  ركة طالبوالتي تضمن مشا-إن ممارسة جميع األنشطة داخل املدرسة   مع بعضهم .

التعليم ،  ومن األفضل أن تستخدم الرياضة كأداة أداة من أجل الوصول إلى الهدف  سواءا لرفع مستوى األصحاء أم ملنع  

 (. (Mehmet, Y,2018,p6املشاكل التي قد تنشأ داخل نظام التعليم 

على أسئلة املحور الثاني نجد ان التربية البدنية والرياضية تنمي  العينة   وبصفة عامة من خالل عرض تحليل إجابات أفراد

 التفاعل الصفي . 

 

 عرض ومناقشة املحور الثالث -3-3

 التربية البدنية والرياضية تنمي املهارات الدراسية للتلميذ . 

 03  ( : يبن ملخص تحليل عبارات املحور  03جدول رقم ) 

البديل   السؤال  ر

 تكرار أكثر 

النسبة 

 ئويةامل

نتيجة 

 2داللة كا

هل هناك تواصل لفظي بينك وبين زمالئك أثناء حصة التربية البدنية   01

   والرياضية ؟

 دال 50,00% نعم 

البدنية هل تأثر على زمالئك وتحاول فرض رأيك أثناء حصة التربية  02

   والرياضية ؟

 الد 53,70% نعم 

التربية البدنية   هل تقوم بتحفيز زمالئك على اللعب أثناء حصة 03

   والرياضية ؟

 دال 57,41%  نعم
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هل تقوم باقتراح حلول بديلة لبعض املشكالت التي تقع أثناء حصة  04

   التربية البدنية والرياضية ؟

 دال 59,26%   أحيانا

تتحكم في وقت أداء مختلف املهارات أثناء حصة التربية البدنية  هل  05

   والرياضية؟

 دال 55,56%   أحيانا

 دال 55,56%   نعم   هل أثناء ممارسة التربية البدنية والرياضية يكون تفكيرك ايجابي ؟ 06

هل تتحكم في قلقك أثناء منافستك مع زمالئك في حصة التربية   07

   والرياضية ؟البدنية 

 دال 46,30%   أحيانا

هل اكتسبت من خالل حصة التربية البدنية والرياضية تقنيات   08

   االسترخاء ؟

 ,51 %  نعم

85 

 دال

هل اللعب مع زمالئك في حصة التربية البدنية والرياضية يزيد ثقتك   09

   بنفسك ؟

 دال 64,81%  نعم

 

دالة إحصائيا لصالح اإلجابة أكثر تكرارا عند   03أن معظم عبارات املحور من خالل الجدول أعاله والشكل أدناه نجد  

 أدناه .  بر من املجدولة في معظمها وهو ما يوضحه الشكلاملحسوبة اك   2(، حيث كا0.05مستوى داللة )

التربية  وذلك ما يثبت أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة أي يوافقون على أن الحصة  

نية الرياضية  للتالميذ وذلك من خالل أن حصة التربية البد  املهارات الدراسيةالبدنية و الرياضية دور في رفع مستوى بعض 

تساهم في تنمية التواصل اللفظي بينهم أثناء الحصة ويقومون باقتراح حلول بديلة لبعض املشكالت التي تقع أثناء حصة وان  

التالميذ الذين يتمتعون بدافعية عالية يتم   إن  بالنفس. تربية البدنية والرياضية يزيدهم ثقةاللعب مع زمالء في حصة ال

شغب أو عرضة للسخرية أمام  لية أكبر في حين التالميذ الذين لديهم دافعية أقل بصبحون مثيرين للتحصيلهم الدراس ي بفاع

 . (332،ص2022األخرين )حديدوش وأخرون،

طية موجبة بين عناصر اللياقة البدنية)  ( على إلى أن هناك عالقة إرتباطية ارتبا 2018كما تشير دراسة يوسف فرطاس  )

إلى    (2009سنة ) وأشارت دراسة كل من عصام نجدت قاسم وملى أكرم جللو  .اقة ( والتحصيل الدراس يالتحمل ،  املرونة ،  الرش

ناء من  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذين مارسوا درس التربية البدنية والذين لم  يمارسوا داخل قسم هندسة الب

أن التعليم القائم على  )  (Odundo,2017ويشير   .البدنيةجامعة التكنولوجيا العراقية لصالح الذين مارسوا درس التربية 

القيمة يخلق بيئة تعليمية قوية ويعزز التحصيل الدراس ي وتطور مهارات العالقة االجتماعية،  التي من شأنها أن تستمر طوال  

 .((Odundo,2017,P194الحياة 



 

 

359 
 

ISSN: 2701-9233 

 
 

 2022 ،5، العدد 2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 5 (2022) 

 

ور الثالث نجد أن للتربية البدنية والرياضية دور  وبصفة عامة من خالل عرض تحليل إجابات أفراد العينة على أسئلة املح 

   كبير في تنمية املهارات الدراسية للتالميذ .

 

 التحقق من الفرضيات – 3-4

 التحقق من الفرضية الجزئية األولى : -3-4-1

 والرياضية دور في تنمية القدرات العقلية للتلميذ .للتربية البدنية   -

 ة البدنية و الرياضية في تنمية القدرات العقلية للتلميذ ( : يبن دور التربي 04جدول رقم ) 

 

 املتغيرات 

    املتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط ضمن 

 املجال

 النتيجة النسبة املئوية

  التربية البدنية دور 

 والرياضية في تنمية

 للتلميذ  القدرات العقلية

 

2,2431 

 

0,63803 

 

 2.33 إلى 1.66من 

 

%74,77 

 

 

 وسطمت

 

   % 77 , 74  س =      3--------- 100 %

 س  ------ 2,2431

املتعلق ب دور  من خالل الجدول أعاله نالحظ أن املتوسط الحسابي اإلجمالي إجابات أفراد العينة على عبارات املحور األول 

، إذن فاملتوسط   0,63803اري يف معو بانحرا 2.2431 حصة التربية البدنية والرياضية في تنمية القدرات العقلية للتلميذ بلغ

وأن النسبة املئوية لدور التربية البدنية   3إلى  2.33الحسابي هو ضمن محال متوسط وقريب من املحال املرتفع أي من 

 % وهي نسبة مرتفعة.   77,  74قدرات العقلية للتالميذ هي والرياضية في تنمية ال

 ة البدنية والرياضية دور في تنمية القدرات العقلية للتالميذ وبدرجة مرتفعة . ومنه نقبل الفرضية األولى القائلة أن للتربي

النشاط البدني  أشارت دراسة مرجعية إلى أن معظم األبحاث العلمية أكدت وجود عالقة إيجابية بين ممارسة وقد 

والتحصيل   قدرات العقليةوالتحصيل الدراس ي، وأن ممارسة األنشطة البدنية املنتظمة تسهم بشكل ايجابي في تطوير ال

 الدراس ي لدى الطلبة . 

 نه:  أبل يحيث استنتج س sippelوهذه النتائج أيضا تأكدها الدراسة املشاجة للمفكر النفساني واالجتماعي سيبل 

 ممارسة األنشطة الرياضية تأثر على التحصيل العقلي للمراهق .   -1

 ملمارسة الجمع كانت أحسن من النتائج األولى ، أي قبل ااستنتج أيضا أن النتائج الخاصة بتمرینات عملية  -2
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 الحصة التربية البدنية والرياضية   

 % من التالميذ 70كذالك نتائج اختبارات الذاكرة أحسن بعد ممارسة التالميذ النشاط الرياض ي واستطاع  -3

 التفوق فيها . 

 التحقق من الفرضية الجزئية الثانية   -3-4-2

 الرياضية دور في تنمية التفاعل الصفي  للتربية البدنية و  -

 ( : يين دور التربية البدنية و الرياضية في تنمية التفاعل الصفي 05رقم ) جدول 

 

 املتغيرات 

   املتوسط 

 الحسابي

  االنحراف 

 املعياري      

        املتوسط ضمن 

 املجال

 النتيجة النسبة املئوية

  التربية البدنية دور 

 والرياضية في تنمية

 التفاعل الصفي

 

2.2407   

 

 

,647640   

 

 

 2.33 إلى 1.66 من

 

 

%74,69 

 

 

 متوسط

 

 % 69 , 74 س =      ---------- 100 % 3

 س -----2,2407

 بدور  املتعلق  02 املحور  عبارات على العينة أفراد إجابات اإلجمالي الحسابي املتوسط أن نالحظ أعاله  الجدول  خالل  من

 فاملتوسط إذن ، 0,64764معياري   بانحراف و 2,2407 بلغ الصفي التفاعل تنمية في لرياضيةوا البدنية التربية حصة

من قريب أي املتوسط فوق  مجال ضمن هو الحسابي النسبة و  3 إلى  2.33 املجال   البدنية التربية حصة لدور  املئوية  أن 

 . مرتفعة وهي نسبة 74,69% هي للتالميذ الصفي التفاعل  تنمية في  والرياضية 

 . مرتفعة للتالميذ وبدرجة الصنفي التفاعنل  تنمية في دور  الرياضية  و البدنية للتربية أن القائلة الثانية الفرضية نقبل ومنه

  البدنية  التربية  ممارسة  أثناء بينهم انسجام هناك انه االستبيان  أسئلة  على إجاباتهم  خالل ن م أكدوا  التالميذ ومنه نجد أن  

 تخلق  أنها والرياضيةالبدنية   التربية نحنو  التالميذ  رأي كان  أيضا الفوز  اجل  م  وتنافس بينهم  احتكاك  أيضا وهناك  والرياضية 

النشاط الرياض ي جانب تربوي سلوكي هام  و   . البعض بعضهم مع أكثر االندماج على تساعدهم و التالميذ بين تعاون  جو ألن 

 (. 86، ص2019والتعليمية )العنزي ، ة التربوية يعده كثيرا من علماء التربية الحديثة جزءا متمما للعملي

 : الثالثة الجزئية الفرضية نأ التحقق-3-4-3

  الدراسية تاملهارا تنمية في  دور  والرياضية البدنية التربية -
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 الدراسية  تاملهارا تنمية في  والرياضية البدنية  التربية دور  يبن  :( 06)  رقم جدول  

 

 املتغيرات 

املتوسط 

 الحسابي       

 النحراف  ا

 املعياري      

 النتيجة النسبة املئوية املتوسط ضمن املجال

  التربية البدنية دور 

 والرياضية في تنمية

 املهارات الدراسية للتلميذ 

 

2.2490   

 

 

0.62740 

 

 

 2.33 إلى 1.66 من

 

 

74.96% 

 

 

 متوسط

 

 %74.96 س =      ---------- 100 % 3

 س ----- 2.2490

 حصة املتعلق بدور  03 املحور  عبارات  على العينة أفراد إلجابات اإلجمالي الحسابي املتوسط أن حظنال  الجدول  خالل من

 . . 0,62740معياري  بانحراف و 2,2490 بلغ املهارت الدراسية  تنمية في  والرياضية البدنية  التربية

 املئوية أن النسبة و 3 إلى  2.33 أي من املرتفع املجال من  وقريب  املتوسط فوق  مجال ضمن هو  الحسابي فاملتوسط إذن

 . مرتفعة وهي نسبة  % 74,96  للتالميذ ت الدراسية املهارا تنمية في  والرياضية  البدنية التربية لدور 

 . مرتفعة للتالميذ وبدرجة الدراسية املهارات تنمية في دور  الرياضية  و البدنية للتربية أن القائلة الثالثة الفرضية نقبل ومنه

 وتوصيات اقتراحات 

توفير مختلف الوسائل الالزمة لألنشطة  -مراعات مشاكل املراهق وتوفير الجو املناسب ملزاولة نشاطه على أكمل وجه  -

 الرياضية داخل املؤسسات التعليمية لتحقيق األهداف التعليمية

 املطلوبة .

 هتمام بما  اعتبار حصة التربية البدنية والرياضية من الحصص التربوية األساسية واال  -

العناية بأستاذ التربية البدنية والرياضية من جميع   -تكثيف املنافسات املدرسية داخل املؤسسات التربوية وبين املدارس   -

 .توعية التالميذ بضرورة االهتمام بهذه الحصة التربوية -النواحي 

في تكوين   دهم باملعلومات والقواعد السليمةوأخيرا على أستاذ التربية البدنية والرياضية االهتمام بالتالميذ وتزوي -

 اتجاهاتهم نحو الدراسة و خلق الشخصية املتكاملة والتوازن بين الناحية الجسمية والنفسية واالجتماعية والعقلية . 

   خالصة
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أندراستنا  من خالل    إلى  لها    حصة    خلصنا  والرياضية  البدنية  ايجابي  التربية  الدراس ي   تعزيز    في  دور  الجيد    التحصيل 

تساعد   أساس ي حيث  املدارس  في  وممارستها  والتربوية  االجتماعية  التلميذ  تحسين عالقات  في  هاما  دورا  تلعب  فهي   ، للتالميذ 

إضا  ، قدراته  وإبراز  معهم  والتفاعل  زمالئه  مع  االنسجام  على  ،  التلميذ  كالذكاء  العقلية  القدرات  تنمية  في  مساهمتها  إلى  فة 

إلستعاب وغيرها من القدرات ، وأيضا مساهمتها في تنمية بعض املهارات الدراسية للتالميذ مثل مهارة  التركيز وسرعة الفهم وا

ي تساعد التلميذ في تحصيله  إدارة الوقت ومهارة حل املشكالت ومهارات التواصل اللفظي والثقة بالنفس وغيرها من املهارات الت

ية البدنية والرياضية يحسن إرشادهم وتعليمهم بطريقة علمية سليمة  الدراس ي ويساهم في هذا وجود أستاذ متخصص في الترب

. 
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Abstract 

The aim of the research was to investigate the effectiveness of a Program based on 

social Constructivist Theory for developing Reflective Thinking skills for first-year 

secondary students. Social Constructivist Theory, Plateau Climbing Strategy, and 

meditative thinking skills), then preparing the research tool (reflective thinking 

skills test), and applying them to the research sample consisting of (36) male and 

female students, who were divided - randomly - into two groups - control and 

experimental - equally. Using the arithmetic mean, standard deviation, correlation 

coefficients, Klumgrove-Smirnov test, t-test, Mann-Whitney test, Wilcoxon test, 

Blake-adjusted gain equation, and effect size; The research came to several results; 

Most notably: a program based on social constructivist theory is effective in 

developing the reflective thinking skills of first-year secondary students, and finally, 

a set of recommendations and proposed research. 

Keywords: Social Constructivist Theory; Plateau Climbing Strategy; Reflective 

Thinking Skills 
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 ملخص 

مدى فاعلية برنامج قائم على النظرية البنائية االجتماعية لتنمية مهارات التفكير التأملي  يهدف البحث إلى استقصاء  

الثا األول  الصف  طالب  ذي  لدى  بتصميمه  والتجريبي  الوصفي،  املنهجين:  الباحث  اتبع  الهدف  هذا  ولتحقيق  نوي، 

يرات البحث عن: )النظرية البنائية  دأت إجراءات البحث بالتأطير النظري ملتغاملجموعتين: الضابطة، والتجريبية، وب

أداة   إعداد  ثم  التأمل(،  التفكير  ومهارات  الهضبة،  تسلق  واستراتيجية  التفكير  االجتماعية،  مهارات  )اختبار  البحث 

سموا  36التأملي(، وتطبيقهم على عينة البحث املؤلفة من )
ُ
ضابطة،    –إلى مجموعتين    -ًيا عشوائ  –( طالًبا، وطالبة، ق

توسط الحسابي, واالنحراف املعياري, وُمعامــالت االرتباط, واختبار "كلومجروفب  -وتجريبية
ُ
-التساوي، وباستخدام امل

وا وحجم  سميرنوف"،  "بليك"،  لـ  عدلة 
ُ
امل الكسب  وُمعادلة  ويلكويكسون،  واختبار  وتني،  مان  واختبار  )ت(،  ختبار 

البح َص 
ُ
ل
َ
خ قائالتأثير؛  برنامج  أن  أبرزها:  عدة؛  نتائج  إلى  تنمية  ث  في  فاعلية  ذا  االجتماعية  البنائية  النظرية  على  م 

 تهاًء بمجموعة من التوصيات، والبحوث املقترحة. مهارات التفكير التأملي لدى طالب الصف األول الثانوي ، وان

 مهارات التفكير التأملي  الهضبة؛النظرية البنائية االجتماعية؛ استراتيجية تسلق  :يةفتاحات املالكلم
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 مقدمة

 ــــي  ســــتند عل هــــا أي مجتمــــع فــــي تطــــّور  أو ا     
ّ
اريي مــــن أهــــم العناصــــر ال

اريي تكمــــن فــــي كــــون التــــّ
نحطاطــــه، وألّن إّن دراســــة التــــّ

عدالّتاريي له عالقة وثيقة بمختلف العلوم؛ فدراسة هذ  العلوم املختلفة  
ُ
دراسة للّتاريي، وألهمّية علم الّتاريي فقد خّصه  ت

 .ون إلى معرفة مصير األمم الّسابقة وكذلك الهتمامهم باألنساب وحوادث الّزمانالعرب باهتمام كبير، فهم يميل

ســـاعد علـــي ي إلـــى تعلــيم الطـــال تهــدف مـــادة التــاريو      
ُ
ب كيــف ُيفكـــرون حيـــث أصــبا مـــنهل التــاريي وســـيلة مــن الوســـائل ال ــي ت

ســاعد علــي فهــم أك ــر 
ُ
(, كمــا 17, 2008للمــادة التاريخيــة )إمــام ال ر ــي,اكتسـاب مفــاهيم وتعميمــات ومهــارات وأســاليب بحــث ت

فــي تنميــة مهــارات التفكيــر لــدى الطــالب؛ ألنــه ال تت ــ  تكمـن أهميــة مــادة التــاريي كمــادة دراســية فــي ألهــا تســاهم  شــكل  فعــال 

يـل وتفسـير الطـالب املهـارات العقليـة العليـا مـن نقـد وتحلقيمتها في تقديم معلومات تاريخيـة ُمجـردة فحسـب, وانمـا بكسـاب 

, 2008ة,واســتاتاو واصــدار لمحكــام, وهــذا هــو الــدور الحقيقــي الــذي يابالــي أن يتحقــق مــن خــالل تــدر   التــاريي )علــي جــود

279.) 

ناسـبة طبيعـة      
ُ
ختلفـة، نظـًرا مل

ُ
وتعد تنمية مهارات التفكير التأملي من أهـم أهـداف تـدر   التـاريي فـي املراحـل التعليميـة امل

الحظـة الثاقبـة، موضوعات التاريي  
ُ
لتلك املهارات؛ حيث أن املوضوعات واالحداث والقضايا التاريخية تحتاو إلي التأمل وامل

قنعــــة لــــبعال أحــــدا ها، والوصــــول الــــي  عــــال االســــتاتاجات, والكشــــف عــــن 
ُ
غالطــــات املوجــــودة طهــــا، واعطــــاء التفســــيرات امل

ُ
امل

شكالت بطر واقتراح الحلو 
ُ
ناسبة؛ مما ُ سهم في حل امل

ُ
يقة منطقية  عيًدا عن العشوائية, والتوجـه نحـو أهـداف ُمعينـة؛ ل امل

ــاح ا ــة مـــن االنفتـ ــى مرحلــــة ُمتقدمـ تعلم إلـ
ُ
ــ ــة بــــه بحيـــث يصـــل املـ حيطـ

ُ
ــة امل ــة املاديـ ــي األخـــرين, وعلــــي البه ـ ــه, وعلـ ــي نفسـ لعقلــــي علـ

وجه في الحياة اليومية.
ُ
شكالته ال ي ت

ُ
ساعد  على حل امل

ُ
 ت

التفكيـــر التـــأملي فـــي ُمختلـــف املراحـــل الدراســـية بصـــفة عامـــة, واملرحلـــة الثانويـــة بصـــفة خاصـــة قـــد ونظـــًرا ألهميـــة مهـــارات      

تعلمـين نشط عدد من الباحثين في إجرا
ُ
ء مجموعة من البحوث والدراسات استهدفت تنمية هذا النمط من التفكير لدى امل

ظهـــرت نتائجهـــا اثـــر إســـتخدام نمـــوذو ريجليـــوث ( ال ـــي أ2007ا: دراســـة عـــاطف ســـعيد )مـــن خـــالل تعلـــيم التـــاريي وتعلمـــه, م هـــ

الصـــف االول الثـــانوي، ودراســـة طلعـــت  للتـــدر   املوســـع فـــي تـــدر   التـــاريي علـــي تنميـــة مهـــارات التفكيـــر التـــأملي لـــدي طـــالب

ــادة فــــي تــــدر   ال2010مـــدكور ) دراســــات االجتماعيــــة فــــي تنميــــة ( فاعليــــة اســــتخدام اســــتراتيجي ي املتناقضــــات واألمثلــــة املضـ

 ت التفكير التأملي لدى تالميذ املرحلة ابعدادية.مهارا

اتي فـــي تـــدر   التـــاريي علـــى تنميـــة مهـــارات التفكيـــر ( إلـــي فاعليـــة اســـتراتيجية التســـا ل الـــذ2013وتوصـــلت ســـارة الصـــاوي )     

 دى طالب الصف األول الثانوي.التأملي والتحصيل ل

م مـدخل االمـاكن التاريخيـة فـي تنميـة مهـارات التفكيـر التـأملي لـدي ( ال ي أكدت أثـر إسـتخدا2014هللا ) ودراسة تامر عبد     

 تالميذ الصف الخام  االبتدائي.

( فاعليــة برنــامج إثرائــي فــي التــاريي علــي تنميــة مهــارات التفكيــر التــأملي لــدي 2015اســة حنــان الدســو ي )وأظهــرت نتــائج در      

 الطلبة املتفوقين باملرحلة الثانوية.
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( إلي فاعلية استراتيجيات التعلم املنظم ذاتًيا في تنمية املهارات االستقصائية 2015ج دراسة خليل املسيري )وأشارت نتائ      

 التأملي في الدراسات االجتماعية لدى تالميذ املرحلة ابعدادية.والتفكير 

ميـة مهـارات التفكيـر التـأملي لـدى ( وال ي أظهرت فاعلية التدر   الجمـالي فـي تن2016وكان من نتائج دراسة زيد العدوان )     

 طالب الصف السادس االبتدائي باألردن. 

الفتراضــــية فــــي تــــدر   ( فاعليــــة املتــــاحف ا2018و الفتــــوح، ورضــــا هنــــدي )وأظهــــرت نتــــائج دراســــة وســــام وجيــــه، وســــناء أبــــ     

 التاريي لتنمية مهارات التفكير التأملي لدى تالميذ الصف األول ابعدادي.

( أثــــــر اســــــتخدام اســــــتراتيجية عظــــــم الســــــمكة فــــــي تــــــدر   الدراســــــات 2018تــــــائج دراســــــة عــــــالء الــــــدين أحمــــــد )وأشــــــارت ن     

 ات التفكير التأملي لدى تالميذ املرحلة ابعدادية.االجتماعية على تنمية مهار 

ــه الســــيد )      ــائج دراســــة هبـ ــا أشــــارت نتـ ــائ2019بهنمـ ــات االجتماعيــــة قـ ــى فعاليــــة برنــــامج مقتـــرح فــــي الدراسـ م علــــى النظريــــة ( إلـ

 ةالبنائية في تنمية  عال مهارات التفكير التأملي والقدرة على اتخاذ القرار لدى تالميذ املرحلة ابعدادي

ــا إبـــــراهيم، عبـــــدالر وف محمـــــد، وأحمـــــد زيـــــ هم )      ( لُتؤكـــــد علـــــى تـــــأثير اســـــتخدام الـــــدراما 2021وجـــــاءت نتـــــائج دراســـــة رضـــ

 لي في الدراسات االجتماعية لتالميذ املرحلة ابعدادية.التعليمية في تنمية مهارات التفكير التأم

تعلمـينيت   من ُمراجعة تلك املجموعة من الدراسـات والبحـوث السـا     
ُ
 بقة أهميـة تنميـة مهـارات التفكيـر التـأملي لـدى امل

ختلفــة, كمـا أظهـرت نتائجهـا أن الواقــع التعليسـي فـي مـدارس التعلــيم العـام, وخ
ُ
اصـة الثانويـة يحــول ُدون فـي مراحـل التعلـيم امل

تعلمــــــين علــــــي حفــــــ  الحقــــــائق واملعلومــــــات التاريخيــــــ
ُ
علمــــــون تنميــــــة هــــــذ  املهــــــارات وُممارســــــتها, كــــــذلك تركيــــــت امل

ُ
ة, كمــــــا أن امل

تعلمـين،  ستخدمون طرق وأساليب ومداخل واستراتيجيات ونماذو تدر سـية ال تعمـل علـي تنميـة القـدرات التأمليـة 
ُ
لـدى امل

ب واستراتيجيات ونمـاذو تدر سـية ُمتنوعـة لتنميـة مهـارات التفكيـر التـأملي مثـل: نمـوذو ريجليـوث، استخدمت طرق وأسالي

ــتراتيجية املتناقضـــات، ــة, كمــــا  واسـ ــاكن التاريخيـ ــا ل الــــذاتي, ومـــدخل االمـ ــتراتيجية التسـ ــادة، واسـ ــتراتيجية األمثلــــة املضـ واسـ

اسـتهدفت تق ـ ي فاعليـة برنـامج قـائم علـى النظريـة  -ثفي حدود علـم الباحـ –ربية أو أجنبية يت   عدم وجود أي دراسة ع

اريي؛ لتنميــة التفكيــر التــأملي لــدى طــالب املرحلــة البنائيــة االجتماعيــة باســتخدام اســتراتيجية تســلق الهضــبة فــي تــدر   التــ

 الثانوية.

 مشكلة البحث

 من التركيت على توليدها، وبات بالنظر إلى الواقع الحالي للتدر  ؛ ُيالح  التركيت على عملية حف  املعلوما     
ً
ت ونقلها بدال

تعلم فـــي االســـتما  
ُ
ــ ــًرا فـــي ابلقـــاء والتلقـــين، ودور املـ علـــم ُمنحصـ

ُ
تعلم مـــن فرصـــة التـــدريب علـــى دور امل

ُ
ــ والحفـــ ؛ ممـــا يحـــرم املـ

ذلـك إلـي االعتمـاد  تدني ُمستوى مهارات التفكير التأملي لدى طالب التعلـيم العـام؛ وُيرجـع؛ مما أدي مهارات التفكير التأملي  

تعلمـين حفـ  املعرفـة واملعلومـات ال ـي 
ُ
عتـادة, ال ـي تتطلـب مـن امل

ُ
علـم دون ان علي طرق التدر   واستراتيجياته امل

ُ
يقـدمها امل

تعلمـي
ُ
ساعد امل

ُ
ن علـي التفكيـر التـأملي مـن يفكروا ف ها او يتفاعلوا معها؛ لذا يابالي إستخدام إستراتيجيات تدر سية حديثة ت

الحظــة خــالل امل
ُ
شــاركة االيجابيــة والتفاعــل الاشــط فــي العمليــة التعليميــة، ومــن ثــم تنســي مهــارات التفكيــر التــأملي لــديهم كامل

ختلفة.والتأم
ُ
قترحات والحلول للُمشكالت التاريخية امل

ُ
غالطات والتفسير وابستاتاو وتقديم امل

ُ
 ل والكشف عن امل
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ــالي للتــــدر        ــى الواقــــع الحـ ــه بــــالنظر إلـ ــا أنـ ــت علــــى كمـ  مــــن التركيـ
ً
ــات ونقلهــــا بـــدال ــة حفــــ  املعلومـ ــى عمليـ  ؛ ُيالحـــ  التركيــــت علـ

علــم ُمنحصــًرا فــي ابل
ُ
تعلم مــن فرصــة توليــدها، وبــات دور امل

ُ
تعلم فــي االســتما  والحفــ ؛ ممــا يحــرم املــ

ُ
قــاء والتلقــين، ودور املــ

 (.261, 2016طفي زكريا, التدريب على مهارات التفكير التأملي )مص 

بــق      
ُ
وللوقــوف علــى مــدي امــتال  طالبــات الصــف األول الثــانوي ملهــارات التفكيــر التــأملي, تــم القيــام بدراســة اســتطالعية ط

بـق عل هـا مقيـاس القـيم االجتماعيـة, 15( تضمن )باًرا مبدئًيا للتفكير التأملي)خاللها اخت
ُ
( فقرة على نفـ  املجموعـة ال ـي ط

 وجاءت النتائج كالتالي:

 (1جدول )

 ُمستوى نمو مهارات التفكير التأملي لدى طالبات الصف األول الثانوي 

النسبة املئوية لدرجات   مهارات التفكير التأملي  م

 الطالبات

 % 49.29 الر ية البصرية  1

غالطات 2
ُ
 % 37.27 الكشف عن امل

 % 35.23 الوصول لالستاتاجات 3

 % 42.00 إعطاء التفسيرات  4

قترحة وضع الحلول   5
ُ
 % 30.33 امل

 % 40.02 اختبار مهارات التفكير التأملي ككل

الثـانوي؛ حيـث بلغـت أعلـى نسـبة ُم ويـة  ( ضعف مهارات التفكير التأملي لـدى طالبـات  الصـف األول 2يت   من جدول )     

قترحــة )%(, 42.00فـي مهــارة إعطــاء التفسـيرات )
ُ
%(, و عــزي الباحــث 30.33وكانــت أقــل نســبة ُم ويـة فــي مهــارة وضــع الحلـول امل

ات, واكســـاطهم مـــا تضـــمنه مـــن حقـــائق ومعلومـــات أك ـــر مـــن التركيـــت علـــى تنميـــة تلـــك ذلــك إلـــي التركيـــت علـــى تعلـــيم املـــادة للطالبـــ

ــع دراســــة عبــــاس را ـــب )م ــارات, وتتفــــق تلـــك النتــــائج مـ ــر التــــأملي لــــدي ( ال ــــي كشـــفت عــــن تــــدني وجـــ2012هـ ود مهــــارات التفكيـ

تعلمين, ودراسة خليل عبد الغفار )
ُ
تعلمين فـي2016امل

ُ
تنميـة مهـارات التفكيـر التـأملي  ( ال ي أكدت علي وجود صعوبة لدى امل

( ال ـــي أشــارت إلـــي تــدني ُمســـتوى مهــارات التفكيـــر التــأملي لـــدى 2018أحمــد ) لــدي طــالب التعلـــيم العــام, ودراســـة عــالء الـــدين

 التعليم العام, والتركيت علي إكساب التالميذ املعلومات والحقائق التاريخية أك ر من السعي لتنمية تلك املهارات. طالب

الصـف األول الثـانوي,  طالبـاتلـدى  التفكيـر التـأملي,وبذلك تحددت مشكلة البحث الحالي في: إنخفـا  ُمسـتوى مهـارات      

تبعة في تدر   التاريي في املدارس الثانوية, وعدم اهتمام 
ُ
رجع ذلك إلي الطرق واالستراتيجيات واألساليب التدر سية امل

ٌ
وقد أ

علمين بتنميتها, ومن ثم يح
ُ
ظريـة اول البحـث الحـالي ُمعالجـة هـذا االنخفـا  مـن خـالل تق ـ ي فاعليـة برنـامج قـائم علـى النامل

ميـــة مهـــارات التفكيـــر التـــأملي لـــدى طـــالب البنائيـــة االجتماعيـــة باســـتخدام اســـتراتيجية تســـلق الهضـــبة فـــي تـــدر   التـــاريي لتن

 الصف األول الثانوي.
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 أسئلة البحث

يةةة البنائيةةة "ما فاعليةةة برنةةامج دةةي تةةدريخ التةةاريخ قةةائم علةةى النظر بة علي السؤال الرئه  التـالي: سعي البحث الحالي إلي ابجا     

ويتفر  منه  لهضبة لتنمية مهارات التفكير  التأملي لدى طالب املرحلة الثانوية",االجتماعية باستخدام استراتيجية تسلق ا

 األس لة التالية:

ناسبة  .1
ُ
 الصف األول الثانوي؟ لطالبما مهارات التفكير التأملي امل

ــ .2 اريي قـــــائم علـــــى النظريـــــة البنائيـــــة االجتماعيـــــة باســـــتخدام مـــــا األســـــ  والشـــــروط ال ـــــي يقـــــوم عل هـــــا برنـــــامج فـــــي تـــــدر   التـــ

 ستراتيجية تسلق الهضبة؟ا

 ما صورة برنامج في تدر   التاريي قائم علي النظرية البنائية االجتماعية باستخدام استراتيجية تسلق الهضبة؟ .3

استراتيجية تسلق الهضبة في تنميـة  ا فاعلية برنامج في تدر   التاريي قائم علي النظرية البنائية االجتماعية باستخدامم .4

 ثانوي؟مهارات التفكير التأملي لدى طالب الصف األول ال

 أهدف البحث

 يهدف البحث الحالي إلى:     

ناسبة لطالب الصف األ  .1
ُ
 ول الثانوي.تحديد مهارات التفكير التأملي امل

ــ .2 ى النظريـــة البنائيـــة االجتماعيـــة باســـتخدام تحديـــد األســـ  والشـــروط ال ـــي يقـــوم عل هـــا برنـــامج فـــي تـــدر   التـــاريي قـــائم علـ

 الصف األول الثانوي.طالبل استراتيجية تسلق الهضبة لدى 

ة تســلق الهضــبة لــدى طــالب بنــاء برنــامج فــي تــدر   التــاريي قــائم علــي النظريــة البنائيــة االجتماعيــة باســتخدام اســتراتيجي .3

 الصف األول الثانوي.

اســتخدام اســتراتيجية تســلق الهضــبة فــي ائم علــي النظريــة البنائيــة االجتماعيــة بقيــاس فاعليــة برنــامج فــي تــدر   التــاريي قــ .4

 تنمية مهارات التفكير التأملي لدى طالب الصف األول الثانوي.

 فروض البحث

 من صحة الفرو  التالية: سعى البحث الحالي إلي التحقق     

ــد ُمســـتوى ) .1 ــائًيا عنـ ــين ُمتوســـطي رتـــب 0.05ال ُيوجـــد فـــرق دال إحصـ ــي ( بـ ــابطة فـ ــة والضـ ــة التجريبيـ ــات طـــالب املجموعـ درجـ

 تبار التفكير التأملي ككل, ومهاراته.التطبيق البعدي الخ

ــد ُمســـتوى ) .2 ــائًيا عنـ ــين ُمتوســـطي رتـــب درجـــات 0.05ال ُيوجـــد فـــرق دال إحصـ ــين طـــالب ( بـ ــي التطبيقـ ــة التجريبيـــة فـ املجموعـ

 القبلي والبعدي الختبار التفكير التأملي ككل, ومهاراته.

 البحثية  أهم

 اتت حت أهمية البحث الحالي والحاجة إليه فيما يلي:     
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لي دراســــة نظريــــة حــــول النظريــــة البنائيــــة االجتماعيــــة، واســــتراتيجية تســــلق الهضــــبة األهميــــة النظريــــة: قــــدم البحــــث الحــــا .1 

 .فكير التأمليومهارات ال

 األهمية التطبيقية: وتتمثل في التالي: .2

حث نقطـة انطـالق نحـو توجيـه أنظـار ُمخططـي منـاهل ريي وتعلمه: حيث ُيمثل هذا البُمخططي مناهل برامج تعليم التا -أ

تعلمــــه نحــــو بنــــاء بــــرامج فــــي تــــدر   التــــاريي قائمــــة علــــي النظريــــة البنائيــــة االجتماعيــــة باســــتخدام بــــرامج تعلــــيم التــــاريي و 

 استراتيجية تسلق الهضبة, وتضمين مهــــارات التفكير التأملي، في هذ  ال رنامج.

وج ي التـــاريي وُمعلميـــه باملرحلـــة   -ب  زود مـــُ وجهين: يـــُ الثانويـــة بمهـــارات ُمنفـــذي بـــرامج تعلـــيم التـــاريي وتعلمـــه مـــن ُمعلمـــين ومـــُ

سـاعدهم علـى توظيـف برنـامج  -أوراق عمـل الطالـب  –تخطيط وتنفيذ دروسهم )كتهـب الطالـب 
ُ
علـم( بطريقـة ت

ُ
دليـل امل

م اسـتراتيجية تسـلق الهضـبة فـي تـدر   التـاريي؛ األمـر الـذي قـد ُ سـهم قائم علي النظرية البنائيـة االجتماعيـة باسـتخدا

 لديهن.   مهــــارات التفكير التأملي؛ لقياس مدى نمو  اختباركير التأملي, وكذلك يقدم في تنمية مهارات مهــــارات التف

تهـــب للطـــالب لكيفيـــة اســـتخدام برنـــامج قـــ -ج
ُ
ســـتفيداين: ُيقـــدم ك

ُ
ائم علـــي النظريـــة البنائيـــة طــالب الصـــف األول الثـــانوي امل

ذي قــد ُ ســاعد علــى دراســة مــادة التــاريي اريي؛ األمــر الــاالجتماعيــة باســتخدام اســتراتيجية تســلق الهضــبة فــي تــدر   التــ

ميــة, وُيزيـد مــن ُمشــاركتهم الاشــطة داخــل  رفــة الصــف؛ ممــا 
ُ
بطريقـة محببــة لــديهم؛ ممــا ُي ــري املواقــف التعليميــة التعل

 التفكير التأملي.ُينسي لديهم مهارات و 

ة فـــي تـــدر   التـــاريي فـــي املراحـــل ميـــدان البحـــث فـــي التـــاريي: ُ ســـهم البحـــث الحـــالي فـــي فـــتا املجـــال الجـــراء دراســـات ُمشـــاطه -د 

ــة باســـتخدام  ــة االجتماعيـ ــة البنائيـ ــي النظريـ ــاريي قـــائم علـ ــي تـــدر   التـ ــامج فـ ــى بنـــاء برنـ ــي تهـــدف إلـ ــة ال ـ ختلفـ
ُ
الدراســـية امل

 لتنمية ُمتغيرات تا عة أخرى.استراتيجية تسلق الهضبة؛ 

 حدود البحث

 اقتصر البحث الحالي علي الحدود التالية:

برنـــامج فـــي تـــدر   التـــاريي قـــائم علـــي النظريـــة البنائيـــة االجتماعيـــة باســـتخدام اســـتراتيجية تســـلق الهضـــبة لـــدى طـــالب بنـــاء  .1

 الصف األول الثانوي.

قــررة خــالل الف إعــادة صــيا ة وحــدة )حضــارة مصــر القديمــة "الفرعونيــة"( مــن .2
ُ
صــل مــنهل التــاريي للصــف األول الثــانوي, امل

 م باستخدام استراتيجية تسلق الهضبة.2021-2020الدراس ي األول للعام الدراس ي 

مجموعـة مـن طالبـات الصــف األول الثـانوي بمدرسـة أحمـد محمــد موسـ ب الثانويـة بنـات التا عــة بدارة كـوم أمبـو التعليميــة  .3

 بمحافظة أسوان. 

ـــــ .4 ــــن مهـمجموعـــ ناســـــبة لطـــــالب الصـــــف األول الثانـــــــــوي, و ـــــي: )الــــــــة مـ
ُ
ـر ية البصـــــرية, والكشـــــف عـــــن ــــــــارات التفكيـــــر التـــــأملي امل

قترحة(. 
ُ
غالطات, والوصول لالستاتاجات, واعطاء التفسيرات, ووضع الحلول امل

ُ
 امل
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 أدواتهمواد البحث و 

 :  التاليةاداةقام الباحث بأعداد مواد البحث و      

ــــة ، و الصـــــف األول الثـــــانوي قائمـــــة بمهــــارات التفكيـــــر التـــــأملي املناســـــبة لطــــالب  لبحةةةةةث:د امةةةةةوا ــــة البنائيـ ــــى النظريـ ــــامج قــــائم علـ برنـ

ــلق الهضـــبةاالجتماعيـــة با ختـــارة، و ســـتخدام اســـتراتيجية تسـ
ُ
تهـــب الطالـــب؛ لدراســـة دروس الوحـــدة امل

ُ
أوراق عمـــل الطالـــب؛  ، وك

 ملساعدة الطالب في 
ُ
علم؛ لتوضيا كيفية السي، و ختارةدراسة دروس الوحدة امل

ُ
ختاردليل امل

ُ
 .ر في تدر   دروس الوحدة امل

                                                                       اختبار مهارات التفكير التأملي. البحث: أداة

 البحث  منهج

ــــة بر  ــــاس فاعليـ ــــي؛ لقيـ ــــبة التجريبـ ــــنهل شـ ــــى املـ ــــالي علـ ــــث الحـ ــــد البحـ نـــــامج فـــــي تـــــدر   التـــــاريي قـــــائم علـــــى النظريـــــة البنائيـــــة اعتمـ

 باستخدام استراتيجية تسلق الهضبة لتنمية مهارات التفكير التأملي لدى طالب الصف األول الثانوي.االجتماعية 

 مصطلحات البحث

ــه: "ُ عـــرف إجرائريةةةةة البنائيةةةةة االجتماعيةةةةة باسةةةةتخدام اسةةةةتراتيجية تسةةةةلق الهضةةةةبة: البرنةةةةامج القةةةةائم علةةةةي النظ  ا بأنـ ــً ــا ع يـ تتـ

تعليســي يتضــمن مجموعــة مــن األهــداف واســتراتيجية التــدر   والوســائل واألنشــطة التعليميــة وأســاليب التقــويم ملجموعــة مــن 

ا ل باســــتخدام اســــتراتيجية تســــلق الهضــــبة مــــن خــــالل ســــبع  ةلنظريــــة البنائيــــة االجتماعيــــالخ ــــرات التعليميــــة ال ــــي تــــم بنا هــــا وفقــــً

شــكلة, والتأمــل, والتوــخيص, وصــيا ة الحلــول, وُمعالجــة الحلــول, التقــويم,  ,لــة, و ــي: التمهيــدُمتتا عــة وُمتكام خطــوات
ُ
عــر  امل

ســتوى الثــانوي؛  ويــتم تقــديمها لطالبــات الصــف األول 
ُ
 علــي امل

ً
ركــز علــي تنميــة املعرفــة أوال

ُ
بحيــث تتعــدل املعرفــة الداخليــة لهــن, وت

ستوى السيكولوجي الداخلي لهن
ُ
حيطـة طهـ؛ االجتما ي ثم امل

ُ
كونات االجتماعية امل

ُ
ن؛  غـر  طهدف عدم الفصـل بـين أفكارهن وامل

 تنمية والتفكير التأملي لديهن".

ــات   ُ عـــرف التفكيةةةر التةةةةأملي:  مـــارس مـــن خاللهـــا طالبـ
ُ
ا فـــي البحـــث الحـــالي بأنـــه: "عمليـــة تفكيـــر عقالنيـــة قائمـــة علـــي التأمـــل ت ــً إجرائيـ

غالطــات, والوصــول لالســتاتاجات, البصــرية, و  )الــــــر ية  مهــارات:الصــف األول الثــانوي 
ُ
واعطــاء التفســيرات, ووضــع الكشــف عــن امل

قترحــــــة(؛ للوصــــــول إلـــــي نتــــــائج محــــــددة, وتقـــــويم هــــــذ  النتــــــائج 
ُ
أثنـــــاء دراســــــتهن لل رنــــــامج القـــــائم علــــــى النظريــــــة البنائيــــــة الحلـــــول امل

مهـارات التفكيـر التـأملي   رعل ها الطالبة في اختبـا وتقاس بالدرجة ال ي تحصلاالجتماعية باستخدام استراتيجية تسلق الهضبة؛ 

عد لهذا الغر 
ُ
 ".امل

 اإلطار النظري 

عد  
ُ
النظرية البنائية من نظريات التعلم ال ي حظيت باهتمام واسع؛ نظًرا ملـا قدمتـه مـن أفكـار وتطبيقـات حولـت التركيـت مـن ت

ؤثرة فــي التعلــيم إلــى العوامــل الداخليــة، ومــ
ُ
تعلم أثنــاء املواقــف التعليميــة كمعرفتــه العوامــل الخارجيــة املــ

ُ
ا يحــدث داخــل عقــل املــ

ات، واألساليب ال ي تجعل التعليم ذا معنب بالاسبة له، عندما تتفاعـل املعلومـات الجديـدة مـع السابقة، وكيفية معالجة املعلوم

ؤدي خ راته السابقة، لتكوين باية معرفية جديـدة أك ـر تمـايًزا بطريقـة تضـفي علـى الخ ـرات الجديـ دة معنـب واحـًحا وُمميـًتا؛ ممـا يـُ
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من خالل التفاعل االجتما ي داخل  رفـة الصـف مـع التركيـت علـى العوامـل  تسعى إلى تنمية الوظائف العقلية العليا، و إلى تثبيتها  

 ذات التأثير في التنمية املعرفية للطالب، وسماتهم الوخصية، مثل: العالقة بين الطالب واتقان اللغة. 

االجتما ي بصور  ُمختلفة، وأشـار إلـى ثالثـة نقـاط املعرفة تتكون عن طريق التفاعل أن ( Staver, 1998, 505) ح  ستافروأو      

ُمرتبطـة بنظريـة فيجوتسـكي، و ــي: إن التفاعـل االجتمـا ي وســيلة يـتم مـن خاللهـا الحصــول علـى املعـاني مــن خـالل اللغـة، و اللغــة 

ــل بـــين األفـــراد، كمـــا  عتمـــد املعنـــ ـــي املعـــاني ال ـــي يـــتم مـــن خاللهـــا التو  ي داخـــل اللغـــة علـــى البه ـــة االجتماعيـــة فـــاملرجع اللغـــوي اصـ

الخاص باألفراد  عود إلى األحداث التاريخية واالجتماعية الخاصة ببه تهم، بابضافة إلى أن الغر  من اللغة استمرار العالقات 

جتمع. 
ُ
 بين أفراد امل

ــ      ــة االجتماعيـــة تقـ ــي به ـــة يت ـــ  أن البنائيـ تعلم  عـــه  فـ
ُ
ــ ــى إن املـ ــة وم علـ ــة الـــتعلم، وهـــذ  البه ـ ــارس عمليـ ــة، عنـــدما ُيمـ اجتماعيـ

علــــم واألقــــران واملــــدير 
ُ
االجتماعيــــة تتضــــمن العناصــــر ال ــــي تــــؤثر عليــــه أثنــــاء حــــدوث عمليــــة الــــتعلم، وتتمثــــل هــــذ  العناصــــر فــــي امل

ختلفــة، وهـــ واملــوجهين واألصــدقاء، وجميــع الفـــراد الــذين يتعامــل معهـــم أثنــاء قيامــه
ُ
ذا التيــار مــن البنائيـــة بأنشـــطته التعليميــة امل

ــــا ي ــــل االجتمـ ــــالل التفاعـ ــــن خـ ــــة مـ ــــاء املعرفـ ــــى بنـ ــــز علـ ــــوهر، يركـ ــــة، 109، 2002)محمود الـ ــــدهللا خطابيـ (، 133-132، 2005(، )عبـ

(Fosnot, 2005,19) ،(Larochelle, et all., 2009, 8). 

ليــة اكتســاب املعرفــة مــن منظــور تعليســي، علــى يــة فــي التعلــيم املعرفــة تبحــث فــي عموُيمكــن القــول بــأن البنائيــة االجتماعيــة نظر      

ؤدي إلـــى البنــاء الـــذاتي للمعرفـــة فـــي عقلـــه، وذلـــك عـــن 
ُ
تعلم يبنـــي معرفتـــه بنفســـه مـــن خــالل مـــرور  بخ ـــرات ُمتعـــددة تـــ

ُ
أســاس أن املـــ

تعلم بواســــطة  ليــــات عمليــــ مــــة(، وال ــــي ة التنظــــيم الــــذاتي )التمثــــل واملواءطريــــق تعــــديل فــــي املنظومــــات أو التراكيــــب املعرفيــــة للمــــُ

تعلم مـــع الضـــغوط املعرفيـــة والبي يـــة
ُ
( )وحيـــد 358، 2005أحمـــد النجـــدي، وعلـــى راشـــد، ومنـــب عبـــدالهادي، ) تســـتهدف تكيـــف املـــ

 yore, 2001, 45-58) ،(Flynn, et all., 2004, 4.)(، )244، 2008السيد، 

ســـــبقة، وذلـــــك عـــــن طريـــــق تزويـــــدهم ث عنـــــدما يكـــــون هنـــــا  تغيـــــر فـــــي أفكـــــار وبالتـــــالي ُيمكـــــن القـــــول أن الـــــتعلم يحـــــد     
ُ
الطـــــالب امل

علم إلى عقل 
ُ
بمعلومات جديدة تتعلق بالوحدة املختارة أو إعادة تنظيم ما  عرفونه بالفعل أي أنه ال يتم نقل املعرفة من عقل امل

علــــالطـــالب بــــل يــــتم إكتســــاطها عــــن طريــــق بنافهــــا أو مــــن خــــالل نشــــاطهم وتفــــاعلهم مــــ
ُ
م أثنــــاء القيــــام ع العــــالم الخــــارجي؛ لــــذا علــــى امل

وجع الطالب على القيام باألنشطة؛ ح ب يكون للتعلم معنب لديهم.
ُ
ختارة ت

ُ
 بتدر   الوحدة امل

تعلم و      
ُ
ركــز علــى املــ

ُ
فــي ضــوء مــا ســبق ُيمكــن توخــيص األســ  واملرتكــزات ال ــي تقــوم عل هــا النظريــة البنائيــة االجتماعيــة فــي ألهــا ت

علــم، وتجعــل التعلــيم كعملــه
ُ
ا فــي تطــوير ثقافتــه وبنــاء   علــى امل حيطــة بــه لــه دوًرا إيجابيــً

ُ
تعلم مــع البه ــة امل

ُ
ليــة، كمــا ان تفاعــل املــ

تعلم فـــي الحســـبان، وتأخـــذ فـــي االعتبـــار كيـــف يـــتعلم  تعلمـــين فـــي مواقـــف حقيقيـــة، وتأخـــذ النمـــوذو العقلـــي للمـــُ
ُ
معرفتـــه، وتضـــع امل

ح
ُ
ؤكــد علــى امل

ُ
وــجع وتالطــالب، وت

ُ
وــجع البحــث واالستقصــاء تــوى الــذي ُيحــدث الــتعلم، وت

ُ
تعلمــين، وت

ُ
قبــل اســتقاللية وُمبــادرة امل

تعلمـين 
ُ
وـجع امل

ُ
ؤكـد األداء والفهـم عنـد تقيـيم الـتعلم، وت

ُ
تعلمين كُمبدعين، وتؤكد على حب االستطال ، وت

ُ
للُمتعلمين، وتجعل امل

علم وفيما بي
ُ
ناقشة مع امل

ُ
تعلم نفسـه مـع ُمراعـاة التركيـت  هم، كمـا أن البايـة التعليميـة يابعلى االشترا  في امل

ُ
الـي أن تتركـز حـول املـ

رتكـزات عنـد إعـداد ال رنـامج 
ُ
رتبطة طها، وسوف يلتتم الباحث طهذ  األس  وامل

ُ
على مفاهيم والقواعد العامة مع ربط الجزئيات امل
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تعلم، حيث يتطلـب الـتعلم 1997، 11أكد جابر عبد الحميد )ومن ناحية أخرى      
ُ
( على أن  التفكير التأملي ضروري للُمعلم وامل

حتــوى 
ُ
انــدماو العقــل فيمــا يــتم تعلمــه، ومــع تنقــل الطــالب مــن ُمعلــم إلــى  خــر يتعــزز التفكيــر إذا مــا تكــررت أنماطــه فــي مجــاالت امل

قارنـة بي هـا ذا انتقلـت املهـاعديـدة، وا
ُ
شـكالت ال ـي ُيمكـن امل

ُ
رات ع ـر املوضـوعات الدراسـية واذا تكونـت عالقـات بـين خ ـرات حـل امل

 وال ي تواجههم في اليوم الدراس ي.

تعــة مــن خــالل االثــا24، 2003ويــرى مجــدي عبــدالكريم )     
ُ
رة ( أن أهميــة التفكيــر التــأملي بالاســبة للطــالب ترجــع إلــى اكســاطهم امل

شــــكالت، كمــــا أن تعلــــم مهــــارات التفكيــــر التــــأملي تجعــــل العقليــــة املع
ُ
زودة بحــــل امل رفيــــة والتحــــدي، فتصــــبا عقــــولهم ُمرتبطــــة ومــــُ

ا 
ً
ؤكــد أن الطــالب ُيصـبحون أك ــر دافعيــة وارتباطــ

ُ
ؤيــد وت

ُ
الطـالب  ســتمتعون بحــل االلغـاز، فــالبحوث الخاصــة بالفصــل الدراسـ ي ت

 وُمعالجــة قليــة، كمــا ألهــم بالفصــول ال ــي يجــدوا ف هــا اثــارة ع
ً
ُيفضــلون الــدروس ال ــي يــتم ســؤالهم ف هــا ان يقــدموا تفســيًرا و تحلــيال

شكالت الغريبة واملواقف الجديدة. 
ُ
كتسبة من امل

ُ
 للمعلومات وتطبيًقا للمعرفة امل

ؤدي إلـــــى الت      ــــر فــــي ويــــرى الباحــــث أن ُممارســـــة طــــالب الصـــــف األول الثــــانوي ملهـــــارات التفكيــــر التـــــأملي، ويــــُ ـــق والتبصـ األمـــــور، عمـ

والخروو من املعرفة امللموسة إلى املعرفة  يـر امللموسـة, كمـا أنـه ُ سـاعد الطالـب علـى اسـتخدام املعرفـة السـابقة فـي التعامـل مـع 

ناسـبة، كمـا أنـه ُ سـاعد علـى تح
ُ
ختلفـة وتحليلهـا والتخطـيط لهـا واصـدار القـرارات امل

ُ
شكالت امل

ُ
مـل املواقف الجديدة وُمواجهة امل

تعلم علــى ُممارســة مهــارات التفكيــر العليــا، كمــا املســؤولية وا
ُ
لســيطرة علــى التفكيــر والنجــاح فــي أداء املهــام، وُيزيــد مــن اســتعداد املــ

ا تســـود  الديمقراطيـــة  مارســـة دور أك ــر فاعليـــة مـــن دور الخبيــر، باالضـــافة إلـــى أنــه يخلـــق جـــًوا تعليميــً
ُ
علــم الفرصـــة مل

ُ
ُيتــيا أمـــام امل

تعلم علــى مواقــف حياتيــه ذات  مــل علــى زيــادة مــنوالتقبـل، و ع
ُ
درب املــ تعلمــين مــن اختيــار وتنظــيم وتفاعــل لوخ ـرات، ويــُ

ُ
حقـوق امل

 قيمه، وُ سهم في إعداد الا ء لوحياة مع ُممارستها بأقل قدر من األخطاء.

تـأملي تابـع ارات التفكيـر ال( علـى أن أهميـة مهـ2005،162(، وفاطمـة محمـد )30،122،2001وُيؤكد على كايـد، وحسـن محمـد )     

وصــا" "كــر  ، كمــا مــن املكانــة ال ــي أصــبا يحتلهــا التفكيــر كأحــد األهــداف التربويــة لجميــع املــواد الدراســية، وفــي مقــدمتها التــاريي

(Kirk, 2000, 115-116( "و"أشـــبي ،  ")Ashby,2010 ,152-153 مجموعـــة خصـــائص للتفكيـــر التـــأملي, م هـــا: االســـتما  إلـــى ")

 اآلخـــرين 
ُ
رونـــة فـــي التفكيـــر وقلـــة االنـــدفا  أو التهـــور, وابدرا  لكـــل مـــا يحـــدث والتفكيـــر فيـــه, واملســـاءلة, واستيضـــاح مـــع الفهـــم, وامل

 املشاكل, وتصوير املعرفة السابقة وتطبيقها في مواقف جديدة

 مــــن:   ســــام املشــــهراوي )     
ً
ني حلســــي وأمــــا (،Basol, Gencel, 2013,942(، )2011،45(، و زيــــاد الفــــار )27،  2010ويتفــــق كــــال

تفكيـر ، كمـا أنـه احـحة وُيبنـب علـى افتراضـات صـحيحة التفكير التأملي تفكيـر فعـال يتبـع منهجيـة دقيقـة و و  ( على أن44،  2016)

شـــكالت، واتخـــاذ القـــرارات، وفـــر  الفـــرو ، وتفســـير النتـــائج، و 
ُ
الوصـــول الـــى الحـــل فـــوق معرفـــي ُيوجـــد بـــه اســـتراتيجيات حـــل امل

تميـــت التفكيـــر  أنـــه هنـــا  مجموعـــة مـــن الخصـــائص ال ـــي (Griffith,Frieden,2000,9، وفرنـــدن" )وتـــرى "جرفـــث، كلةاألمثـــل للُمشـــ

 تفكير نشط، وُمستمر، ودقيق ألي فكرة أو ُمعتقد. التأملي م ها أنه
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تعلم يمتلــــك عــــدًدا مــــن الخصــــائص ال ــــي تظهــــر فــــي ســــلوكه الحقــــً       
ُ
  ا, م هــــا االســــتماويــــرى الباحــــث أن التفكيــــر التــــأملي يجعــــل املــــ

لآلخــرين مـــع فهمهــم وتقمصـــهم العــاطفي, ويقلـــل مــن االنـــدفا  أو التهــور, وتصـــوير املعرفــة الســـابقة وتطبيقهــا فـــي مواقــف جديـــدة, 

شـكالت عـن طريـق إثـارة 
ُ
والتبصر والفهم العميق ومرونة التفكيـر, وتنميـة مهـارات التسـا ل وحـب االسـتطال , واالسـتمتا  بحـل امل

اتخــــاذ القــــرارات وتبنــــي األفكــــار, والتعقــــل فــــي إعطــــاء األحكــــام واخضــــاعها إلــــى معــــايير منطقيــــة أو مهــــل والتــــأني فــــي األحاســــه , والت

عقالنية ُيمكن قبولها واالنفتاح الذهني على جميع اآلراء واألفكـار, وعـدم التحيـت أو االنغـالق علـى أفكـار ُمحـددة وطـرح التسـا الت 

تعـددة, وتحليـل األفكـار إلـي جزئياتهـا, ومعرفـة مـا وراءهـا ر يـة ال ـ يء أو  ال ي من شألها فـتا نوافـذ ُمتعـددة تـوفر
ُ
األمـر مـن زوايـا  امل

 من أسباب وعلل, وبناء املعايير الالزمة؛ بصدار األحكام والتعليل واالستاتاو.

يل التأملي،  ي، ومهارة التحل( مهارات التفكير التأملي في التالي: مهاراة الوصف التأمل50، 2014حدد تامر عبدالحميد ) لقد و      

 والنقد التأملي، والتركيب التأملي، والتخطيط التأملي. 

( أن مهارات التفكير التأملي تتمثل في التالي: الر ية البصرية، والكشف عن املتناقضات،  23، 2015وترى حنان إبراهيم )     

 واتخاذ القرار.  والوصول لإلستاتاجات، واعطاء تفسيرات ُمقنعة، ووضع حلول ُمقترحة، 

قترحة، والوصول  971، 2017وحددت شريهان محمد، وعباس را ب، ومحمد محمد )     
ُ
( خم  مهارات، و ي: وضع الحلول امل

غالطات.
ُ
الحظة، والكشف عن امل

ُ
قنعة، والتأمل وامل

ُ
 لالستاتاجات، واعطاء التفسيرات امل

قترحة، والوصول لالستاتاجات،    مهارات، و ي: ( خم798، 2020كما حددت نورة توفيق، وطه الدليسي )     
ُ
وضع الحلول امل

غالطات.
ُ
الحظة، والكشف عن امل

ُ
قنعة، والتأمل وامل

ُ
 واعطاء التفسيرات امل

( خم  مهارات، و ي: وضع الحلول  410، 2021ينما حددت سكينة محمود، ومنصور أبو زينة، وابراهيم عبدالقادر )     

قترحة، والوصول 
ُ
غالطات.  تاجات،لالستاامل

ُ
قنعة، والر ية البصرية، والكشف عن امل

ُ
 واعطاء التفسيرات امل

ا واحــًحا فــي تحديــد مهــارات      
ً
ختلفــة حــول مهــارات التفكيــر التــأملي يت ــ  أن هنــا  اختالفــ

ُ
ومــن خــالل العــر  الســابق لــآلراء امل

ــأملي, وقــــد يرجــــع ذلــــك إلــــى اخــــتالف منــــا ي البــــاحثين واهتم ــاتهمالتفكيــــر التــ يــــة مــــن جهــــة, وتعــــدد جوانــــب هــــذ  الظــــاهرة العلم امــ

شكلة، وتحديد ابجراءات الخطأ 
ُ
وتعقدها من جهة أخرى, إال أن ُمعظم هذ  اآلراء تكاد تتفق حول  عال املهارات و ي: تحديد امل

شكلة، واتخاذ الق
ُ
شكلة، واختيار البديل املناسب لحل امل

ُ
شكلة، وتقديم بدائل عديدة لحل امل

ُ
أفكار جديدة في اضافة رار، و في امل

ختلفة، والقيام  عمل أبحاث علمية جديدة.
ُ
 املواقف ال ي تحتاو لذلك، والتفكير في استخدامات جديدة لمشياء امل

علــم أن ممــا ســيق عرضــه يت ــ  أن      
ُ
م الصــفي, إذ يتطلــب مــن امل

ن
ا فــي الــتعل ا مهمــً ا تربويــً

ً
عــد تنميــة مهــارات التفكيــر التــأملي هــدف

ُ
ت

تعلمــــين الناقــــدة لوجوانــــب االجتماعيــــة هــــذا ا كــــز علــــىُير 
ُ
لنــــو  مــــن املهــــارات؛ ملــــا لهــــا مــــن أهميــــة كبيــــرة, وفائــــدة فــــي تنميــــة قــــدرات امل

تعلم لعــــدم تقبــــل التعامــــل مــــع األشــــياء أو املوضــــوعات بصــــورة ســــطحية, بــــل عليــــه 
ُ
علــــم توجيــــه املــــ

ُ
والتاريخيــــة؛ لــــذا يابالــــي علــــى امل

ؤدي فـي كثيـر مـن األحيـان إلــى ل ـي تضـاضـات اتفحصـها, وُمحاولـة اكتشـاف ابفتر 
ُ
حتملـة, وال ـي تـ

ُ
م ها, و سـتاتج الوقـائع التاريخيـة امل

شكالت التاريخية ال ي تعترضه
ُ
 .حل امل
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وح ي يتمكن ُمعلم التاريي من تنمية مهارات التفكير التأملي لدي طالبه عليه أن  ستمع لهم, ويتعرف على أفكارهم عـن قـرب,       

به, واحترامه لهم, واتاحة الفرصة أمامهم للكشـف عـن أفكـارهم, وتثمـين هـذ  األفكـار, واحتـرم التنـو  ات طال ه بقدر وأن يظهر ثقت

ــار الجديـــدة  ــي األفكـ ــاح علـ ــه, واالنفتـ ــة لـــدي طالبـ ــة االخـــتالف والفـــروق الفرديـ ــرام والتقـــدير لحقيقـ علـــم االحتـ
ُ
ــار امل واالنفتـــاح, باظهـ

علم ُم 
ُ
فكار طالبه  غال النظر عن درجة ُموافقته عل ها, وبذلك ُيؤس  لبه ة صفية تقبل أطالب بوالفريدة ال ي تصدر ع هم, فامل

ــاركة,  شـ
ُ
ــات النظـــر, وُ وـــجعهم علـــي امل ا للنقـــاا وعـــر  وجهـ ــً ــه أن ياـــل فرصـ صـــحية تخلـــو مـــن التهديـــد, وتـــدعو إلـــى املبـــادرة، وعليـ

علم دعـم الطـالب ح
ُ
قـتهم بأنفسـهم, وتعبيـر  عـن تقـدير  عنـدما تهتـت ث ـي ال وفحص البدائل واتخاذ القرار, وكل ذلك يتطلب من امل

 يظهر الطالب تحسًنا في مهارات تفكيرهم.

كما يابالي علي ُمعلسي التاريي التعـاون مـع مـدير املدرسـة وُمعلم هـا, مـن أجـل تـوفير به ـة مدرسـية ُمحفـزة علـى التفكيـر التـأملي,       

مارسـة أنشـط
ُ
شـكالت, والبحـث, والتجريـب, وخلــق ميــة قاة تعليوم هـا: إتاحـة الفـرص أمــام الطـالب؛ مل

ُ
ئمـة علـى االستقصـاء وحــل امل

ا  ــً ثقافـــة مدرســـية تحتـــرم الفـــرد كانســـان, وخلـــق ثقافـــة قائمـــة علـــى التســـاما وعـــدم العقـــاب  شـــ ي أشـــكاله  شـــعر ف هـــا الفـــرد )طالبـ

 ريا.و التجهزاء أوُمعلما( باألمن والتقدير والحرية في طرح وجهات النظر ُدون خوف من النقد أو االست

و عمل التاريي على تنمية التفكير التأملي؛ مما ُيثير التركيت على الجزي ات والتفاصيل الدقيقة ال ي يتطلبها املوقف، ثم وضعها       

في صورة عامة تمكن الطالب من فهم األحداث التاريخية بصورة كلية؛ حيث ُيركز على تشكيل املعنب الحقيقي من خـالل معرفـة 

تعلم علــى اكتســاب مهــارات التفكيــر، واســتخدام االخــتال شــابه و الت
ُ
ســاعد املــ

ُ
ف، ثــم اســتقراء وتقــويم مــا تــم التوصــل إليــه واتقانــه ت

املــنهل اليــحيا فــي التفكيــر تجــا  مــا يقابلــه مــن قضــايا مهمــة وُمشــكالت تعيقــه فــي التقــدم والر ــي باســتخدام طــرق واســتراتيجيات 

ساعد على ذلك 
ُ
 .تعليمية ت

تعلمين، فالتاريي ال يقف عند مجرد تسجيل أحداث املاض ي، تاريي  لعب الوي      
ُ
دوًرا بارًزا في تنمية مهارات التفكير التأملي لدى امل

جتمعـات، كمـا أن الهــدف مـن دراسـة التـاريي لــه  ُمجـرد الوقـوف علــى 
ُ
وانمـا يحـاول تفسـير التطــور الـذي طـرأ علـى حيــاة األمـم وامل

فيــه، ولكــن البــد مــن فهــم هــذ  األحــداث والكشــف أوجــه االرتبــاط واالخــتالف بي هــا،  ي وقعــتحــو الــذاألحــداث التاريخيــة علــى الن

وتحديـــد الصـــلة بـــين األحـــداث؛ ممـــا يتطلـــب البحـــث عـــن املـــادة التاريخيـــة وجمعهـــا وتحليلهـــا وترتيبهـــا ونقـــدها؛ ممـــا يتطلـــب إعمـــال 

 العقل والفكر والتأمل.

كسـب الطالـب القـدرة علـى تنظــيم ال ـي تهـتم بتنميـة املهـارات التفكيـر اأن مـادة التـاريي مـن املـواد الدراسـية كمـا      
ُ
لتـأملي؛ حيـث ت

شـكالت بكفـاءة، 
ُ
ناسـبة وحـل امل

ُ
ناسبة استناًدا إلى معايير موضوعية، واتخاذ القـرارات امل

ُ
األفكار واملعلومات، واصدار األحكام امل

تعلمـين  وعمليات البحث والتأمـل واالستقصـاء، واتاحة الفرصة للقيام  
ُ
سـاعد علـى تنميـة التفكيـر التـأملي لـدى امل

ُ
مـادة التـاريي ت

والبحــث عــن الحلــول مــن خــالل تــدريبهم علــى الفحــص املوضــو ي لمحــداث والقضــايا التاريخيــة املحليــة والعامليــة، والتفكيــر ف هــا 

ناسبة لها
ُ
مـات لطالب األمر الذي يتطلـب تفسـير املعلو ي على تنمية مهارات التفكير العليا لتركيت تدر   مادة التاري ؛ لذا ياباليامل

تعلمين القدرة على التواصل مع البه ة عن طريق ابحساس 
ُ
كسب امل

ُ
، خاصة وألها ت

ً
 سليما

ً
وتحليلها واستخدام العقل استخداما

ختلفــة وخاصــة فيمــا تجســد  هــذ  املظــاهر مــن رسـومات ووثــائق تا
ُ
تتطلــب ريخيــة وخــرائط، ومصــادر أصــلية وثانويــة بمظاهرهـا امل
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تعلم ضرورة إعمال العقل 
ُ
 والفكر والتأمل. من امل

 وُيمكن توخيص عالقة مهارات التفكير التأملي بتعليم التاريي وتعلمه باملرحلة الثانوية في التالي:     

تعلمين إلى فهم أع .1
ُ
مونه،ُيؤدي االهتمام بتنمية مهارات التفكير التأملي لدى امل

ن
وأن توظيفه  مق للُمحتوي املعرفي الذي يتعل

م يحـــول عمليـــة ا
ن
ؤدي فـــي الـــتعل ــُ ـــان أفضـــل للُمحتـــوى، ويـ ؤدي إلـــى إتقـ ــُ ـــة مـــن عمليـــة خاملـــة إلـــى نشـــاط عقلـــي؛ يـ كتســـاب املعرفـ

ق إلــى اســتخدامها إلــى الخــروو بأفكــار أك ــر دقـــة وصــحة, والتحــرر مــن التبعيــة, وعــدم التمحــور الضــيق حــول الــذات لالنطــال 

 ئق ُدون التحري ع ها.التسا ل, والبحث وعدم التسليم بالحقا مجادالت أوسع من خالل توجيع روح

تعلـــيم مهـــارات التفكيـــر التـــأملى مـــن خـــالل منـــاهل التـــاريي يرفـــع مـــن ُمســـتوى التحصـــيل الدراســـ ي للطـــالب, ويجعـــل الخ ـــرات  .2

 وُمشــــارك
ً
م, وتعــــودهم االســــاملدرســــية ذات معنــــب بالاســــبة لهــــم, وتجعلهــــم أك ــــر تفــــاعال

ن
تقالل فــــي الفكــــر ة وايجابيــــة فــــي الــــتعل

مــه فــي واقــع الحيــاة, بــل يتعــد ذلــك كلــه؛ ليتــيا للعديــد مــ هم االبــدا  والتطــوير وابضــافة إلــى واملبــادرة بــالرأي, وتط
ن
بيــق مــا يتعل

 املعرفة والتقنية.

واجهــة مــل مــع املواقــف التاريخيــة الجديــدة، وُم ُ ســاعد التفكيــر التــأملي علــى اســتخدام املعرفــة التاريخيــة الســابقة فــي التعا .3

شكالت واملواقف وتحليلها وا
ُ
ناسـبة، كمـا أنـه ُ سـاعد علـى تنميـة ابحسـاس باملسـ ولية امل

ُ
لتخطيط لها واصـدار القـرارات امل

محور دراسته؛ والسيطرة على التفكير والنجاح في أداء املهام، ويتفق التفكير التأملي مع طبيعة التاريي ال ي يكون االنسان 

ساعد  على التأكد 
ُ
واجهه.ف ي ت

ُ
 من األفكار واملواقف ال ي ت

تعلم, والكشـف  .4
ُ
من أهم أهداف تدر   التاريي باملرحلة الثانوية تنمية الــــر ية البصرية الناقدة لمحداث التاريخية لدى املـ

غالطــات التاريخيــة, والوصــول لالســتاتاجات للقضــايا واألحــداث التاريخ
ُ
ات يــة, واكســابه القــدرة علــى إعطــاء التفســير عــن امل

قنعة للقضايا التاريخية, ووضع 
ُ
قترحة للُمشكالت التاريخية, وكل ذلك يتمثل في التفكير التأملي.امل

ُ
 الحلول امل

املعرفية واملنهجية بدرا  أهمية  داةُ عد التاريي مادة أساسية؛ لتكوين الفكر املعرفي للُمتعلم وحسه التأملي، وتزويد  باال  .5

واجهـــه, فتنميـــة التفكيـــر التـــأملي مـــن خـــالل دراســـاملاضـــ ي فـــي فهـــم الحاضـــر, وتأهيلـــه 
ُ
شـــكالت ال ـــي ت

ُ
ســـاعد لحـــل امل

ُ
ة التـــاريي ت

تعلم على إكسابه الح  التأملي عند تعامله مع األحداث التاريخية.
ُ
 امل

وحـة لت     
ُ
تعلمـين مهـارات التفكيـر التـأملي مـن خـالل تـدر   التـاريي؛ و وتأسهًسا على ما سـبق تت ـ  الحاجـة امل

ُ
ذلـك لعـدة علـيم امل

شــكالت الحياتيـة, وتطـوير عمليــة التعلـي
ُ
م, وُمواجـه الكــم الهائـل مـن الحقــائق واملعلومـات تحـت وطــأة أسـباب م هـا, حـل امل

ن
م والـتعل

تعلمين على تدوين 
ُ
أفكار  تحقيًقا لمهداف التربوية املاشودة؛ ليتمكن الطـالب التكنولوجيا الحديثة؛ إذ  عود التفكير التأملى امل

سـهم بفاعليـة فـي تنميـة مهـارات التفكيـر جهة تحديات الحيـاة بكـل ثقـة, وذلـك عـن طريـق توظيـف اسـتراتيجيات تدر سـمن ُموا
ُ
ية ت

 التأملي, ومن بين هذ  االستراتيجيات استراتيجية تسلق الهضبة.
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 د وأداة البحثاإعداد مو 

 
ً

 إعداد أداة البحث  -أوال

 قائمة مهارات التفكير التأملى:  -1

تضمنة بمنهل التاريي للصف األول الثانوي, وقد اتبع الباحث في إعدادها التالي: ث باعداد قام الباح       
ُ
 قائمة مهارات التفكير التأملى امل

تـضـمنة بوحــدة )حضــارة مـصـر القديمــة "الفرعونيــة"(    تحديةةد الهةةدف مةةئ القائمةةة:  -أ 
ُ
تهــدف القائمــة إـلـى تحديــد مهــارات التفكـيـر التــأملى امل

قــــررة فــــي كتــــاب التــــا 
ُ
ناســــبة لطالبــــات هــــذا الـصـــف, لالســــتفادة م هــــا عنــــد بنــــاء ال رنــــامج القــــائم علــــى  امل

ُ
ريي للـصـــف األول الثــــانوي, وكــــذلك امل

 ة تسلق الهضبة؛ مما ُ سهم في تنميتها لدي طالب مجموعة البحث. ماعية باستخدام استراتيجي البنائية االجت 

تخصـصــون أهميـــة مهـــارات ا   تحديةةةد مصةةةادر ااةةةتقا: القائمةةةة:  -ب 
ُ
فـــي تعلـــيم وتعلـــم التـــاريي؛ نظـــًر ألن املـــادة التاريخيـــة   لتفكـيــر التـــأملى أكـــد امل

عـالل قضــايا وأحــداث ذات صـبغة جدليــة قابلــة للفحـص والنقــد, ويتطلــب ذلــك التأمـل وا 
ُ
حيــث  لتحــري والتق ــ ي للوقـوف علــى حقيقتهــا؛ ت

 إن 
ً
تعلم لهــذ  املهــارات ُيؤهلــه للتق ــ ي والبحــث  عقليــة مرنــة فيبــدو ُمتقــبال

ُ
ختلفــة, موضــوعًيا ُمتجــرًدا عــن ذاتــه, و ـيـر  امــتال  املــ

ُ
 لــآلراء امل

 ثـم القـضايا الفرعيـة, ُمعتمـًدا ُمتسر  في إصدار األحكـا 
ً
فـي ذلـك علـي عـر  جوانـب املوضـو  أو املشـكلة    م, ُمركـًزا علـى القـضايا الرئهسـة أوال

ــا مـــن خـــالل بياناهـــا ومكوناتهـــا؛ بحيـــث يمكـــن إكتشـــاف العالقـــات ا  ملوجـــودة بـصــرًيا, وقـــد تـــم االعتمـــاد علـــى املـصــادر  والتعـــرف علـــى ُمحتواهـ

ــي    التاليــــة عنــــد اشــــتقاق قائمــــة مهــــارات التفكـيـــر التــــأملى:  ــأملى االطــــال  علــــى األدبيــــات العربيــــة واألجنبيــــة ال ــ ،  عالجــــت موضــــو  التفكيــــر التــ

أهـــداف تعلـــيم  ،  رحلـــة الثانويـــة أهـــداف تعلـــيم التـــاريي وتعلمـــه بامل ،  طبيعـــة مـــادة التـــاريي ي،  طبيعـــة وخـصــائص طـــالب الـصــف األول الثـــانو  و 

 التاريي وتعلمه بالصف األول الثانوي. 

قائمةةةةة بالداللةةةةة  (  1) )ملحةةةةق    هــــارات التفكـيـــر التــــأملى تــــم تحديــــد الداللــــة اللفظيــــة مل تحديةةةةد الداللةةةةة اللفظيةةةةة ملهةةةةارات التفكيةةةةر التةةةةأملى:   -و 

تخصـصـــة،   اللفظيةةةةةة ملهةةةةةارات التفكيةةةةةر التةةةةةأملي( 
ُ
ــا: دراســــة خليــــل    وذلــــك بــــالرجو  للكتــــب واملراجــــع امل املســــيري  والدراســــات الســــابقة، وم هــ

راســــة عــــالء الــــدين أحمــــد  (، ود 2018(، ودراســــة وســــام وجيــــه، وســــناء أبــــو الفتــــوح، ورضــــا هنــــدي ) 2016(، ودراســــة زيــــد العــــدوان ) 2015) 

 (. 2021(، ودراسة رضا إبراهيم، عبدالر وف محمد، وأحمد زي هم ) 2019(، ودراسة هبه السيد عبدالسميع السيد ) 2018) 

تــم إعــداد القائمــة املبدئيــة ملهــارات التفكيــر التــأملي بمــا تــم تحديــد  فــي الخطــوات  التوصةةل إ ةةى القائمةةة املبدئيةةة ملهةةارات التفكيةةر التةةأملى:   -د 

 سابقة. ال 

تــم عرضــها علــى   عــد أن تــم التوصــل إلــى الصــورة األوليــة لقائمــة مهــارات التفكيــر التــأملى  ضةةبا القائمةةة املبدئيةةة ملهةةارات التفكيةةر التةةأملى:   -ه 

حكمــين فــي مجــال املنــاهل وطــرق تــدر   
ُ
وج ي التــاريي باملرحلــة الثانويــة    مجموعــة مــن الســادة امل (  2) )ملحةةق    التــاريي وعــدد مــن ُمعلســي ومــُ

ل القائمــة مــن حيــث: مــدى ســالمتها مــن الناحيــة العلميــة واللغويــة, ومــدى  ؛ وذلــك للتعــرف علــى أرافهــم وتوج هــاتهم حــو   السةةادة املحكمةةي ( 

ارات الفهـم التـاري،ي، ومـدى االرتبـاط بـالقيم االجتماعيـة، ومـدى  رتباط بقضايا ُمقرر التاريي بالصف األول الثانوي، ومـدى االرتبـاط بمهـاال 

مــــا يرونــــه مــــن مهــــارات التفكـيـــر التــــأملى ُمناســــبا ملجموعــــة    أهميــــة تنميتهــــا لــــدى طــــالب الـصـــف األول الثــــانوي، وحــــذف أو إضــــافة أو تعــــديل 

لبحـــث, وقـــد قـــام الباحـــث بـــاجراء التعـــديالت  وقـــد أكـــدوا علـــي إعـــادة صـــيا ة التعريفـــات ابجرائيـــة لهـــا؛ لتناســـب مجموعـــة ا البحـــث الحـــالي,  

حكمون, كما هو ُموح  في جدول ) 
ُ
 ( التالي: 9ال ي أشار إل ها السادة امل
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 ( 9جدول )  

ناسبة لطالب  
ُ
حكمي  دي قائمة ملهارات التفكير التأملى امل

ُ
 الصف األول الثانوي تعديالت السادة امل

حكمــين تــم التوصــل للقائمــة ال هائيــة ملهــارات التفكيــر  التوصةةل إ ةةي القائمةةة ال ملائيةةة ملهةةارات التفكيةةر التةةأملى:   -و 
ُ
فــي ضــوء تعــديالت الســادة امل

ناسبة لطالب الصف األول الثانوي وال ي احتوت على  
ُ
 مهارات.  )خم ( التأملى امل

 

 

 مهارات التفكير التأملى بعد التعديل  مهارات التفكير التأملى قبل التعديل 

الحظةةةة: ُيقصةةةد  ملةةةا:    -1
ُ
"القةةةدرة علةةةى عةةةرض  مهةةةارة التأمةةةل وامل

جوانةةةمل املشةةةكلة والتعةةةرف علةةةى محتواهةةةا مةةةئ خةةةالل بياناهةةةا  

وُمكوناتملةةةةةةةةام بحيةةةةةةةةةث يمكةةةةةةةةئ إك شةةةةةةةةةاف العالقةةةةةةةةات املوجةةةةةةةةةودة  

 ."
ً
 بصريا

الحظة: ُيقصد  ملا: "القةةدرة علةةى عةةرض جوانةةمل  ارة ا مه   -1
ُ
لتأمل وامل

املوضةةةةةوا أو املشةةةةةكلة والتعةةةةةرف علةةةةةى ُمحتواهةةةةةا مةةةةةئ خةةةةةالل بياناتملةةةةةا  

".   وُمكوناتملام بحيث 
ً
 ُيمكئ إك شاف العالقات املوجودة بصريا

 الطةةةةات ُيقصةةةةد  ملةةةةا: "القةةةةدرة علةةةةي    -2
ُ
مهةةةةارة الكشةةةةف عةةةةئ امل

تبريةةرات أو اسةةتخال   توضةةيا الفجةةوات دةةي املشةةكلة, و عطةةا   

ن يجةةةةةة ُمعينةةةةةة دةةةةةي ضةةةةةو  الوقةةةةةاتي أو األحةةةةةدا  التاريخيةةةةةة ال ةةةةة   

 ". يقبلها العقل 

 الطةةات: ُيقصةةد    -2
ُ
 ملةةا: "القةةدرة علةةي توضةةيا  مهارة الكشةةف عةةئ امل

الفجةةوات دةةي املشةةكلة, و عطةةا  تبريةةرات أو اسةةتخال  ن يجةةة ُمعينةةة  

عقةةل, وتحديةةد  دةةي ضةةو  الوقةةاتي أو األحةةدا  التاريخيةةة ال ةة  يقبلهةةا ال 

ترتبة عليملا". 
ُ
 النتائج امل

مهةةةةارة الوصةةةةول لالسةةةةتنتاجات: ُيقصةةةةةد  ملةةةةا: "القةةةةدرة علةةةةةي    -3

حةةةةةةةةةةددة مةةةةةةةةةة 
ُ
ئ خةةةةةةةةةةالل تحليةةةةةةةةةةل  إيضةةةةةةةةةاا العالقةةةةةةةةةةة املنطقيةةةةةةةةةةة امل

مضةةةمو  املشةةةكلة, والتمييةةةط بةةةي  مةةةواطئ القةةةوة والضةةةعف دةةةي  

تاحةةةم بحيةةث  
ُ
اقعةةة دةةي ضةةو  األدلةةة امل الحكةةم علةةي قضةةية أو و

االسةةتنتاجات التاريخيةةة, واالسةةتنتاجات  يةةر    ُيمكةةئ التميةةط بةةي  

 املترتبة على املوقف". 

إيضةةاا  مهةةارة الوصةةول لالسةةتنتاجات: ُيقصةةد  ملةةا: "القةةدرة علةةي    -3

شةةةةكلة,  
ُ
حةةةةددة مةةةةئ خةةةةالل تحليةةةةل مضةةةةمو  امل

ُ
العالقةةةةة املنطقيةةةةة امل

والتمييةةةةةط بةةةةةي  مةةةةةواطئ القةةةةةوة والضةةةةةعف دةةةةةي الحكةةةةةم علةةةةةي قضةةةةةية أو  

تا 
ُ
اقعةةةةةةةةةةة دةةةةةةةةةةي ضةةةةةةةةةةو  األدلةةةةةةةةةةة امل حةةةةةةةةةةةم بحيةةةةةةةةةةث ُيمكةةةةةةةةةةئ التميةةةةةةةةةةط بةةةةةةةةةةي   و

ترتبةةةةةة علةةةةةى املوقةةةةةف التةةةةةاري ي, واالسةةةةةتنتاجات  يةةةةةر  
ُ
االسةةةةةتنتاجات امل

ترتبة على املوقف". 
ُ
 امل

قنعة: ُيقصد  ملا: "القدرة علي  مه   -4
ُ
ارة إعطا  التفسيرات امل

تضمة  
ُ
إدراك العالقات والروابا بي  مجموعة األحدا  امل

شكل, واستخال  العالقات 
ُ
بي  الوقاتي    دي املوقف امل

عطاة بحيث يتم الحكم علي مدي ارتباطها ببعضها  
ُ
امل

شكلة القائمة مئ خالل التصورات  
ُ
البعضم لحل امل

 للمشكلة املوجودة".   الدما ية  

قنعةةةةةةة: ُيقصةةةةةةد  ملةةةةةةا: "القةةةةةةدرة علةةةةةةي    -4
ُ
مهةةةةةةارة إعطةةةةةةا  التفسةةةةةةيرات امل

تضةةةةةمة دةةةةةي  
ُ
إدراك العالقةةةةةات والةةةةةروابا بةةةةةي  مجموعةةةةةة األحةةةةةدا  امل

شةةةةةةةكل املبنيةةةةةةةة علةةةةةةةي املعلومةةةةةةةات واملعرفةةةةةةةة ال ةةةةةةةحيحة,  املوقةةةةةةةف ا 
ُ
مل

عطةةاة بحيةةث يةةتم الحكةةم علةةي  
ُ
واسةةتخال  العالقةةات بةةي  الوقةةاتي امل

شةةكلة القائمةةة مةةئ خةةةالل  مةةدي ارتباط 
ُ
هةةا ببعضةةها الةةبعضم لحةةل امل

 التصورات الدما ية  للُمشكلة املوجودة". 

قترحةةةةةة: ُيقصةةةةةد  ملةةةةةا: "القةةةةةدرة علةةةةةى    -5
ُ
مهةةةةةارة وضةةةةةي الحلةةةةةول امل

ضةةي خطةةوات منطقيةةة لحةةل املوضةةوا او املشةةكلة املطروحةةة  و 

لةةةةةةةةةةع الخطةةةةةةةةةةوات علةةةةةةةةةةى تصةةةةةةةةةةورات  هنيةةةةةةةةةةة متوقعةةةةةةةةةةة  وتقةةةةةةةةةةوم ت 

 املطروحة". للموضوا أو للمشكلة  

قترحةةةةة: ُيقصةةةةد  ملةةةةا: "القةةةةدرة علةةةةى وضةةةةي    -5
ُ
مهةةةةارة وضةةةةي الحلةةةةول امل

شةةكلة املطروحةةة وتقةةوم تلةةع  
ُ
خطةةوات منطقيةةة لحةةل املوضةةوا او امل

يةةةةةة متوقعةةةةةة للموضةةةةةوا أو للُمشةةةةةكلة  الخطةةةةةوات علةةةةةى تصةةةةةورات  هن 

 املطروحة". 



 

 

380 
 

ISSN: 2701-9233 

 
 

 2022 ،5، العدد 2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 5 (2022) 

 

 
 تخدام استراتيجية تسلق الهضبة النظرية البنائية االجتماعية باس ج قائم على  إعداد برنام  -2

تــم إعــداد قائمــة باألســ  والشــروط ال ــي يقــوم عل هــا ال رنــامج القــائم علــي النظريــة البنائيــة    األسةةخ والشةةروت ال ةةة  يقةةوم عليملةةا البرنةةةامج:  -ز 

حكمـــين رضـــها علـــي الســـادة  ع  عد األول الثـــانوي    االجتماعيـــة باســـتخدام اســـتراتيجية تســـلق الهـضــبة لتـــدر   التـــاريي للـصــف 
ُ
ــراء   امل   تـــم أجـ

 .   ( األسخ والشروت ال   يقوم عليملا البرنامج ( 3)ملحق )   تم التوصل إلي الصورة ال هائية للقائمة فهم  في ضوء  راء   ت التعديال 

توصـل إـلي صـورة ال رنـامج القـائم  ال   م تـصورة البرنامج القائم علي النظرية البنائية االجتماعية باسةةتخدام اسةةتراتيجية تسةةلق الهضةةبة:   -ح 

علي القائم علي النظريـة البنائيـة االجتماعيـة بااـخدام اسـتراتيجية تسـلق الهـضبة لتـدر   التـاريي لطـالب الـصف األول الثـانوي فـي ضـوء  

لوحــدة األوـلـى:  : ا   ومــن خــالل تحليــل ُمحتــوي ُمقــرر التــاريي والــذي  شــتمل علــي  أربــع وحــدات,  ــي ،  قائمــة األســ  والشــروط ســالفة الــذكر  

مدخل لدراسة حضارة مصر والعالم القديم، الوحـدة الثانيـة: حـضارة مـصر القديمـة )الفرعونيـة(، الوحـدة الثالثـة:  حـضارة بـالد العـراق  

فيايقيــــا، الوحــــدة الرا عــــة: حـضـــارة اليونــــان وحـضـــارة الرومــــان, وتحديــــد القــــيم االجتماعيــــة فــــي ـكـــل وحــــدة مــــن وحــــدات  القــــديم وحـضـــارة  

ورو ي في وحدات ال رنامج إضـافة  عـال األنشـطة ال ـي تعـالل مهـارة أو أكـ ر مـن مهـارات الفهـم التـاري،ي، والتفكـير التـأملي، والقـيم    امج, ال رن 

 عدعرضــها   األهــداف التعليميــة، واألنشــطة والتطبيقــات، والوســائل التعليميــة، واســتراتيجية التــدر  ، وأســاليب التقــويم االجتماعيــة، و 

 
ُ
تخصـصـين فــي املنــاهل وطــين  حكمــعلــي الســادة امل

ُ
تــم أجــراء التعــديالت فــي ضــوء  راءفهــم تــم التوصــل إـلــي    رق التــدر  ؛ ببــداء  رافهــم ف هــا امل

( برنةةةامج دةةةي تةةةدريخ التةةةاريخ قةةةائم علةةةي علةةةي النظريةةةة البنائيةةةة االجتماعيةةةة باسةةةتخدام اسةةةتراتيجية  4)ملحةةةق ) الـصـورة ال هائيـــة للقائمـــة  

 .  تسلق الهضبة( 

تيمل   -3
ُ
 الطالمل إعداد ك

ختارة باستخدام استراتيجية تسلق الهضبة تم اتبا  الخطوات التالية:       
ُ
تهب الطالب لدراسة الوحدة امل

ُ
 بعداد ك

ناســـبة لتنميـــة    : اختيةةةار وحةةةدة الدراسةةةة    -أ 
ُ
قـــام الباحـــث بمراجعـــة ُمحتـــوى كتـــاب التـــاريي للـصــف األول الثـــانوي؛ وذلـــك الختيـــار الوحـــدة امل

قررعلــى طــالب الـصـف األول الثـــانوي    تــم اختيــار التــأملى و مهــارات التفكـيـر  
ُ
وحـــدة )حـضـارة مـصـر القديمــة "الفرعونيــة"( مــن كتـــاب التــاريي امل

 . م 2021-2020خالل العام الدراس ي  

ا السةةةتراتيجية تسةةةلق الهضةةةبة  -ب 
ً

ختةةةارة وفقةةة
ُ
: لتطبيـــق البحـــث الحـــالي وابجابـــة عـــن أســـ لته تـــم إعـــادة صـــيا ة  إعةةةادة صةةةيا ة الوحةةةدة امل

خت الوح 
ُ
 الستراتيجية تسلق الهضبة، وقد اتبعت الخطوات التالية عند إعادة صيا ة دروس الوحدة:  ارة وفًقا دة امل

ختةةةارة:   -1
ُ
ختــارة فــي ضــوء األهــداف العامــة لتــدر   مــنهل  تحديةةةد األهةةةداف العامةةةة للوحةةةدة امل

ُ
تــم تحديــد األهــداف العامــة للوحــدة امل

 . التاريي للصف األول الثانوي 

ختةةارة تحديد األهداف السلوكية   -2
ُ
ختـارة؛ حيـث اشـتمل ـكل درس مـن  للوحدة امل

ُ
: تـم تحديـد األهـداف السـلوكية لـدروس الوحـدة امل

ختارة على مجموعة من األهد 
ُ
 اف السلوكية الخاصة بكل درس. دروس الوحدة امل

ختةةةةةارة والخطةةةةةة ال منيةةةةةة لتدريسةةةةةها:   -3
ُ
ــا هـــــو ُمو   اشــــتملت تحديةةةةةد موضةةةةةوعات الوحةةةةةدة امل حـــــ   الوحـــــدة علــــى )ســـــبعة( موضـــــوعات كمــ

 ( التالي: 12بالجدول ) 
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قررة على طالب الصف األول   ( 12جدول ) 
ُ
حتوي العلم  لوحدة حضارة مصر القديمة  "الفرعونية" امل

ُ
 الثانوي امل

ختارة  تتضم ملا درس  األنشطة ال    الدروس  عنوا  الوحدة 
ُ
 الحصصعدد الوحدة امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حضارة مصر  

القديمة  

 "الفرعونية" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدرس األول: مالما مئ  

 تاريخ مصر القديمة

 (: العصر العتيق )عصر بداية األسرات(.1نشات )

 (6-3(: عصر الدولة القديمة )األسرات 2)نشات 

 (.10-7(: عصر االنتقال األول )األسرات 3نشات )

 ( 12-11(: عصر الدولة الوسطى )األسرات 4نشات )

 (. 17-13(: عصر االنتقال الثاني )األسرات 5نشات )

 (. 20-18(: عصر الدولة الحديثة )األسرات 6نشات )

 (.30-21(: العصر املتأخر )األسرات 7نشات )

 (: خصائص الحضارة املصرية القديمة )الفرعونية(.8نشات )

3 

الدرس الثاني: الحياة  

 االقتصادية

 (: ال راعة دي مصر القديمة )الفرعونية(.1نشات )

 )الفرعونية(.لقديمة (: الصناعة دي مصر ا2نشات )

 (: التجارة دي مصر القديمة )الفرعونية(.3نشات )

2 

الدرس الثالث: الحياة  

 السياسية واإلدارية 

 (: الوحدة السياسية. 1نشات )

 (: امللع دي مصر القديمة )الفرعونية(. 2نشات )

 الوزير دي مصر القديمة )الفرعونية(.(: 3نشات )

 مصر القديمة )الفرعونية(.(: اإلدارة املرك ية دي 4نشات )

 (: اإلدار املحلية دي مصر القديمة )الفرعونية(.5نشات )

 (: القضا  دي مصر القديمة )الفرعونية(.6نشات )

 (: الجيش دي مصر القديمة )الفرعونية(.7نشات )

 مصر القديمة )الفرعونية(.(: األسطول دي 8نشات )

 .(: الشرطة دي مصر القديمة )الفرعونية(9نشات )

3 

 الدرس الرابي:  

 الحياة االجتماعية

جتمي دي مصر القديمة )الفرعونية(..1نشات )
ُ
 (: طبقات امل

 والعدالة االجتماعية دي مصر )الفرعونية(.(: القواني  2نشات )

 دي مصر القديمة )الفرعونية(.  (: األسر3نشات )

 دي مصر القديمة )الفرعونية(. (: تربية البنا 4نشات )

 دي مصر القديمة )الفرعونية(.  املرأة (:5نشات )

 دي مصر القديمة )الفرعونية(. (: املسكئ واألثا 6نشات )

 دي مصر القديمة )الفرعونية(. ال ينة اداة(: املالبخ و 7نشات )

 دي مصر القديمة )الفرعونية(. (: األلعاب الترفيملية واالحتفاالت8نشات )

3 

 الدرس الخامخ:  

 الحياة الدينية

 )الفرعونية(. دد املعبوادات دي مصر القديمة (: تع1نشات )

 (: اإليما  بالبعث والخلود دي مصر القديمة )الفرعونية(.2نشات)

 (: اإليما  بالحساب بعد املوت دي مصر القديمة )الفرعونية(.3نشات )

 (: السمو إ ى التوحيد دي مصر القديمة )الفرعونية(.4نشات )

2 

 الدرس السادس:  

 لفكرية ثقافية واالحياة ال

 (: الكتابة املصرية القديمة )الفرعونية(.1نشات )

 (: مراك  العلم دي القديمة )الفرعونية(.2نشات )

 (: األدب دي مصر القديمة )الفرعونية(.3نشات )

 (: العلوم دي مصر القديمة )الفرعونية(.4)نشات 

 (: العمارة دي مصر القديمة )الفرعونية(.5نشات )

 القديمة )الفرعونية(.فنو  دي مصر (: ال6نشات )

3 

 الدرس السابي:  

التواصل الحضارى  

 (: معابر التواصل الحضاري املصري مي قارة أفريقيا. 1نشات )

 (: التواصل الحضاري بي  مصر وامال السودا .2نشات )
2 
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) املصرى مي إفريقيا   بونت  3نشات  وبالد  افريقيا  ووسا  مصر  بي   الحضاري  التواصل   :)

 ل حالًيا(. )الصوما

ناسةةةبة لطةةةالب الصةةةف األول   -4
ُ
تطلـــب تـــدر   الوحـــدة املختـــارة باســـتخدام  :  الثةةةانوي تحديةةةد الوسةةةائل التعليميةةةة ومصةةةادر الةةةتعلم امل

ا مــــــن الوســــــائل التعليميــــــة ومـصـــــادر الــــــتعلم، م هــــــا: )املقــــــاالت، والخــــــرائط،   اســــــتراتيجية تســــــلق الهـضـــــبة اســــــتخدام عــــــدًدا ُمتنوعــــــً

عـد وجودهـا  ، والرسـوم التوضـيحية، واألشـكال التخطيطيـة، واألفـالم(؛ حيـث  ُ التعليميـة ور، واملواقـع  والنصوص التاريخيـة، والـص

تـضــمنة بالوحـــدة  
ُ
ختلفـــة امل

ُ
ا بثـــارة االهتمـــام بموضـــوعات الـــدروس امل ا؛ لتكـــون مـصــدًرا للمعرفـــة واملعلومـــات وعنـصــًرا جاذبـــً جوهريـــً

ختارة. 
ُ
 امل

تضةةةةةمنة دةةةةةي ال  -5
ُ
ختةةةةةارة:  تحديةةةةةد األنشةةةةةطة التعليميةةةةةة امل

ُ
ختــــارة علــــى مجموعــــة مــــن  وحةةةةةدة امل

ُ
احتــــوى ـكـــل درس مــــن دروس الوحــــدة امل

قترحة: 
ُ
 األنشطة التعليمية ال ي يتم تنفيذها داخل حجرة الدراسة وخارجها، وفيما يلي عر  لمنشطة التعليمية امل

ناقشــا  -أ 
ُ
ســتخدم بثــارة انتبــا  واهتمــام الطــالب أو طــرح أســ لة أو فــتا بــاب امل

ُ
علــم وطالبــه، مثــل: عــر   أنشــطة أوليــة: ت

ُ
ت بــين امل

 تاري،ي. الصور والشرائا، وقراءة نص  

أنشــــــطة تطويريــــــة: تســــــعى تلــــــك األنشــــــطة إـلـــــى تطــــــوير وبنــــــاء املعــــــارف واملهــــــارات والخـ ـــــرات للطــــــالب، مثــــــل: قــــــراءة النـصـــــوص   -ب 

ــــالم  التاريخيـــــة، جمـــــع املعلومـــــات التاريخيـــــة، اســـــتخدام املراجـــــع، كتابـــــة التقـــــارير التاريخيـــــة، ُمراجعـــــة الـصــــ ــــرائط واألفـ ورة والخـ

حددة، وتسجيل املعلومات. التاريخية، مشاهدة ودراسة  عال األفال 
ُ
 م التسجيلية، استكشاف مواقع الشبكة امل

ســاعد تلــك األنشــطة علــى توضــيا املعلومــات واتاحــة الفرصــة للطــالب؛ لتقــويم مــا تــم إنجــاز ، مثــل: طــرح   -ج 
ُ
ناقشــة: ت

ُ
أنشــطة امل

وكلة األس لة، أو إجراء حورات بين ا 
ُ
 لكل مجموعة.   لطالب، وعقد حلقات للمناقشة الجماعية؛ لتنفيذ مهام امل

ســــتهدفة، و ــــي: مهــــارات والتفكـيـــر التــــأملى علــــى ثالثــــة انــــوا  مــــن  تحديةةةةةد أسةةةةةاليمل التقةةةةةويم:   -6
ُ
تــــم االعتمــــاد فــــي تقــــويم نــــواتج الــــتعلم امل

"، والتقـويم التكـويني: وُيقـصد بـه: "األسـ لة املوجـودة فـي    لى اختبـار مهـارات التفكـير التـأم   التقويم، هما: التقويم القبلي: وُيقصد بـه: " 

ختارة" ووالتقويم البعدي: وُيقصد به: " 
ُ
 . "  اختبار مهارات التفكير التأملى   كل درس من دروس الوحدة امل

تيمل الطالمل:  -ج 
ُ
حكمين. التوصل للصورة املبدئية لك

ُ
 تمهيًدا لعرضها على السادة امل

تيمل الطالةةمل علةةى السةةادة  -د 
ُ
حكمةةي    عرض ك

ُ
تهـب الطالـب, والتأكـد مـن صـالحيته  امل

ُ
للتطبيـق علـى مجموعـة البحـث الحـالي, ثـم  : لـضبط ك

حكمــين 
ُ
حكمــون, و ــي: تعــديل  عــال    ،   عرضــه علــى مجموعــة مــن الســادة امل

ُ
ا للُمقترحــات ال ــي أبــداها الســادة امل وقــد تــم إجــراء التعــديالت وفقــً

ســــتوى طــــالب الـصـــف األول ا 
ُ
ناســــبة مل

ُ
ســــتخدمة فــــي در الكلمــــات  ـيـــر امل

ُ
ختــــارة,  لثــــانوي, وتوضــــيا  عــــال الـصـــور والخــــرائط امل

ُ
وس الوحــــدة امل

قترحـات ال ـي أبـداها  ،  الدرس؛ لتناسـب هـدف البحـث الحـالي   والتنو ع في أساليب التقويم  شكل  واح  في لهاية 
ُ
 عـد إجـراء التعـديالت وفـق امل

تهب الطالب في صورته ال هائية, وجاه 
ُ
حكمون, أصبا ك

ُ
 . ( كتيمل الطالمل( 5)ملحق )   ًزا للتطبيق السادة امل

تهب    أورا: عمل الطالمل: إعداد   -4
ُ
تم إعداد أوراق عمل الطالب الطالب؛ بحيث تم إعداد نشاط تقويسي على كل نشاط وارد في ك

ا، وتكونت ورقة العمل من ثالثة  41الطالب، وقد بلغ عدد أوراق العمل التقويمية ) 
ً
)   أس لة تتعلق بالتفكير التأملي ( نشاط (  5)ملحق 

 (. أورا: عمل الطالمل 
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علم اإلراادي دليل  -5

ُ
ختارة, وقد جاء الدليل في جزأين   هدف   : امل

ُ
علم في تنفيذ دروس الوحدة امل

ُ
علم ابرشادي ُمساعدة امل

ُ
،  دليل امل

ا  علم: وتم 
ُ
امل لدليل  املبدئية  للصورة  حكمين تمهي   لتوصل 

ُ
امل السادة  على  لعرضها  صالحيته ؛  ًدا  من  والتأكد  على    لضبطه  للتطبيق 

حكمين ع   ث تم عرضه مجموعة البح 
ُ
حكمون,    ،  لى مجموعة من السادة امل

ُ
وقد تم إجراء التعديالت وفًقا للُمقترحات ال ي أبداها السادة امل

حتوى  
ُ
بامل تضمنة 

ُ
امل التعلم  لتناسب جوانب  األهداف؛  من  والسلوكية، واضافة مجموعة  العامة  األهداف  إعادة صيا ة  عال  و ي: 

  ، وأهداف البحث الحالي, وتوضيا  عال  التدر  
ُ
 عد إجراء التعديالت وفًقا  ،  ستخدمة في دروس الوحدة املختارة الصور والخرائط امل

علم في صورته ال هائية, وجاهز للتطبيق 
ُ
حكمون, أصبا دليل امل

ُ
 (. دليل املعلم اإلراادي (  6)ملحق )   للُمقترحات ال ي أبداها السادة امل

 
ً
 البحث   أداة إعداد    -ثانيا

 تتمثل أداتي البحث الحالي في اختبار مهارات التفكير التأملى وفيما يلي خطوات إعداد كل م ها:                                      

لـصــف األول الثـــانوي ملهـــارات التفكـيــر التـــأملى فـــي وحـــدة  هـــدف االختبـــار إـلــى قيـــاس مـــدى نمـــو طـــالب ا : تحديةةةد الهةةةةدف مةةةةئ االختبةةةةار  -أ 

 ديمة "الفرعونية"(  عد دراستهم للوحدة التجريبية. )حضارة مصر الق 

: تـــم االطـــال  علـــى عـــدد مـــن الكتابـــات لتحديـــد مهـــارات التفكـيــر التـــأملى, واقتـصــر البحـــث الحـــالي علـــى )خمـــ (  تحديةةةد أبعةةةاد االختبةةةار  -ب 

 مهـارات رئهسـة للفكيــر  
ُ
الحظــة )الـــــر ية البصــرية الناقـدة(، والكشــف عـن امل

ُ
غالطــات، والوصـول لالســتاتاجات،  التـأملي, و ــى: التأمـل وامل

 
ُ
قنعـــة، ووضـــع الحلـــول امل

ُ
 ليـصــبا املجمـــو  )ســـتون(  واعطـــاء التفســـيرات امل

ً
قترحـــة، وتنـــدرو تحـــت ـكــل مهـــارة رئهســـة )أثنـــب عشـــر( ســـؤال

 .
ً
 سؤال

ا مــن االختبـارات املوضــوعية  : األسةةئلة تحديةةد نةةوا ُمفةةردات   -ج  ســتخدم فــي إعــداد اختبــار مهـارات التفكيــر التــأملى نوعــً
ُ
وهــو االختيــار مــن  ا

ــكلة, (Multiple Choice)ُمتعـــدد   شـ
ُ
ــ لة مـــن املـــتن الـــذي  شـــرح امل ــة مـــن األسـ ــد هـــذ     , وتتكـــون هـــذ  النوعيـ ــر, أحـ ــع بـــدائل أو أكـ  ــه أربـ ويتبعـ

عد أنسب االختبارات وأك رها ثباًتا ملا يتميت به من مزايا. 
ُ
 البدائل ُ عد ابجابة اليحيحة, وبا ي البدائل ُمموهات, وت

درجــة واحــدة لكــل ُمفــردة مــن ُمفــردات االختبــار تكــون إجابــة الطالــب ع هــا صــحيحة,  تــم تحديــد    : حيا االختبةةارتحديةةد طريقةةة ت ةة  -د 

( درجــة, كمـــا تــم إعـــداد  60وصــفًرا لكـــل ُمفــردة متروكـــة أو أجــاب ع هـــا الطالــب إجابـــة خاط ــة, وبـــذلك تكــون الدرجـــة العظســي لالختبـــار ) 

 رعة وتسهيل عملية التيحيا. ُمفتاح لتيحيا االختبار؛ وذلك لس 

 عــــد االنتهــــاء مــــن إعــــداد الصــــورة األوليــــة االختبــــار وعرضــــها علــــى الســــادة  : سةةةةتطالعية لالختبةةةةار مهةةةةارات التفكيةةةةر التةةةةأملى التجربةةةةة اال  -ه 

ــ حكمـــين, وعمـــل التعـــديالت املطلوبـــة تـــم تطبيـــق االختبـــار فـــي صـــورته ال هائيـــة علـــى مجموعـ
ُ
ــر مجموعـــة البحـــث  امل ة اســـتطالعية مـــن  ـي

( طالـــب بمدرســـة "عـــو  الســـيد عبـــد هللا" التا عـــة بدارة أســـوان التعليميـــة,  عـــد دراســـة موضـــوعات الوحـــدة موضـــع  30تكـــون مـــن ) ت 

ــــالب مجموعــــة البحــــث بموعــــد التجريــــب  ـــي الطـ ــــطب    , والتنبيــــه علـ ـــي شـ ــــة تيــــحيا تعتمــــد علـ ــــار، وقــــد اســــتخدم الباحــــث طريقـ االختبـ

 
ُ
 ُمفتاح التيحيا الذي أعد من قبل, وكان الغر  من التجربة االستطالعية ما يلي:  تعددة للسؤال الواحد, واالستعانة ب ابجابات امل

قيم ُمعامالت ثبات "ألفا كرونباخ" أل عاد االختبار ككل باالعتماد على    : حساب ُمعامالت ثبات اختبار مهارات التفكير التأملى  .1

 ( بلغت  وباالعتم 0.71املجاالت   ،) ( الفقرات  ُ عني  0.75اد على  مما  تناسب  (؛  الثبات  ُمناسب من  بُمستوى  يتمتع  االختبار  أن 

ُمعادلة سبيرمان براون  باستخدام  معامل الثبات  ، و  ر  البحث العلسي؛ مما جعل الباحث ُمطم ًنا الستخدامه كأداة قياس 

ستخدامه كأداة  ثبان ُمناسب؛ مما جعل الباحث ُمطم ًنا ال (، وُ عد ُمعامل  0.75لحساب بطريقة التجزئة النصفية، وقد بلغ ) 

 قياس 
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عامل الثبات فوجد إنه    :  حساب ُمعامالت صد: اختبار مهارات التفكير التأملى  .2 
ُ
الصدق الذاتي الذي ُ ساوى  الجذر التربيعي مل

سه؛ مما جعل الباحث ُمطمًنا  (؛ مما ُ شير إلى أن االختبار صادق بصورة مرضية, أي أنه يقه  ما وضع لقيا 0.93ُ ساوى  ) 

 داة قياس الستخدامه كأ 

تم تحديد الزمن الالزم لالختبار  عد رصد الزمن الذي استغرقته أول طالب و خر طالب من  :  حساب زمئ تطبيق االختبار  .3

( =  2( ÷ ) 70+ 60لة االختبار، وفى لهاية التجربة تم حساب متوسط زمن االختبار, وقد بلغ ) أفراد املجموعة في ابجابة عن أس  

( دقائق لتوضيا تعليمات االختبار, وبذلك يصبا  5لزمن الالزم بلقاء التعليمات اذ ُيمكن إضافة ) ( دقيقة, بابضافة إلي ا 65) 

 ( دقيقة. 70الزمن الكلي االختبار ) 

حكمـين، وحسـاب صـدق  التوصل إ ى الصورة ال ملائية الختبةةار مهةةارات التفكيةةر التةةأملى  -و
ُ
:  عـد إجـراء التعـديالت فـي ضـوء  راء السـادة امل

ــار, وثبا  ا االختبـ ــأملى ُمكونــــً ــار مهــــارات التفكـيـــر التـ ــي صــــورته ال هائيــــة (  60مــــن )   تــــه أصــــبا اختبـ وبـــذلك أصــــبا االختبــــار صــــالًحا   ُمفــــردة فـ

 ( دليل املعلم اإلراادي(.7)ملحق )  للتطبيق على مجموعة البحث ال هائية

 تجربة البحث

 تم اتبا  الخطوات التالية عند تطبيق تجربة البحث: 

التعليميــة بمحافظــة أســوان خــالل الفصــل الدراســ ي األول للعــام    كــوم أمبــو الثانويــة بنــات التا عــة بدارة  اختيــار مدرســة أحمــد موســ ب   -أ 

 ؛ لتطبيق تجربة البحث ف ها علي طالبات الصف األول الثانوى م 2021/ 2020الدراس ي  

 البحث قبلًيا: وكانت النتائج كاآلتي:    أداة تطبيق   -ب 

 ت طالبات مجموع ي البحث في التطبيق )ت( للفرق بين ُمتوسطي درجاقيمة  (40جدول )

 القبلي الختبار التفكير التأملي ككل، وكل مهارة من مهاراته  

 الداللة اإلحصائية  قيمة )ت(  ا م   املجموعة  املهارات 

 الرؤية البصرية
 التجريبية

30 
5.72 1.18 

 (  ير دالة  0.65) 0.45
 1.02 5.88 الضابطة 

 الطات
ُ
 الكشف عئ امل

 ةالتجريبي
30 

5.44 1.04 
 (  ير دالة 0.87) 0.16-

 1.04 5.39 الضابطة 

 الوصول لالستنتاجات 
 التجريبية

30 
4.67 1.14 

 (  ير دالة 0.76) 0.31
 1.00 4.78 الضابطة 

 إعطا  التفسيرات 
 التجريبية

30 
4.33 0.84 

 (  ير دالة 0.71) 0.78
 0.92 4.44 الضابطة 

قترحة
ُ
 وضي الحلول امل

 جريبيةالت
30 

3.44 0.98 
 (  ير دالة 0.76) 0.31-

 1.14 3.33 الضابطة 

 اختبار مهارات التفكير  

 التأملي ككل 

 التجريبية
30 

23.61 4.60 
 (  ير دالة 0.89) 0.15

 4.51 23.83 الضابطة
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-قيمة )ت( املحسـوبة ) ( أنه عند حساب الفرق بين ُمتوسطي درجات طالبات مجموع ي البحث كانت40يت   من جدول )     

مهـارات (, وبذلك ال يكـون للفـرق بـين ُمتوسـطي الـدرجات فـي اختبـار 34(, و ى أقل من قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )1.36

 .مهارات التفكير التأملى( أي أن املجموعتين ُمتكاف تان في اختبار 0.05داللة إحصائية عند ُمستوى  ) التفكير التأملى

عمليــــة تطبيــــق ال رنــــامج    : بــــدأ اســــتراتيجية تســــلق الهضــــبة ل رنــــامج القــــائم علــــى النظريــــة البنائيــــة االجتماعيــــة باســــتخدام  تطبيــــق ا بــــدء   -ج 

شــــاركة فــــي التطبيــــق، وذلــــك طهــــدف توضــــيا الفكــــرة العامــــة لل رنــــامج،  
ُ
علمــــة امل

ُ
باجتمــــا  الباحــــث مــــع طالبــــات املجموعــــة التجريبيــــة وامل

ختلفــة فيمــا    مصــر القديمــة "الفرعونيــة"(، واالجابــة علــى أســ لة واستفســارات   والهــدف منــه، كيفيــة دراســة وحــدة )تــاريي 
ُ
الطالبــات امل

وافــق    تطبيــق ال رنــامج   يتعلــق بتطبيــق ال رنــامج، ولقــد بــدء 
ُ
ا    أســابيع )ثمانيــة(    ( حـصـة خــالل 16)   بواقــع   م 2020/ 11/ 1يــوم األحــد امل وفقــً

وافــق : لوجــدول املدرســ ي, واســتغرق تــدر   الوحــدة فــي الفـتـرة مــن يــوم األ 
ُ
وافـــق:    الخمــه  إلــــ     م 2020/ 1/11حــد امل

ُ
,  م 31/12/2020امل

 كما هو ُموح  بالجدول التالي: 

 التوزيي ال من  لتطبيق تجربة البحث   ( 42جدول ) 

 موضوع الدرس  الوحدة 
عدد  

 األسابيع

عدد  

 الحصص 
 التاريخ 

)حضارة مصر  

القديمة 

 "الفرعونية"(  

 .مةالدرس األول: مالمح من تاريخ مصر القدي

 ثمانية

 أسابيع 

3 

 م1/11/2020

 إلى 

 م31/12/2020

 1 . الدرس الثاني: الحياة االقتصادية

 4 .الحياة السياسية واإلداريةالدرس الثالث:  

 4 .الدرس الرابع: الحياة االجتماعية

 1 .الدرس الخامس: الحياة الدينية

 2 .الحياة الثقافية والفكرية الدرس السادس:

التواصل الحضارى المصرى مع   الدرس السابع: 

 إفريقيا 
1 

ختارة بلغ )( أن عدد الحصص ال ي 42يت   من جدول )     
ُ
 ( حصة.16استغرقت لتدر   الوحدة امل

ختـارة للطالبـات مجمـوع ي البحـث قـام   :البحث بعدًيا  اداةتطبيق   -د
ُ
 عد االنتهاء من تنفيذ تجربة البحث وتدر   الوحدة امل

تين  عــدًيا للمجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي اليــوم نفســه ح ــب ال تلتقــي طالبــات املجمــوع القيــاس  اداةث بتطبيــق الباحــ

وافق و يالتجريبية والضابطة, 
ُ
 م.30/12/2020: اختبار مهارات التفكير  التأملي: وذلك يوم األربعاء امل

عالجتهما احصائًيا, وذلك طهدف تق  ي فاعلية برنامج البحث تم تيحيحهما وجدول  اداةوبعد االنتهاء من تطبيق        
ُ
تهما تمهيًدا مل

لبنائيـة االجتماعيـة باسـتخدام اسـتراتيجية تسـلق الهضـبة لتنميـة مهـارات التفكيـر  التـأملي فـي تـدر   التـاريي قـائم علـى النظريـة ا

 تم التوصل إلى النتائج, ال ي سهتم عرضها فيما  عد. , لدى طالب املرحلة الثانوية

 البحث  نتائج 

اسـتخدم ابحصـاء البـارمتري، وذلـك مـن ( طالبـة؛ وجـب اختبـار مـدى إمكانيـة 20ملا كان عدد أفراد مجموعة البحث أقـل مـن )     

خـــــالل تـــــوافر عـــــدة شـــــروط،  ـــــي: االعتداليـــــة، والعشـــــوائية، واالســـــتقاللية، واملتريـــــة، والتجـــــان ، ويـــــتم اختبـــــار شـــــرط التجـــــان  

 لتباين، أما شرط االعتدالية فيتم اختبـار احصـائًيا فـي حالـة مجمـوعتين ُمسـتقلتين أو  يـر مسـتقلتين،احصائًيا في حالة تحليل ا

 ( التالي:43وبقية الشروط يتم التأكد م ها نظرًيا، وعليه تم اختبار شرط االعتدالية كما يت   من جدول )
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 ( 43جدول ) 

 عتدالية التوزيي االحتما ي ولع" لدراسة ا-سميرنوف"، و"ابيرو-نتائج اختباري: "كلومجروف

سميرنوف" -اختبار "كلومجروف املجموعة  املت يرات  ولع"-اختبار "ابيرو   

احصاتي  

 االختبار 

(Z ) 

درجات  

 الحرية

 (DF) 

ناظر 
ُ
 االحتمال امل

 SIG(P-VALUE) 

احصاتي  

 االختبار 

(Z ) 

درجات  

الحرية 

(DF) 

ناظر 
ُ
 االحتمال امل

 SIG(P-VALUE) 

التفكير 

 التأملي

 0.006 18 0.894 0.003 18 0.256 يبةالتجر 

 0.004 18 0.829 0.002 18 0.266 الضابطة

( بالاسبة  الختبار التفكير التأملي ملجموع ب Zسميرنوف" أن قيمة )-"كلومجروف يت   من نتائج التحليل االحصائي الختبار      

نـاظر تسـاوي )0.266 -0.265البحث تساوي )
ُ
( 0.05و ـي قـيم أقـل مـن ُمسـتوى الداللـة )، (0.002 -0.0.003(، وقيمـة االحتمـال امل

ـــان بيانــــات مجموعــــة ــالي فـ ـــم اســــتخدام االحصــــاء  وبالتــ ـــه التوز ــــع الطبيعــــي، وعليــــه تـ البحــــث مســــحوبة مــــن مجتمــــع ال تتبــــع بياناتـ

وححه األشكال التالي:Willcoxonويلكويكسون  - Mann-Whitney الالبارمتري )اختباري: مان وتنب
ُ
 (، وذلك كما ت

 
 

 االحتما ي  التوزيي اعتدالية لدراسة" سميرنوف-كلومجروف " اختبار  نتائج( 10) اكل

 التفكير التأملي اختبار  دي الطالبات لدرجات

 عنةةد ُمسةةةتوى ) : الــذي نصــه: "األول لتحقةةق مةةةئ مةةةدى ضةةحة الفةةةرض ا -1
ً
( بةةةي  متوسةةةطي 0.05ال ُيوجةةد فةةةر: دال إحصةةةائيا

لضةةةةةابطة دةةةةةي التطبيةةةةةق البعةةةةةدي الختبةةةةةار مهةةةةةارات التفكيةةةةةر التةةةةةأملي ككةةةةةل, رتةةةةةمل درجةةةةةات طالبةةةةةات املجموعةةةةةة التجري يةةةةةة وا

ــبوأبعةةةةاد  ــار مــــان وتنـ رتبطتين, وذلــــك  Mann-Whitney", والختبــــار صـــحة هــــذا الفـــر  تــــم اســــتخدام اختبـ ــر مــــُ لعياتــــين  يـ

 لحساب ما يلي:

ر التفكيـر التـأملي, وفـى ُمتوسط الرتب ومجمو  الرتب بين درجات طالبات مجموع ي البحث في التطبيـق البعـدي الختبـا -

 كل مهارة من مهاراته.
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ن ُمتوســـطي رتـــب درجـــات طالبـــات مجمـــوع ي البحـــث فـــي التطبيـــق البعـــدي الختبـــار التفكيـــر التـــأملي, ( للفـــرق بـــيUقيمـــة ) -

غالطــــات, والوصــــول لالســــتاتاجات, واعطــــاء التفســــيرات, ووضــــع الحلــــول ومهاراتــــه: )
ُ
الــــــــر ية البصــــرية, والكشــــف عــــن امل

قتر 
ُ
 ( ذلك تفصيلًيا:48جدول )(, وُيوح  حةامل

 ( للفر: بي  ُمتوسطي رتمل درجات طالبات Uالرتمل ومجموا الرتمل وقيمة ) ُمتوسا (48جدول )

 الختبار مهارات التفكير التأمليالتطبيق البعدي مجموع   البحث دي 

 مهارات التفكير التأملي 

 املجوعة التجري ية

= 18 

 املجوعة الضابطة

 قيمة 18 =

U 

 مةقي

Z 

الداللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

متوسا   ئيةاإلحصا

 الرتمل 

مجموا  

 الرتمل 

متوسا  

 الرتمل 

مجموا  

 الرتمل 

 5.09 4.00 175.00 9.72 491.00 27.28 الةةةةرؤية البصرية 

ى )
تو

س
 ُم

ند
 ع

ًيا
صائ

ح
ل إ

دا
0.

05
) 

 الطات
ُ
 5.07 5.00 176.00 9.78 490.00 27.22 الكشف عئ امل

 5.01 6.00 177.00 9.83 489.00 27.17 الوصول لالستنتاجات 

 4.92 8.50 179.50 9.97 486.50 27.03 إعطا  التفسيرات 

قترحة
ُ
 4.79 12.50 183.50 10.19 482.50 26.81 وضي الحلول امل

التأملي    مهارات التفكير 

 ككل 
27.11 488.00 9.89 178.00 7.00 4.92 

، 12.50، 8.50,  6.00,  5.00,  4.00ملهـــارات, واالختبـــار ككـــل )" املحســـوبة لكـــل مهـــارة مـــن اU" ( أن قيمـــة48جـــدول )يت ــ  مـــن      

ا دال إحصائًيا عند ُمستوى )( علي 7.00
ً
( بين ُمتوسطي رتب درجات طالبات مجموع ي البحث 0.05الترتهب, مما ُ عني وجود فرق

ت املجموعـة التجريبيـة, وهـذا يقـود في التطبيق البعدي الختبار التفكير التأملي, وكـل مهـارة مـن مهارتـه لصـال  رتـب درجـات طالبـا

ــى رفـــال الفـــر  الثــــاني مـــن فـــرو  البحـــث,  ــه: "إلـ  عنةةةةد ُمسةةةةتوى وقبــــول الفـــر  البـــديل, والــــذي نصـ
ً
ُيوجةةةةد فةةةةر: دال إحصةةةةائيا

( بةةةي  متوسةةةطي رتةةةمل درجةةةات طالبةةةات املجموعةةةة التجري يةةةةة والضةةةابطة دةةةي التطبيةةةق البعةةةدي الختبةةةار مهةةةارات التفكيةةةةر 0.05) 

 ُيوححه الشكل التالي: " وُيمكن تمثيل ذلك بيانًيا كماد ، لصالح رتمل درجات املجموعة التجري يةالتأملي ككل, وأبعا
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توسا رتمل درجات التطبيق البعدي ملجموع   16اكل )
ُ
ئوية مل

ُ
 البحث دي اختبار التفكير التأملى ككل, ومهاراته.  ( النسمل امل
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 عنةةد مسةةتوي ) ال ُيوجةة : الــذي نصــه: "التحقةةق مةةئ مةةدى ضةةحة الفةةرض الرابةةي  -2 
ً
( بةةي  متوسةةطي 0.05د فةةر: دال إحصةةائيا

طالبةةةةةات املجموعةةةةةة التجري يةةةةةة دةةةةةي التطبيقةةةةةي  القبلةةةةةي والبعةةةةةدي الختبةةةةةار مهةةةةةارات التفكيةةةةةر التةةةةةأملي ككةةةةةل, رتةةةةةمل درجةةةةةات 

رتبطتين؛ وذلــك لحســاب  Willcoxon", والختبــار صـحة هــذا الفــر  تـم اســتخدام اختبـار ويلكويكســون وأبعةةاد  لعياتــين مـُ

 ما يلي:

التطبيقــين القبلــي والبعــدي الختبــار مهــارات التفكيــر ُمتوســط الفــرق بــين رتــب درجــات طالبــات املجموعــة التجريبيــة فــي  -

 التأملي, وفى كل مهارة من مهاراته.

( للفرق بين ُمتوسطي رتب درجات طالبات املجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبـار التفكيـر Zقيمة ) -

غالطــــات, والوصــــمهاراتــــه: ), و لتــــأمليا
ُ
ول لالســــتاتاجات, واعطــــاء التفســــيرات, ووضــــع الــــــــر ية البصــــرية, والكشــــف عــــن امل

قترحة
ُ
 ( ذلك تفصيلًيا:22وُيوح  جدول )(, الحلول امل

   ( للفر: بي  ُمتوسطي رتمل درجات طالبات Zا الرتمل ومجموا الرتمل وقيمة )(  ُمتوس49جدول )

 يقي  القبلي والبعدي الختبار مهارات التفكير التأملي  دي التطب املجموعة التجري ية

 التأملي  التفكير  مهارات

مجموا رتمل  

الفرو:  

 املوجبة

(T+) 

مجموا  

رتمل  

الفرو:  

 السالبة

(T-) 

متوسا  

رتمل  

الفرو:  

 املوجبة

(T+) 

متوسا  

رتمل  

الفرو:  

 السالبة

(T-) 

 قيمة

Z 

لداللة  ا

 اإلحصائية

 0.82 3.76 0.000 9.50 0.000 171.00 الةةةةرؤية البصرية 

 الطات
ُ
 0.82 3.76 0.000 9.50 0.000 171.00 الكشف عئ امل

 0.82 3.74 0.000 9.50 0.000 171.00 الوصول لالستنتاجات 

 0.82 3.74 0.000 9.50 0.000 171.00 إعطا  التفسيرات 

قترحة
ُ
 0.82 3.75 0.000 9.50 0.000 171.00 وضي الحلول امل

 التفكير  مهارات

 ككل  يالتأمل

171.00 0.000 9.50 0.000 3.72 0.82 

، 3.75، 3.74, 3.74,  3.76,  3.76" املحســــوبة لكــــل مهــــارة مــــن املهــــارات, واالختبــــار ككــــل )Z( أن قيمــــة "49يت ــــ  مــــن جــــدول )     

ــائًيا عنــــد ُمســــتوى )3.72 ا دال إحصــ
ً
ــ ــا ُ عنــــي وجــــود فرقــ ـــة ( بــــين ُمتوســــطي رتــــب درجــــات طالبــــات ا0.05( علــــي الترتهــــب, ممــ ملجموعـ

, وكــــل مهــــارة مــــن مهارتــــه لصــــال  درجــــات الطالبــــات فــــي التجريبيــــة فــــي التطبيــــق القبلــــي والبعــــدي الختبــــار مهــــارات التفكيــــر التــــأملي

التطبيـــق البعـــدي فـــي اختبـــار التفكيـــر التـــأملي ككـــل, وهـــذا يقـــود إلـــى رفـــال الفـــر  الخـــام  مـــن فـــرو  البحـــث, وقبـــول الفـــر  

 عند ُمستوي ) ُيوجد فر: دا"البديل, والذي نصه: 
ً
ة ( بي  متوسطي رتمل درجات طالبات املجموعةةة التجري يةة 0.05ل إحصائيا

وُيمكـن تمثيـل ذلــك  "،دةةي التطبيقةةي  القبلةةي والبعةةدي الختبةةار مهةةارات التفكيةةر التةةأملي ككةةل, وأبعةةاد  لصةةالح التطبيةةق البعةةدي

 بيانًيا كما ُيوححه الشكل التالي:
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 دي التطبيقي   درجات طالبات املجموعة التجري يةطي رتمل ( للفر: بي  ُمتوسZ( قيمة )17اكل )

 القبلي والبعدي الختبار مهارات التفكير التأملي  

فاعليةةة برنةةامج دةةي تةةدريخ التةةاريخ قةةائم علةةي النظريةةة البنائيةةة مــن أســ لة البحــث, والــذي نصــه: " مــا  الرا ــعإجابــة الســؤال  -3

؟"، مهةةارات التفكيةةر التةةأملي لةةدى طةةالب الصةةف األول الثةةانوي  ميةةةاالجتماعيةةة باسةةتخدام اسةةتراتيجية تسةةلق الهضةةبة دةةي تن

 لإلجابة على السؤال السا ع من أس لة البحث تم حساب التالي:

للتأكــد مــن فاعليــة ال رنــامج فــي تنميــة التفكيــر التــأملي،  :حسةةاب مجةةم تةةأثير البرنةةامج دةةي تنميةةة مهةةارات التفكيةةر التةةأملي  ▪

 ( التالي:50, وقد جاءت النتائج, كما هو ُموح  في جدول )(rrb)ومهاراته تم حساب حجم التأثير 

 ( 50جدول )

 بالنسبة للتفكير التأملي, وأبعادها. مقدار مجم التأثير ، و (rbrقيم ُمعامل االرتبات الثناتي للرتمل )

ستقل
ُ
 مقدار مجم التأثير  rb(r(قيم  العوامل التابعة العامل امل

برنةةةةةةةامج دةةةةةةةي تةةةةةةةدريخ التةةةةةةةاريخ قةةةةةةةائم علةةةةةةةي 

النظريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة البنائيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة االجتماعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 باستخدام استراتيجية تسلق الهضبة

 ُمرتفع 0.98 الةةةةرؤية البصرية

 الطات
ُ
 ُمرتفع 0.96 الكشف عئ امل

 ُمرتفع 0.96 الوصول لالستنتاجات

 ُمرتفع 0.95 إعطا  التفسيرات

قترحة
ُ
 ُمرتفع 0.92 وضي الحلول امل

 ُمرتفع 0.95 اختبار مهارات التفكير التأملي

ســــتقل ال رنــــامج قــــائم علــــي النظريــــة البنائيــــة االجتماعيــــة باســــتخدام 50يت ــــ  مــــن الجــــدول )     
ُ
( أن قــــيم حجــــم تــــأثير العامــــل امل

سـتقل   0.8استراتيجية تسلق الهضبة في العامل التا ع مهـارات التفكيـر التـأملي ككـل 
ُ
, وهـذا يـدل علـى أن حجـم تـأثير العامـل امل

 ككل ُمرتفًعا, وعند كل مهارة فرعية من مهارات التفكير التأملي، وُيمكن تمثيل ذلك بيانًيا كالتالي: فكير التأمليعلى مهارات الت
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  )rrb( قيم

 

 .( بالنسبة للتفكير التأملي, وأبعادهاrbrاالرتبات الثناتي للرتمل ) قيم معامل( 18اكل )

عدلة لة "بليع" بالنسبة الختبار مهارات التفكحساب   ▪
ُ
للتأكد من فاعلية ال رنامج بالاسبة  التأملي:ير  نسبة الكسمل امل

ـــ "بليـــك" ال ـــي تتطلـــب معرفـــة  عدلـــة لـ
ُ
الختبـــار التفكيـــر التـــأملي, وكـــل مهـــارة مـــن مهاراتـــه تـــم اســـتخدام ُمعادلـــة الكســـب امل

و ُمتوســـطي درجـــات طالبـــات املجموعـــة التجريبيـــة فـــي التطبيقـــين القبلـــي والبعـــدي لالختبـــار والدرجـــة ال هائيـــة لـــه, كمـــا هـــ

 ( التالي:51وح  في جدول )ُم 

عدل (51جدول )
ُ
 لة "بليع" بالنسبة الختبار مهارات التفكير التأملي,  نسبة الكسمل امل

 . بالنسبة لطالبات املجموعة التجري ية ومهاراته

 الت ير التابي 
 الدرجة التطبيق البعدي  التطبيق القبلي

 العظمى

 نسبة

 الكسمل
 الداللة 

 2م 1م

 مقبولة 1.50 12 9.30 0.83 بصرية الةةةةرؤية ال

 الطات
ُ
 مقبولة 1.22 12 7.86 0.80 الكشف عئ امل

 مقبولة 1.50 12 9.30 0.83 لالستنتاجات الوصول 

 مقبولة 1.22 12 7.86 0.80 إعطا  التفسيرات 

قترحة
ُ
 مقبولة ير  0.70 12 4.67 0.62 وضي الحلول امل

 قبولةم 1.12 60 21.87 2.27 التفكير التأملي ككل 

ـــ "بليـــك" بالاســـبة الختبـــار مهـــارات التفكيـــر التـــأملي ككـــل ومهاراتـــه 51يت ـــ  مـــن الجـــدول )      ( أن قـــيم نســـبة الكســـب املعدلـــة لـ

عدلـة  يـر 2-1مقبولة؛ حيث ألها تقع في املدى الذي حدد  بليك من )
ُ
قترحة كانت نسـبة الكسـب امل

ُ
(, ماعد مهارة وضع الحلول امل

 أنه بوجه عام تدل نسبة الكسب املعدلـة لــ "بليـك" علـي أن ال رنـامج ذا فاعليـة فـي تنميـة التفكيـر (، إال0.70مقبولة؛ حيث بلغت )

 التأملي ككل لدى طالبات املجموعة التجريبية، وُيمكن تمثيل ذلك بيانًيا كما ُيوححه الشكل التالي:
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االختبار ككل

وضع الحلول الُمقترحة

إعطاء تفسيرات

الوصول لالستنتاجات

الكشف عن الُمغالطات

الــــرؤية البصرية

نسبة الكسب المعدلة

 
عدلة لنمو  ( نسبة19اكل )

ُ
 ة لطالبات املجموعة التجري ية.بالنسب مهارات التفكير التأمليالكسمل امل

تعلقة بالفرضيي : 
ُ
 مئ أسئلته : ، والسؤال الربي مئ فروض البحث والثاني األول تفسير النتائج امل

سـتقل )برنـامج فــي تـدر   التـاريي قـائم علـي النظريـة البنائيـة االجتماعيـة باســتخدام 
ُ
تغيـر امل

ُ
شـير هـذ  النتـائج إلـى أن امل

ُ
ت

ة( له أثر دال في تنمية التفكير التأملي ككل, وكـل مهـارة مـن مهاراتـه لـدى طالبـات الصـف األول الثـانوى استراتيجية تسلق الهضب

عزى النتيجة السابقة إلى التالي:
ُ
 في مادة التاريي وُيمكن أن ت

ألها الهضــبة مجموعــة مــن االجــراءات مــن شــتضــمن ال رنــامج القــائم علــى البنائيــة االجتماعيــة باســتخدام اســتراتيجية تســلق  ▪

شـكالت التاريخيـة وتأملهـا وتوخيصـها، ومـن ثـم 
ُ
تنمية مهارات التفكير التأملي؛ حيث أنـه أتـاح للطالبـات الفرصـة لعـر  امل

صـيا ة حلـول لهــا وُمعالجتهـا ُمعالجــة صـحيحة؛ لحـل التناقضــات حولهـا مــن خـالل االسـتعانة بالبه ــة ال ـي تحــيط طهـن؛ ممــا 

 البات املجموعة التجريبية.على تنمية التفكير التأملي لدى طساعد 

تضـــمنة بال رنـــامج  ▪
ُ
ــا أثنـــاء التـــدر   باســـتخدام اســـتراتيجية تســـلق امل أثـــارة تفكيـــر الطالبـــات وُممارســـتهن لعمليـــات عقليـــة عليـ

غالطات والتفسير وابستات
ُ
او واقتراح الحلول؛ ممـا القائم علي النظرية البنائية االجتماعية الهضبة، مثل: الكشف عن امل

 تنمية التفكير التأملي لديهن. ساعد علي

تضــمنة بال رنــامج القــائم علــي   ▪
ُ
تنــو  األنشــطة والوســائل التعليميــة أثنــاء التــدر   باســتخدام اســتراتيجية تســلق الهضــبة امل

فرصـة للتحـول نمـط التفكيـر مـن النظرية البنائية االجتماعية أدي إلي إثارة دافعية الطالبات نحو الـتعلم، كمـا أتـاح لهـن ال

 إلي أخر، وشجعهن علي ُممارسة انوا  عديدة من التفكير من بي ها التفكير التأملي؛ مما ساعد على تنميته لديهن. موقف

الــــدور الفعــــال لل رنــــامج القــــائم علــــي النظريــــة البنائيــــة االجتماعيــــة باســــتخدام اســــتراتيجية تســــلق الهضــــبة فــــي جــــذب انتبــــا   ▪

كلفاالطالبات وتعا
ُ
ت طها، فلقد هيأ ال رنامج جًوا تعليمًيا  عيًدا عن الروتين وامللل؛ مما يزيد من ولهم على إنجاز األنشطة امل

ثقة الطالبات بأنفسهن، كما أن االعتماد على الجانب اللفظي والصوري مًعا جعل من عملية تنظيم املعلومـات أك ـر دقـه؛ 

 لديهن. مما ساهم في تنمية مهارات التفكير التأملي

القــائم علــي النظريــة البنائيــة االجتماعيــة باســتخدام اســتراتيجية تســلق الهضــبة علــى تنميــة  ســاعد اســتخدام ال رنــامج   -

شــكل املبايــة علــي 
ُ
تضــمة فــي املوقــف امل

ُ
القــدرة لــدى الطالبــات علــي إدرا  العالقــات والــروابط بــين مجموعــة األحــداث امل

ـــتخالص  ـــة اليــــحيحة, واسـ عطــــاة باملعلومــــات واملعرفـ
ُ
حيــــث يــــتم الحكــــم علــــي مــــدي ارتباطهــــا العالقــــات بــــين الوقــــائع امل
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ــة   ــا ســـاعد علـــى تنميـ ــكلة القائمـــة مـــن خـــالل التصـــورات الدما يـــة  للُمشـــكلة املوجـــودة؛ ممـ ببعضـــها الـــبعال؛ لحـــل املشـ

 مهارات التفكير التأملي لديهن.

ــ  - ــة باســـتخدام اسـ ــة االجتماعيـ ــة البنائيـ ــى النظريـ ــائم علـ ــامج القـ ــاعد ال رنـ ــى تعميـــق سـ ــبة علـ ــلق الهضـ املعرفــــة تراتيجية تسـ

قنعـة واالسـتاتاجات 
ُ
التاريخية لدى الطالبات واستخدامها اسـتخدام ذو معنـب؛ مـا أسـهم فـي التوصـل إلـى التفسـيرات امل

ــأملي لــــدى  ــر التـ ــارات التفكيـ ــة مهـ ــي تنميـ ــر بــــالغ فـ ــه أثـ ــا ـكــان لـ ــة؛ ممـ شــــكالت التاريخيـ
ُ
ــة، ومـــن ثـــم الوصـــول لحـــل امل املنطقيـ

 ت.الطالبا

، (Sharpe, et. all,2010)، (Teekman, 2000)، ودراسـة (Teague, 2000)وصـلت إليـه نتـائج دراسـة وتتفـق هـذا نتـائج مـع مـا ت     

(، 2014(، ودراســـة تـــامر محمـــد )2012ودراســـة عبـــاس را ـــب ) (،2012)أحمـــد محمـــد، والء أحمـــد ، أحمـــد عبـــد الحميـــد دراســـة 

ــة حنــــان إبــــراهيم ) ــة ه، (2015ودراسـ ــة إبــــر 2015بــــة هللا حلســــي )ودراسـ (، ودراســــة زيــــد ســــليمان 2016اهيم بــــن عبـــدهللا )(، ودراسـ

(، ودراســـة فيصـــل عبـــد 2016ودراســـة عبـــاس را ـــب )، (2016(، ودراســـة اـــحر محمـــود، ويح ـــي عطيـــة )2016محمـــد العـــدوان  )

(، 2018از بـــدرخان )نـــودراســـة  (،2017(، ودراســـة شـــريهان محمـــد، وعبـــاس را ـــب، ومحمـــد محمـــد )2018ماشـــد، وأمـــل مهـــدي )

 .(2018لسيد ، ومحمد محمد ، ويح ب عطية )ودراسة محمد ا

 توصيات البحث

 في ضوء النتائج ال ي أسفر ع ها البحث الحالي, ُيوص ي الباحث بما يلي:     

ا اســــتراتيجية تســــلق الهضــــبة؛ بحيــــث ُيصــــبا  -1 تعلم إعــــادة صــــيا ة وتنظــــيم وحــــدات مــــنهل التــــاريي باملرحلــــة الثانويــــة وفقــــً
ُ
املــــ

ا في ُمس ول
ً
 ية تعلمه؛ مما ُيزيد من تحصيله الدراس ي, وينسي الفهم التاري،ي لديه.إيجابًيا ومشارك

علــــم, والحفــــ   -2
ُ
عتــــاد فــــي تــــدر   التــــاريي باملرحلــــة الثانويــــة, والــــذي  عتمــــد علــــي ســــرد امل

ُ
ا علــــى األســــلوب امل ليــــً

ُ
عــــدم االعتمــــاد ك

 لفروق الفردية بي هم.واالستظهار بُدون ُمراعاة لخصائص الطالب وا

علسي التاريي في أثناء الخدمة باملرحلة الثانوية؛ طهدف اكساطهم املهارات والكفايات الالزمة السـتخدام عقد برامج تدريب -3
ُ
ية مل

استراتيجية تسلق الهضبة بنجاح في التدر  , وتطوير قدرتهم على تصميم التدر   طهذا االسـتراتيجية؛ ممـا يجعلهـم أك ـر 

 تحقيق أهدافهم التدر سية.قدرة علي 

ي التــاريي علــى إعــداد مهــام حقيقيــة للطــالب تتماهــ ب مــع قــدراتهم وميــولهم واهتمامــاتهم؛ ممــا ُ ســاهم فــي زيــادة تــدريب ُمعلســ -4

 فاعليتهم في أثناء عملية التعلم.

ــى قيــــــاس مــــــدى حفــــــ  الطــــــالب  -5 ــاريي, بحيــــــث ال ينصــــــب االهتمــــــام علــــ ــي كتــــــب التــــ ــائق تطــــــوير األســــــ لة فــــ ـــ ـــــات والحقـ للمعلومـ

تع
ُ
لم القيــــام بالتعليـــــل والتســـــا ل والبحــــث والتابـــــؤ باالفتراضـــــات والــــربط بـــــين األســـــباب واســــتظهارها فحســـــب, بــــل يلـــــزم املـــــ

ــادة  ــيلهم ملـ ــى تنميـــة تحصـ ــا ُ ســـاعد علـ ــايف, ممـ ــة وفـــر  الفـــرو  والتحليـــل والتصـ ــة, واملوازنـ قارنـ
ُ
ــه علـــى امل والنتـــائج, وتدريبـ

 التاريي.

 ال ي تتعلق بتنمية التفكير التأملي. ويم تعلم التاريي باملرحلة الثانوية تركز على الس لةإعداد أدلة لتق -6
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قترحة

ُ
 البحو  امل

في ضوء الهدف من هذا البحث, والنتائج ال ي أسـفر عنـه, تبـدوا الحاجـة إلـى إجـراء مزيـد مـن الدراسـات والبحـوث التربويـة فـي      

 قترح الباحث البحوث التالية:يلذا هذا املجال؛ مما يزيد  عمًقا وثراء؛ 

استراتيجية تسلق الهضبة في تدر   التاريي في تنمية التفكير عالي على البنائية االجتماعية باستخدام   برنامج قائمفاعلية  -1

 ة. ياملرحلة الثانو  طالبالرتبة لدى 

اسـتراتيجية تسـلق الهضـبة لتنميـة  قائم على البنائية االجتماعية باسـتخدام فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تدر   التاريي -2

 .باملرحلة الثانوية التاريي ير سية لدى معلسالكفايات التد

 طـــالبالتفكيـــر التباعـــدي لـــدى عمـــق املعرفـــة التاريخيـــة و تنميـــة  تـــدر   التـــاريي علـــى فـــي فاعليـــة اســـتراتيجية تســـلق الهضـــبة -3

 ة.ياملرحلة الثانو 

افيا   قائمة البيلبيو ر

تــــدر   وحــــدة الفقــــه االســــالمي علــــي  "أثــــر اســــتخدام إســــتراتيجية الهضــــبة فــــي .(2014) .إبــــراهيم أحمــــد ســــالمة الز بــــي -

تحصـيل طـالب الصـف العاشـر األساسـ ي فـي قصـبة املفــرق", مجلـة دراسـات فـي العلـوم التربويـة, عمـادة البحـث العلســي, 

 .361-347(, 41الجامعة االدرنية, )

  الدراسـات ( فـي تـدر Google Earthج جوجـل إيـرث )"أثـر توظيـف برنـام .(2016إبراهيم بن عبدهللا العلي الحميدان ) -

االجتماعيـــــة والوطنيـــــة علـــــى تطـــــوير مهـــــارتي قـــــراءة وتحليـــــل الخـــــرائط، وتنميـــــة التفكيـــــر التـــــأملي لـــــدى طـــــالب املرحلـــــة 

 . 150 -129(, 2(, العدد )5, املجلة التربوية الدولية املتخصصة, دار سمات للدراسات واألبحاث, املجلد )"الثانوية

إتجاهــــات حديثــــة لتعلــــيم العلــــوم فــــي ضــــوء املعــــايير العامليــــة  .(2005) .النجــــدي، وعلــــي راشــــد, ومنــــب عبــــد الهــــاديأحمــــد  -

 وتنمية التفكير والنظرية البنائية, القاهرة : دار الفكر العربي. 

يـــة االجتماعيـــة فـــي تنم "فاعليـــة اســـتخدام املـــدخل الجمـــالي فـــي تـــدر   الدراســـات .(2013) .أحمـــد عبـــد الحميـــد احمـــد -

 عين شم . يذ املرحلة االبتدائية"، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعةمهارات التفكير التأملي لدى تالم

( : "فاعليـة اسـتخدام املـدخل الجمـالي فـي تـدر   الدراسـات االجتماعيـة فـي تنميـة 2012أحمد عبدالحميد أحمد سيد ) -

ــــة  , مجلـــــة تربويـــــة الدراســـــات االجتماعيـــــة,مهــــارات التفكيـــــر التـــــأملي لـــــدى تالميـــــذ املرحلـــــة ابعداديـــــة" ــــة التربويـ الجمعيـ

 . 156-121(, 47العدد )كلية التربية، جامعة عين شم ،  للدراسات االجتماعية,

"أثــر اســتخدام  عــال اســتراتيجيات التــدر    .(2016) .أحمــد محمــد عبــدهللا، والء أحمــد  ريــب، وعبــاس را ــب عــالم -

لي لـدى تالميـذ املرحلـة ابعداديـة." مجلـة القائمة على نظرية الذكاءات املتعـددة فـي تنميـة  عـال مهـارات التفكيـر التـأم

 . 471 - 437 (،20العدد ) ،كلية التربية -كلية التربية: جامعة بورسعيد 

ات االجتماعيــة وتعلمهــا الواقــع واملــأمول, كفــر الشــيي : العلــم وابيمــان تعلــيم الدراســ .(2008) .إمــام محمــد علــى ال ر ــى -

 للاشر والتوز ع. 
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 مهارات التدر  , القاهرة: مكتبة زهراء الشرق. .(2000) .إمام مختار حميدة -

"فاعليـة مــدخل التـاريي الشــفوي فــي تـدر   الدراســات االجتماعيـة علــي تنميــة  .(2014). أمـل ســعد محمـود محمــد عمــر -

 الفهم والتعاطف التاري،ي لدى تالميذ املرحلة ابعدادية", رسالة ماجستير, كلية التربية, جامعة ب ها.

فهـــم "تنميـــة ال .(2015) .حمـــد عمـــر، وعلـــي جـــودة محمـــد, ورضـــا محمـــد توفيـــق, وســـناء أبـــو الفتـــوحأمـــل ســـعد محمـــود م -

والتعاطف التاري،ي في الدراسات االجتماعية باستخدام التاريي الشفوي لدى تالميـذ املرحلـة ابعداديـة", مجلـة كليـة 

 .284-261(, يوليو, 103(, العدد )26التربية, جامعة ب ها, املجلد )

قـائم علـى الـتعلم الـذاتي  ( : "برنامج مقتـرح باسـتخدام مـدخل األمـاكن التاريخيـة2014حمد عبدالعليم عبدهللا  )تامر م -

 "،ملعلسي الدراسات االجتماعية باملرحلة االبتدائية و أثـر  علـى أدافهـم و تنميـة مهـارات التفكيـر التـأملي لـدى تالميـذهم

ــة ــة الدراســـات االجتماعيـ ــة للدراســـات االجتماعيـــةالجمعيـــة الت ،مجلـــة تربويـ ــين شـــم ، ربويـ ، كليـــة التربيـــة، جامعـــة عـ

 .  76 -62 (،31العدد )

"فاعلية برنـامج إثرائـ  فـى التـاريي فـى تنميـة مهـارات التفكيـر التـأملى والتحصـيل  .(2015) .حنان إبراهيم الدسو ى محمد -

الجمعيــة التربويــة للدراســات ، االجتماعيــةاملعرفــى لــدى الطلبــة املتفــوقين باملرحلــة الثانويــة", مجلــة تربويــة الدراســات 

 . 53 - 13(,67العدد ) عين شم ،كلية التربية، جامعة  االجتماعية,

ــة التفكيــــر  .(2013) .خالـــد ممـــدوح العــــزي، وصـــالح إبــــراهيم هـــيالت - ــتراتيجية حــــل املشـــكالت فــــي تنميـ "أثــــر اســـتخدام إسـ

(, 29التربيـة, كليـة التربيـة, جامعـة أسـيوط املجلـد )( التأملي لدى طالب الصف العاشـر فـي مبحـث التـاريي", مجلـة كليـة

 . 82 - 57(, 1العدد )

"أثــر اســتراتيجية التخيــل فــي تنميــة الفهــم التــاري،ي وامليــل نحــو املــادة لــدى تالميــذ الصــف  .(2017) .خضــير عبــاس جــرّي  -

 .39-1(, 77الخام  االبتدائي", مجلة  داب املستنصرية, العدد )

ــار عبـــد ا - ــد الغفـ ــيري خليـــل عبـ ــى املسـ ــي تنميـــة .(2015) .لحـ  فـ
ً
ــا ــتعلم املـــنظم ذاتيـ ــتراتيجيات الـ ــارات   "فاعليـــة اسـ  عـــال املهـ

االستقصــــائية والتفكيــــر التــــأملي فــــي الدراســــات االجتماعيــــة لــــدى تالميــــذ املرحلــــة ابعداديــــة"، رســــالة دكتــــورا  ، كليــــة 

 التربية، جامعة طنطا.

ى الـدما" فـي تحصـيل مـادة تـاريي الحضـارة العربيـة ابسـالمية والتفكيـر ثر الـتعلم املسـتند إلـأ"  .(2016)  .دينا ريا  فريد -

 - 185(,  6التأملي لدى طالبات الصف الرا ـع األدبـي", مجلـة كليـة التربيـة, كليـة التربيـة, الجامعـة املستنصـرية, العـدد )

232  . 

ام اســــتراتيجية شــــكل "فعاليــــة اســــتخد. (2015) .رجــــاء محمــــد عبــــدالجليل عبــــدالعال، وهالــــة الوــــحات عطيــــة يوســــف -

ــأملى لـــدى تالميــــذ  ــر التـ ــارات التفكيـ ــة  عـــال املفــــاهيم ومهـ ــى تنميـ ــة علـ ــى تـــدر   الدراســــات االجتماعيـ البهـــت الـــدائرى فـ

كليــــة التربيــــة،  الجمعيــــة التربويــــة للدراســــات االجتماعيــــة,، لدراســــات االجتماعيــــةامجلــــة تربويــــة  "،املرحلــــة االبتدائيــــة

 . 268 - 211(, 68العدد ) م ،جامعة عين ش
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"أثر التدر   الجمالي في تنمية مهارات التفكير التأملي والتعاطف التاري،ي لـدى . (2016)  .زيد سليمان محمد العدوان -

الجمعيــة الســعودية  -طــالب الصــف الســادس األساســ ي فــي األردن." رســالة التربيــة وعلــم الــنف : جامعــة امللــك ســعود 

 . 137 - 52 (،21، العدد )سيةللعلوم التربوية والنف

مهــارات  "فاعليـة اسـتراتيجية التسـا ل الـذاتي فـي تـدر   التـاريي علـى تنميـة .(2013) .سـارة عبـد السـتار الصـاوي أحمـد -

الثــانوي"، رســـالة ماجســتير، كليــة التربيــة بالغردقــة، جامعـــة  األول  التفكيــر التــأملي والتحصــيل لــدى طــالب الصـــف

 جنوب الوادي.

"أثر مدخل التـاريي الشـفوي  .(2018) .م عبد القادر القاعود, هاني حتمل عبيداتسليم أحمد عبد ربه, وابراهيساما   -

ــر األساســــ ي فــــي مــــدارس وكالــــة الغــــوث  ــارات الفهــــم التــــاري،ي لــــدى طــــالب الصــــف العاشـ ــي تــــدر   التــــاريي فــــي تنميــــة مهـ فـ

-1(, 24(, العد )8, املجلد )لة جامعة القدس املفتوحة لمبحاث والدراسات التربوية والنفسيةمج)األنروا( في األردن",  

13. 

( :  "برنـــــــامج قـــــــائم علـــــــى اســـــــتخدام املنظمـــــــات 2016اـــــــحر محمـــــــود عبـــــــدالفتاح عبـــــــدالعال، ويح ـــــــي عطيـــــــة ســـــــليمان ) -

مجلـــة تربويـــة الدراســـات "، ماعيـــةملعلـــم  شـــعبة الدراســـات االجتا -التخطيطيـــة لتنميـــة التفكيـــر التـــأملي لـــدى الطالـــب 

 . 248 - 227(, 77العدد )كلية التربية، جامعة عين شم ، الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية,  ،االجتماعية

ـــتراتيجيات وطرائــــق ونمــــاذو وأســــاليب وبــــرامج,  غــــداد: دا .(2013). خــــرون ســــعد علــــي زايــــر, و  - ر املوســــوعة الشــــاملة اسـ

 املرتض ي.

تــدر   التــاريي علــى  "أثــر اســتخدام إســتراتيجية قائمــة علــى العصــف الــذهني فــي. (2004). بــدالعزيزالســعيد الجنــدي ع -

مجلــة كليــة التربيــة، جامعــة ب هــا, املجلــد  الفهــم التــاري،ي وتنميــة التفكيــر اببــدا ي لــدى طــالب الصــف األول الثــانوي،

 .29-1(,  59(, العدد)14)

"فاعليـــة اســـتراتيجي ي تســـلق الهضـــبة ومثلـــث  .(2019) .بـــد املظفـــرعبـــاس الفتلـــي, ونضـــال عه ـــ ي ع ســـماح عبـــد الكـــريم -

لدى طلبة املرحلة الرا عة في قسم الفيتياء", مجلة كليـة التربيـة األساسـية  االستما  في تحصيل مادة املخت ر التعليسي

 .1577-1537(, 43للعلوم التربوية والنفسية, جامعة بابل, العدد )

 ات تدر   املواد االجتماعية بين النظرية والتطبيق, عمان: دار الشروق.كفاي .(2004) .سهيلة الفتالوي  -

"فاعليــة التعلــيم  .(2017) .شــريهان محمــد صــديق عبدالحميــد نعمــه، وعبــاس را ــب عــالم، ومحمــد محمــد أحمــد حــال -

تــدائي", رات التــأملي لــدى تالميــذ الصــف الخــام  ابباملتمــايز فــي تــدر   الدراســات ابجتماعيــة علــى تنميــة  عــال مهــا

 . 985 - 959(,22مجلة كلية التربية, كلية التربية, جامعة بورسعيد, العدد)

املعرفـة لـدى تالميـذ  "فعاليـة التـدر   التبـادلي فـي تنميـة الفهـم التـاري،ي ومهـارات مـا وراء .(2011) .الشيماء إبراهيم طـه -

 0اجستير, كلية التربية، جامعة طنطااملرحلة ابعدادية"، رسالة م

"أثـر اسـتراتيجية تسـلق الهضـبة فـي اكتسـاب املفـاهيم الجغرافيـة لـدي طالبـات  .(2015) .نـاجي عبـدهللا الجبـوريصبحي   -

 .352-333(, 91(, العدد )21الصف األول املتوسط", مجلة كلية التربية األساسية, املجلد )

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=237673
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لدراسـات االجتماعيـة لتنميــة اعليـة مــدخل القضـايا واملشـكالت فـي تــدر   ا"ف .(2008) .صـفاء عـالم سـالم محمــد يح ـي -

 الفهم والتعاطف التاري،ي لطالب املرحلة ابعدادية"، رسالة ماجستير، معهد الدراسات التربوية, جامعة القاهرة.

 ر ي معاصرة في تدر   الدراسات االجتماعية, القاهرة: عالم الكتب. (.2008) .صفاء محمد على -

اســتخدام اســتراتيجي ي املتناقضــات واألمثلــة املضــادة فــي تــدر    "فاعليــة .(2010) .طلعــت صــالح مــدكور محمــد حســن -

الدراســــات االجتماعيــــة فــــي تنميــــة مهــــارات التفكيــــر التــــأملي لــــدى تالميــــذ املرحلــــة ابعداديــــة"، رســــالة ماجســــتير، كليــــة 

 التربية، جامعة عين شم .

"فاعليـة اسـتخدام . (2010) .أحمـد علـي الجمـل، وفهيمـة سـليمان عبـدالعزيز طلعت صالح مدكور محمد حسـن، وعلـي -

اســتراتيجي ي املتناقضــات و األمثلــة املضــادة فــي تــدر   الدراســات االجتماعيــة فــي تنميــة مهــارات التفكيــر التــأملي لــدى 

ــــة ــــة االعداديـ ــــة,الجمعيـــــة التربويــــة للدراســـــا، مجلـــــة تربويــــة الدراســـــات االجتماعيـــــة "،تالميــــذ املرحلـ ــــة  ت االجتماعيـ كليـ

 . 170 - 146(, 30العدد ) ،التربية، جامعة عين شم 

"أثر استراتيجية خرائط العقل في تنمية مهارات التفكير التـأملي  .(2018) .عارف عيد الدهام، وحامد عبدهللا طالفحه -

(, 3يــة للعلــوم التربويــة, املجلــد )الجمعيــة األردن ،فــي مــادة التــاريي لــدي طلبــة التاســع األساســ ي", املجلــة التربويــة األردنيــة

 . 338 - 313, (1العدد )

"فعاليـة إسـتراتيجية التسـا ل الـذاتي فـي تـدر   التـاريي علـي تنميـة . (2006) .عاطف محمــد بـدوي، نجفـة قطـب الجـزار -

االجتماعيـة, كليـة ، مجلـة تربويـة الدراسـات "الفهم التاري،ي ومهارات ما وراء املعرفة لدي طـالب الصـف االول الثـانوي 

 .46-22(, يناير, 6التربية، جامعة عين شم ، العدد )

 .للاشر والتوز ع النظرية البنائية واستراتيجية تدر   العلوم، عـمان: دار الشروق .(2007) .عا   زيتون  -

"فعالية نموذو التعلم البنـائي االجتمـا ي لتـدر   الدراسـات االجتماعيـة فـي تنميـة مهـارات .  (2012)  .عباس را ب عالم -

ميذ املرحلة االبتدائية", مجلة تربوية الدراسـات االجتماعيـة, الجمعيـة التربويـة التفكير التأملي و حل املشكلة لدى تال 

 . 132 - 93(,  43للدراسات االجتماعية العدد)

ــبة فــــي  .(2015) .رخــــي, وعبــــد الــــرزاق عبــــد هللا زيــــدان العنبكــــيعدويــــة محمــــد مســــعود الك - ــتراتيجية تســــلق الهضــ "أثــــر اســ

-343(, 65مجلـة ديـالي, العـدد ) ،ة التـاريي األوربـي الحـديث واملعاصـر"الخـام  األدبـي فـي مـاد تحصـيل طالبـات الصـف

371. 

 رق األوسط لوخدمات التعليم. اتجاهات حديثة في تدر   التاريي, ب ها: مركز الش .(2008) .علي جودة محمد -

عنـد طـالب تحصـيل قواعـد اللغـة العربيـة  "أثـر إسـتراتيجية تسـلق الهضـبة فـي .(2011) .علـي حطـاب مشـتت املاشـداوي  -

 الصف الرا ع العلسي"، رسالة ماجستير, كلية التربية )ابن رشد(, جامعة  غداد.

لوجيا التعليم في تدر   التاريي على الفهم والقدرة استخدام  عال أنماط تكنو "  .(2001فادية محمـد يوسف الغزالي ) -

ــى التابـــؤ"،  ــات لـــآلداب والعلـــوم والتربيــــة علـ ــة البنـ ــة كليـ ــي  -حوليـ ــات لـــآلداب والعلــــوم التربـــوي  -القســـم االدبـ ــة البنـ , كليـ

 .84-45(، 2(، الجزء )2جامعة عين شم ، العدد )والتربية, 

http://0810g6v6x.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D9%84%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A+-+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%22&type=JournalTitle
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التفكيـر التـأملي "تـأثير برنـامج مقتـرح بالاشـاط الحرـكي فـي تنميـة  .(2002) .فاطمة ناصر حسـين، بيريفـان عبـد هللا املف ـي -

(، كليــــة التربيــــة 3(، العــــدد )11لــــدي طالبــــات مرحلــــة الصــــف الخــــام  االبتــــدائي"، مجلــــة التربيــــة الرياضــــية، املجلــــد )

 .لرياضية، جامعة  غدادا

"أثـــر أســـلوب الحـــوار التعليســـي فـــي تنميـــة التفكيـــر التـــأملي لـــدى  .(2018) .فيصـــل عبـــد ماشـــد، وأمـــل مهـــدي ج ـــر البهـــادلي -

ــة ا ـــ ـــــات كليـ ـــــرة طالبـ ـــــة البصـ ــانية: جامعـ ـــ ـــــوم ابنسـ ـــــرة للعلـ ـــــاث البصـ ـــــة أبحـ ــات." مجلـ ـــ ـــــة للبنـ ـــــوم  -لتربيـ ــة للعلـ ـــ ـــــة التربيـ كليـ

 . 233 - 214(، 3(، العدد )43، املجلد )ابنسانية

 تدر   العلوم لفهم ر ية بنائية، القاهرة، عالم الكتب. .(2002) .كمال عبد الحميد زيتون  -

 التفكير من منظور تربوي, القاهرة: عال الكتب. (.2005) .مجدي عزيزز ابراهيم -

ـــــي - ـــــراهيم علـ ـــــد إبـ ـــــاهيم .(2017) .محمـ ـــــاب املفـ ـــــي اكتسـ ـــــبة فـ ـــــلق الهضـ ـــــمكة وتسـ ـــــم السـ ـــــتراتيجي ي عظـ ـــــر اسـ التاريخيــــــة  "أثـ

 .252-225(, 2(, املجلد )223واستبقافها لدي طالبات الصف األول املتوسط", مجلة األستاذ, العدد )

استراتيجيات التـدر   فـي البنائيـة واملعرفيـة  .(2018) .وسنابل ثعبان سليمان الهداوي  محمد حميد مهدي املسعودي, -

 .وما وراء املعرفة, عمان: دار الرضوان للاشر والتوز ع

"فعاليــة وحـــدة مقترحــة قائمـــة علـــي الــتعلم اإلكترونـــي فــي تنميـــة الفهــم التـــاري،ي لـــدى  .(2012) .محمــد علـــي حســين ســـيد -

 ية ملادة الدراسات ابجتماعية", رسالة ماجستير, كلية التربية, جامعة حلوان.تالميذ املرحلة ابعداد

 النص, عمان: دار جله  الزمان. ( : تدر   التاريي بطريقة تحليل2009محمد فال  مسلم الجبور ) -

ايا في تنمية "أثر استخدام املدخل القائم على القض   .(2007)  .محمود عبدهللا عبيدهللا الخوالد ، وعلي كايد الخرا شة -

مهارات التفكير التأملي ومهارات تحديد املشكالت االجتماعية في مبحث التربية الوطنية و املدنية لدى طالب الصـف 

 ردن", رسالة دكتورا , جامعة اليرمو , األردن.العاشر في األ 

ــ .(2018) .مــــراد أحمــــد خلــــف ياســــين - أملي لــــدى طــــالب الصــــف "فاعليــــة أنمــــوذو ) بيرك(توباليــــث ( فــــي تنميــــة التفكيــــر التــ

(, 3الخــــــام  األدبــــــي فــــــى مــــــادة التــــــاريي", مجلــــــة األطروحــــــة للعلــــــوم ابنســــــانية, دار األطروحــــــة للاشــــــر العلســــــي الســــــنة )

 . 282 -  249 (,13العدد)

( Web Quest"تأثير اسـتخدام إسـتراتيجية الـرحالت املعرفيـة )الويـب كو سـت . (2016) .مصطف  زكريا أحمد السحت -

ســــات االجتماعيــــة لتنميــــة مهــــارات التفكيــــر التــــأملى لــــدى تالميــــذ الصــــف األول ابعــــدادى", مســــتقبل فــــى تــــدر   الدرا

 . 328 - 259(, 102(, العدد )23ية, املجلد )التربية العربية, املركز العرب  للتعليم والتنم

تقــــدم لــــدى طلبــــة "أثــــر الــــدمج بــــين إســــتراتيجي ي تســــلق الهضــــبة واملــــنظم امل (.2017) .مهــــا محمــــد اســــماعيل الصــــوالحي -

الصــــف العاشــــر فــــي تنميــــة قــــدراتهم املكانيــــة وتنــــورهم الجغرافــــي, رســــالة ماجســــتير, عمــــادة الدراســــات العليــــا, جامعــــة 

 القدس, فلسطين.

"أثر استخدام استراتيجية تسلق الهضبة فـي تحصـيل األدب لـدي طلبـة قسـم اللغـة  .(2014) .مهاباد عبد الكريم أحمد -

 .848-821(, 82(, العدد )20بية األساسية, املجلد )الكردية", مجلة كلية التر 
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ــــود - ــــد محمـ ــــين محمـ ــــي  .(2016) .نيفـ ــــت فـ ــــب كو سـ ــــر الويـ ــــة ع ـ ــــرحالت املعرفيـ ــــتراتيجية الـ ــــتخدام اسـ مـــــادة الدراســـــات "اسـ

ابجتماعيــة لتنميــة مهــارات التفكيــر التــأملي لــدى تالميــذ الصــف الثــاني ابعــدادي", مجلــة كليــة التربيــة, جامعــة طنطــا, 

 . 578 - 2549(, 4(, العدد )46لتربية, املجلد )كلية ا

ة علــى تنميــة مهــارات والــر وس املرقمــ -KWL-"فاعليــة اســتراتيجي ي جــدول الــتعلم  .(2015) .هبــة هللا حلســي عبــدالفتاح -

التفكيــــر التــــأملي نحــــو مــــادة التــــاريي لــــدى تالميــــذ املرحلــــة االبتــــدائي", مجلــــة تربويــــة الدراســــات االجتماعيــــة: الجمعيــــة 

 . 171 - 135(, 75التربوية للدراسات االجتماعية , العدد )

رجمــة الســيد محمــد العــزاوى بيــة والتعلــيم(، ت(، التفكيــر التــأملي )طريقــة للتر 2012) .هلفــ ، جــوردن، وفيليــب ســميث -

 وابراهيم خليل شهاب، القاهرة: دار النفائ .

"فاعليــة املتــاحف االفتراضــية فــى  .(2018) .وســام وجيــه محمــد ديــاب، وســناء أبــو الفتــوح مغــاوري، ورضــا هنــدي جمعــة -

ربيـة, كليـة التربيـة, ", مجلـة كليـة التتـدر   التـاريي لتنميـة مهـارات التفكيـر التـأملى لـدى تالميـذ الصـف األول ابعـدادى

 .224 - 201(, 16(, العدد )29جامعة ب ها, املجلد )

"درجــة ممارســة معلســي التــاريي فــي مديريــة  .(2018). وضــاح رجــب حســن التكري ــي، وهيفــاء عبــدالهادي حمــدان الــدالبيا -

 ت، األردن.تربية صالح الدين ملهارات التفكير التأملي", رسالة ماجستير, جامعة  ل البه
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Abstract 

The research aimed to identify effectiveness of using the interactive whiteboard in 

acquisition of geographical concepts in the Common core literature Student. In 

order to achieve this goal, the experimental approach. Was used and a test was 

conducted sin the geographical concept, the test consists of 54 concepts distributed 

on: 15 natural geography concepts and 15 human geography concepts, identified 

after analyzing the content of the first module from a book "AL MASSAR" levels 

Common core literature. The study group consisted of (54) students in the Common 

core literature from a private school, where they were divided into two groups: 

experimental and female, where the experimental group in the teaching 

geographical concepts using an interactive whiteboard, while the control group in 

the teaching geographical concepts in the traditional way. The results showed 

availability of statistically significant differences at the level of significance (0.01) 

between the mean scores of experimental and control groups in the post application 

of Geographical Concepts of the experimental group, according to the experimental 

group. 

Keywords: Effectiveness; Interactive Whiteboard; Geography; Geographical 

Concepts 
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 ملخص 

املفاهيم الجغرافية لدى تالميذ جذع    اكتساب السبورة التفاعلية في    استخدام على فاعلية    التعرف  البحث إلىهدف  

الهدف، تم استخدام املنهج التجريب لبعض    اختبار ي. وتضمنت إجراءات البحث إعداد  مشترك آداب. ولتحقيق هذا 

وتكون   الجغرافية،  بين    30من    االختباراملفاهيم  موزعا  ومفهوما جغرافيا    15مفهوما  مفهوما جغرافيا    15طبيعيا، 

األولى من كتاب "املسار الجغرافيا" مستوى الجذع مشترك آداب.    ةءو بشريا، تم تحديدهم بعد تحليل محتوى املجز 

تكونت   من  كما  الدراسة  ا  54عينة  املؤسسات  بإحدى  آداب  مستوى جذع مشترك  في  الخاصة،  متعلما)ة(  لتعليمية 

مجموعتين، إلى  بالتساوي  قسمت  ألفراد    حيث  املفاهيم  هذه  تدريس  تم  حيث  ضابطة،  واألخرى  تجريبية  إحداهما 

ال املجموعة  أفراد  درس  بينما  التفاعلية،  السبورة  باستخدام  التجريبية  بالطريقة  املجموعة  املفاهيم  نفس  ضابطة 

( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عن  البحث  تجربة  نتائج  كشفت  وقد  بي0.01الكالسيكية.  ن  ( 

الجغرافية،   املفاهيم  البعدي الختبار  القياس  في  الضابطة  واملجموعة  التجريبية  املجموعة  أفراد  متوسطات درجات 

   جموعة التجريبية. وذلك لصالح القياس البعدي ألفراد امل

 الفعالية؛ السبورة التفاعلية؛ الجغرافيا؛ املفاهيم الجغرافية  :يةفتاحات املالكلم
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 مقدمة

يواجه في الوقت الحالي تحديات تكنولوجية، نتيجة التطورات الهائلة واملتسارعة في مجال تكنولوجيا    املغربأصبح التعليم ب     

على املناهج الدراسية بصفة عامة والجغرافيا على وجه الخصوص ضرورة السعي لتوظيف  املعلومات واإلتصال، والتي فرضت  

في وإدماجها  التكنولوجية    التكنولوجيا  التدريس  أساليب  إستخدام  يتطلب  أصبح  الجغرافيا  فتدريس  الجغرافيا.  تدريس 

ا قادرة على تمكين املتعلم من اإلستقالل  الحديثة التي تساير طبيعة العصر الذي يعيش فيه املتعلم. حيث "إن هذه التكنولوجي

دعم الستقالل    يات الحديثة، كوسائل ديداكتيكية، التكنولوج الفكري، وتنمية قدراته ومهاراته وكفاياته الفردية، فاتخاذه هذه

ليأخذوا نفس   للتالميذ  الفرصة  الدرس وإعطاء  تنويع  املدرس نفسه من  املعلومات  اإلبداع والخلق واإلبتكار. وهذا ما يساعد 

 (. 139، ص. 2003)باداج.  بطرق مختلفة وبوتيرة متغايرة

ت     التي  املجاالت  من  الجغرافيا  املتعلمون  تعتبر  يستطيع  التي  الزاوية  حجر  وتعد  املختلفة،  الدول  في  النهضة  أساس  شكل 

القرن   تحديات  ملواجهة  خاللها  من  يسعى    21اإلنطالق  لذا  سواء.  حد  على  العمل  سوق  بتدريس وتحديات  املهتمون  دائما 

هائل في املعلومات الجغرافية من ناحية  الجغرافيا إلى البحث عن إستراتيجيات وأساليب تدريس حديثة تناسب التقدم العلمي ال 

والتطورات الحديثة من ناحية أخرى وربطها بالبيئة املحيطة باملتعلم. وهذا ما جعل مادة الجغرافيا "من أكثر املواد التي يمكن  

الصف إلى  تخدام التقنية الحديثة املحوسبة في تدريسها، فهذه التقنية تساعد في تطوير أساليب تدريسها، وتحويل غرفة  إس

واملخطوطات   الدائرية  والقطاعات  واملجسمات  الخرائط  عن  بديل  فهي  التالميذ،  بين  الفردية  الفروق  مراعاة  مع  حي،  واقع 

إعدا يتطلب  التي  وغيرها  الجغرافية  الواقع  والنصوص  ومحاكاة  الحقائق،  بتبسيط  تقوم  كما  عالية،  مادية  وتكلفة  وقتا  دها 

تي يتعذر مشاهدتها أو مالحظتها مباشرة، كذلك تساعد على حل املشكالت، وتوفر التفاعل  خصوصا مع املعارف واملعلومات ال

. من هنا ظهرت الحاجة  . بتصرف يسير(06، ص.  2018)منيزل فليح الشرعة.  "الشخص ي بين املادة التعليمية املبرمجة واملتعلم

عموما   الجغرافيا  مادة  تدريس  في  حديثة  تقنيات  إستخدام  خاصإلى  بشكل  الجغرافية  لهذا  واملفاهيم  املفهوم  .  تكوين  يعتبر 

املختلفة التعليمية  املراحل  جميع  في  الرئيسية  الجغرافية  تدريس  أهداف  أحد  املتعلمين  لدى  وتنميته  في  الجغرافي  خاصة  ؛ 

الثانوي مر  والتأهيلي  حلتي  اخاإلعدادي  على  املتعلمين  لدى  تهذيبها  أو  املفاهيم  تكوين  فإن  ولهذا  التعليمي .  مستوياتهم  ة  تالف 

بها في ذاكرة املتعلم ألطول    ةة مناسبييتطلب استراتيجية تدريس املفاهيم الجغرافية وبقائها واإلحتفاظ  تتضمن سالمة تكوين 

 فترة ممكنة. 

 دوات وال  نهجيةامل -1

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها -1.1

  –على الطرق املتبعة في تدريسها، يتضح لنا جليا أن الطريقة املتبعة  بنظرة موضوعية لواقع تدريس مادة الجغرافيا، وبناء      

  الجغرافية   هي السائدة في تدريس املادة حيث يتم التركيز على اكتساب املتعلمين للكم الهائل من املعلومات  -الطريقة التقليدية  

ت الكثير من املدرسين يستخدمون في  إذ الزال  بها الكتب املدرسية،    قاء والتلقين والسرد ويركزون على دريسهم اإللالتي تزدحم 

ل منصبا على اإلهتمام بالجانب املعرفي وعلى كم املعلومات والحقائق، حيث تدرس  ا الحفظ والتذكر؛ أي أن اإلهتمام األكبر ماز 
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في  كغاية  ج  املعرفة  مادة  الجغرافيا  مادة  من  جعل  الذي  الش يء  الجغرافيا.  تدريس  أهداف  يحقق  ال  وهذا  تعني  ذاتها.  ال  افة 

للمتعلمين شيئا، بل تشعرهم بنوع من الصعوبة مما يدفعهم إلى إهمال هذه املادة بما تحتويه من معلومات ومفاهيم وحقائق  

فروض املراقبة املستمرة  ستظهار للحصول على أعلى املعدالت في  جغرافية مهمة. وبذلك يصبح همهم الوحيد هو الحفظ واإل 

معلومات ليس إال، دون اإلهتمام بمدى حاجة  وحشو للالتعلمية عملية تفريغ    -ح العملية التعليمية  اإلمتحانات. وبالتالي تصبو 

 تعلمين لتلك املعلومات مما يعرض هذه املادة ملزيد من اإلنتقادات.امل

الو       للوجود  وأمام هذه  لبعث روح ودينامية جديدة داخل الفصو ضعية برزت  الدراعدة مقاربات واستراتيجيات  أثناء  ل  سية 

الجغرافي وفي  ا تدريس  املتعلمين  قدرات  تنمي  أن  شأنها  من  جديدة  وأساليب  نماذج  على  البحث  الضروري  من  أصبح  حيث   ،

ساب املفاهيم الجغرافية  وتملك مادة الجغرافيا عموما واكتاملتعة في التعلم وتسهم في تفهم  الرغبة و الوقت نفسه تحقق لهم  

شخصية. حيث تعد املفاهيم الجغرافية لبنة أساسية ومكونا  بنائية  تشكيل املفهوم عملية    بوجه خاص، على اعتبار أن عملية

الذي تبنى عليه    مهما من مكونات مادة الجغرافيا، ومفتاحا لفهم املعرفة الجغرافية لكونها تمثل أهم مستويات البناء املعرفي 

 ظريات. باقي مستويات املعرفة الجغرافية من حقائق وتعميمات وقوانين ون

اإلهتمام املتزايد بتدريس املفاهيم الجغرافية ملا لها من فائدة وأهمية كبيرة للمتعلم من خالل مساهمتها في  من  وعلى الرغم      

ا أكدت  فقد  الجغرافيا.  ملادة  املتعلم  فهم  وتحكم  تعميق  أداء  ملستوى  املتدني  الواقع  السابقة  والبحوث  الدراسات  من  لعديد 

املدرسية الكتب  تضمين  إلى  يعود  ذلك  سبب  ولعل  الجغرافية،  املفاهيم  في  الجغرافيا  املتعلمين  املفاهيم    ملادة  من  كبيرا  كما 

ها. ونتيجة لضعف عملية اكتساب املفاهيم املجردة التي تحتاج إلى جهد كبير من املدرس لتدريسها وجهد من املتعلم الستيعاب

 أمرا في غاية الضرورة.    الجغرافية جديدة ومتطورة لتدريس املفاهيم  الجغرافية أصبح البحث عن نماذج

 وعليه تتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال التالي :      

ساب وتنمية املفاهيم الجغرافية لدى تالميذ  إلى أي حد يسهم إستخدام السبورة التفاعلية في الرفع من فعالية إكت ▪

 ؟  آدابالجذع مشترك  

 فرضيات الدراسة   -2.1

 سعت هذه الدراسة إلى فحص والتحقق من الفرضيتين التاليتين :     

متوسطي معدالت املجموعة التجريبية ومعدالت املجموعة    بين  (0.01)يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة   ✓

 ؛ التجريبية في التطبيق البعدي لصالح املجموعةفية على السبورة التفاعلية اهيم الجغراتدريس املف الضابطة في

 الجغرافية لدى تالميذ جذع مشترك آداب. إكتساب وتنمية املفاهيمفاعلية وتأثير للسبورة التفاعلية في يوجد  ✓
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 أهداف الدراسة  -3.1 

 هدفت هذه الدراسة إلى :        

o الجغرافية    التفاعليةالسبورة    التعرف على مدى مساهمة املفاهيم  وتنمية وضبط  إكتساب  من درجة  الرفع  في 

 ؛آدابلدى تالميذ جذع مشترك 

o   بالنسبة الجغرافيا  مادة  تدريس  تجويد  في  التفاعلية  السبورة  إستخدام  وإنعكاس  فعالية  مدى  على  الوقوف 

 . آدابتالميذ جذع مشترك 

 أهمية الدراسة -4.1

ا     أهمية  الدراسة من  أهمية  " فعاليةتكمن  الذي سنتناوله وهو  في    ملوضوع  التفاعلية  السبورة  املفاهيم    إكتسابإستخدام 

ل مشترك  الجغرافية  جذع  تالميذ  إليه    آدابدى  دعت  ما  مع  وتوافقها  إنسجامها  من  أهميتها  الحالية  الدراسة  تستمد  كما   ."

 -دعوة صريحة إلى تغيير وسائل العملية التعليمية  توجهات الوثائق الرسمية الخاصة بمادة الجغرافيا؛ والتي حملت في طياتها  

ال تساير  حديثة  وسائل  إلى  التقليدية  املعلومات  التعلمية  لتكنولوجيا  األمثل  التوظيف  طريق  عن  وذلك  العاملية،  تحوالت 

أمرا مهما وال مفر منه، وهذا من شأنه أن التعليمية  العملية  في  الرقمية  الوسائط  في   واإلتصال، حيث أضحى توظيف  يسهم 

 تحقيق رهان الجودة للدرس الجغرافي. 

الرقمية والديداكتيكية أضحت تحظى بأهمية قصوى لكونها تسهم في الزيادة  والسبورة التفاعلية باعتبارها إحدى الوسائط       

إثارة الحوار املفاهيم الجغرافية بوجه خاص، وذلك من خالل  الدرس الجغرافي عموما وفهم تعقد  أثناء  نقالو   من فاعلية  اش 

خالل    ممكنة   طول مدة زمنية أل مين قائما  عرضها لهذه املفاهيم الجغرافية لكونها تستطيع أن تجذب اإلنتباه وتجعل تركيز املتعل

حيث  ا والفيديوهات...،  واملتحركة  الثابتة  والصور  الدعامات  من  متنوعة  أشكال  تقديم  طريق  عن  وذلك  الدراسية،  لحصة 

است على  الوسيلة  هذه  معلومات تعمل  من  عليه  يعرض  بما  اهتمامه  زيادة  إلى  يؤدي  مما  املتعلم  لدى  حاسة   من  أكثر    ثارة 

. كما أن هذه الوسيلة تقلل من وقت التعلم وتزيد معدالت اإلحتفاظ به. مما يؤثر إيجابا على مدى اكتساب املفاهيم  جغرافية

 الجغرافية. 

 : وبالتالي فأهمية الدراسة الحالية تنبع مما يأتي    

 تزويد املدرسين بالخلفية النظرية حول املفهوم الجغرافي، وأهميته في تدريس الجغرافيا.  ❖

دفع املدرسين إلى تبني إتجاهات حديثة تتوافق مع التطور التكنولوجي في الجانب املرتبط بالوسائل التعليمية، وبالتالي  ❖

 تبني منهج جديد لتدريس املفاهيم الجغرافية. 
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 حدود الدراسة   -5.1 

 قتصرت حدود الدراسة على املحددات اآلتية : ا     

 تم إجراء الدراسة امليدانية بإحدى الثانويات التأهيلية الخصوصية التابعة للمديرية اإلقليمية بتازة.  املحدد املكاني : ➢

 . 2022 – 2021من املوسم الدراس ي   ثانيأجريت هذه الدراسة في الفصل الدراس ي ال  املحدد الزماني : ➢

:  الحدود  ➢ املتضمنة    املوضوعية  والبشرية  الطبيعية  الجغرافية  املفاهيم  من  مجموعة  على  الدراسة  إقتصرت 

مكونات الوسط    –باملجزوءة األولى املعنونة ب "اإلنسان واألرض" والتي تتضمن محورين هما : املحور األول : األرض  

امل : اإلنسان واستغالل املجال من الكتاب  س ي املعنون ب "املسار الجغرافيا" جذع اآلداب  ر د الطبيعي واملحور الثاني 

 . 2009والعلوم اإلنسانية، طبعة 

➢  : البشري  مشترك    املحدد  جذع  مستوى  تالميذ  من  الدراسة  عينة  بلغ  آدابتكونت  بمجموع  وتلميذ)ة(    54،  تلميذا 

 تلميذ)ة( كمجموعة تجريبية.  27تلميذ)ة( كمجموعة ضابطة و  27 موزعين على الشكل التالي :

 طلحات الدراسة  صم -6.1

هي القدرة على إحداث أثر قوي أو تغيير في مسار املمارسة الفصلية من خالل تعديلها، وتحسينها وتطويرها  الفعالية :  •

املستوى   على  أما  سلفا.  محدد  دقيق  إختبار  وبواسطة  مسبقا  معدة  خطة  وفق  األثر  هذا  قياس  ويمكن  لألفضل، 

  ذي تركه استخدام السبورة التفاعلية في تملك وتنمية املفاهيم الجغرافية ال ثراإلجرائي للبحث فاملقصود بها حجم األ

 .   لدى تالميذ جذع مشترك آداب

تعد إحدى املستحدثات التكنولوجية التي يتم التعامل معها باللمس، ويتم استخدامها لعرض  "  السبورة التفاعلية :  •

الف بالتواجد  إما  للمتعلمين  التعليمية  والبرامج  والبرامج  األنشطة  األنشطة  هذه  نقل  أو  التطبيق،  داخل حجرة  علي 

من   خاص  نوع  وهو  بعد،  من  يدرسون  الذين  املتعلمين  إلى  نفسه  الوقت  في  تمتاز  ذاتها  التي  الحساسة  السبورات 

وبرامج   التقديمية  العروض  برامج  منها  متنوعة،  تطبيقات  من  الكمبيوتر  على  عروض  إلجراء  وتستخدم  بالتفاعلية 

 .(72 - 36، ص ص2008)سويدان. "ت أوفيس وغيرها من التطبيقاتميكروسوف

• : افيا  والبشر "ت  الجغر الطبيعية  الظواهر  بين  الوصل  همزة  الجغرافيا  تعد  عد  حيث  بينهما،  القائمة  والعالقة  ية 

إلضافة  الجغرافيا إحدى العلوم اإلجتماعية التي تربط بين اإلنسان وبيئته منذ أقدم العصور وحتى وقتنا الحاضر، با

علم   أن  حيث  اإلجتماعية،  والعلوم  الطبيعية  العلوم  بين  تربط  التي  التكاملية  العلوم  من  الجغرافيا  تعتبر  ذلك  إلى 

ذو طبيعة ونظرة شمولية ينفرد بها الجغرافي في دراسة الجغرافيا في رؤية الحقائق والعالقات سواء في اإلطار   الجغرافيا

املفاهيم   املكاني وكذلك  أو  التكاملية  الزمني  بالنظرة  بالبيئة  اإلنسان  إلى عالقة  املتنوعة، وينظر  واملعارف  والحقائق 

 (. 45، ص. 1997)شلبي. "خاصة ألن كال منهما يؤثر في اآلخر

افية :  • سعادة املفهوم بكونه "تعبير تجريدي موجز يشير إلى مجموعة من الحقائق   أحمد جودت عرفاملفاهيم الجغر

نه صورة ذهنية، يستطيع الفرد أن يتصورها عن موضوع ما حتى لو لم يكن لديه إتصال مباشر  أو األفكار املتقاربة، إ
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املو   ص.  1984")سعادة.  ضوعمع  أو  (315،  الحوادث،  أو  األشخاص،  أو  األشياء،  من  مجموعة  هي  آخر  بمعنى   .

    رمز معين.  وها باسم أوالتي يمكن أن يشار إليالعمليات، التي يمكن جمعها معا على أساس صفة مشتركة أو أكثر، 

 منهج الدراسة   -7.1

املجموعتين       يهم  وبعدي  قبلي  ذو تصميم  إختبار  إعداد  التجريبي، وذلك من خالل  املنهج  الحالية على  الدراسة  تعتمد 

 التجريبية والضابطة، ويهم عرض مجموعة من املفاهيم الجغرافية الطبيعية والبشرية.  

  مجتمع الدراسة وعينتها -8.1

مج     البلغ  ب  54الحالي    دراسة تمع  يدرسون  املديرية  تلميذ)ة(  لتراب  التابعة  الخصوصية  التأهيلية  الثانويات  إحدى 

 اإلقليمية بتازة. حيث تم إختيار هذه املؤسسة بطريقة عمدية. 

 أداة الدراسة  -9.1

وما والسبورة التفاعلية  في ضوء مراجعة األدبيات التربوية والدراسات السابقة املتعلقة بإستخدام الوسائط الرقمية عم    

)اإل  البحث  أداة  بناء  تم  الجغرافيا،  مادة  تدريس  في  الخصوص  وجه  الضرورية  على  الوسائل  أحد  يعتبر  الذي  ختبار(؛ 

د وإختبار  املقترحة.  الدراسة  فرضيات  من  الجغرافية  للتحقق  باملفاهيم  خاص  محور   : محورين  إلى  تقسيمه  تم  راستنا 

باملفاه خاص  ومحور  :  الطبيعية،  قبيل  من  األسئلة  من  مجموعة  ضم  محور  وكل  البشرية.  الجغرافية  من  يم  اإلختيار 

 . تطبيق املفهوم –مثلة عن املفهوم أ  –تعريف املفهوم  –املزاوجة )صل بسهم(   –متعدد 

 للدراسة  اإلطار النظري  -2

افيا والوسائل التعليمية -1.2   الجغر

التعليمية       العملية  أساس    -تقوم  على  إنتقالتعلمية  حيث  واملتعلم،  املدرس  من  كل  بين  من  اإلتصال  العملية  هذه  لت 

لجون   الديداكتيكي  "املثلث  إطار  في  أقطاب  ثالثة  على  :  اإلرتكاز  بينها  فيما  متفاعلة  أقطاب  أربعة  على  اإلرتكاز  إلى  هوساي" 

يعرف ب"املربع البيداغوجي لجوزيف  ادة الدراسية( والوسيلة، كل هذا ضمن ما أصبح  املدرس، املتعلم، املحتوى الدراس ي )امل

 .Joseph Rézeau ( RÉZEAU. 2002, P. 11)وفيما يلي املربع البيداغوجي املقترح من قبل جوزيف غيزو غيزو". 
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ا املدرس من أجل أن تعينه في تحقيق أهدافه الدراسية )مثل  ه الوسائل التعليمية في مادة الجغرافيا هي كل أداة يستخدم   إن    

الوسائل التعليمية    -ة، األجهزة اإلكترونية ...، فهي تعد  ئط بكل أنواعها، األفالم، الصور الجوية، صور األقمار اإلصطناعيالخرا

ية تدريس الجغرافيا، إذ يستعين بها مدرس الجغرافيا لتوضيح فكرة غامضة، أو تجسيد مجردات،  من العناصر املهمة في عمل  -

نحو   أو  دقيقة  تفصيالت  إبراز  طرق  أو  تدعيم  في  التعليمية  الوسائل  إستخدام  يمكن  كما  وتأكيد  وأساليب  ذلك.  التدريس 

إهتم  وتثير  التدريس  مستوى  تحسين  في  تساعد  الوسائل  ألن  وذلك  يتعلمه.  فاعليتها  الذي  باملوضوع  املتعلمين  "إن  ام  حيث 

غنى عنه في قاعات الدرس بهدف تنويع وتنمية  االستعمال البيداغوجي لهذه الوسائل أضحى بحكم التحول املشار إليه سابقا ال  

ابه املزيد من  تعليمية القائمة على الطرق النشيطة للرفع من حركية التلميذ وإكسأشكال العمل الديداكتيكي داخل العملية ال

تعلم ورهينة  فالذاكرة تشتغل بالتحفيز سلبا أو إيجابا. وهي كذلك مصدر قوة ال"  .(192، ص.  2018)اسبيريتو.  الثقة في نفسه"

بشك  ونعتبر،  الوقت.  مرور  مع  بسرعة  تتفسخ  أن  مستوى جيد ال  يمكنها  إلى  اإلنتباه  يمكن شد  السمع  في وضعية  أنه  عام،  ل 

)هاروش ي.  على العكس في وضعية )الحركة والنشاط( يمكن أن تمتد مدته إلى خمسة وأربعين دقيقة"يتجاوز عشرين دقيقة، و 

 . (119، ص. 2004

افيةاملفاهيم  -2.2  ووظيفتها التربوية الجغر

 ماهية وداللة املفهوم الجغرافي   -أ

املختصون تعريفات متعددة      املفهوم الجغرافي وذلك نظرا ألهميته، ولذلك قدم  النظر حول تعريف  اآلراء ووجهات  تعددت 

ليدل    يعطي إسما أو لفظافكرة عامة مجردة،    "تصور عقلي أو  حيث يعرف املفهوم الجغرافي بأنه  وفق تخصصه.  ومختلفة كل

 ( : املربع البيداغوجي ل "جوزيف غيزو"1شكل )
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الجغرافية    الظواهر  الظاهرة"على  هذه  أفراد  تميز  التي  املشتركة  الخصائص  تجميع  طريق  عن  يتكون  وهو  )فارعة.  املختلفة، 

"إسم أو لفظ يشير إلى فكرة مجردة، ويستخدم للداللة على ظاهرة جغرافية    يعرف املفهوم الجغرافي بأنه   كما (.  88، ص.  1982

ي إلى نفس النوع، أو التي لها نفس األثر مثل حركة باطنية أو جبل  ظواهر الجغرافية الطبيعية أو البشرية التي تنتم أو فئة من ال

 . (98، ص. 2011. قربان، بوازيرونادية )"أو مسطح مائي

افيأنواع املفاهيم ا -ب   ةلجغر

لقد تنوعت املفاهيم بصفة عامة واملفاهيم الجغرافية  تعد مادة الجغرافيا من املواد الدراسية التي تكثر فيها املفاهيم. و     

، ص. 2005)عرفه.    إلى  محمود  عرفةالدين  لألسس والغايات املستخدمة في تصنيفها. ولقد صنفها صالح  بصفة خاصة وفقا  

 :( . بتصرف66

 

أنواع املفاهيم  

افية   الجغر
 دالالتها

 مفاهيم مكانية
 مثل  خطوط الطول،ارة، محيط، يابس،" أو ما هو ذهني تخيلي وترتبط هذه املفاهيم بما هو محسوس مثل "ق

 املوقع، املوضع،...(. خطوط العرض،

 مفاهيم زمانية
وهي مفاهيم متعددة مجردة وتحتمل التفسيرات العديدة. وهذا النوع يوضح إختالف اآلراء والتفسيرات  

 ر القديمة،...(. مثل )العصر الجليدي، الزمن الجيولوجي، العصو ووجهات نظر الفراد. 

 مفاهيم إقتصادية 
)امليزان التجاري، الناتج الداخلي الخام، مؤشر التنمية وهي مفاهيم قد تكون محسوسة وقد تكون مجردة مثل 

 ...(. عتبة الفقر،البشرية،

 وهي مفاهيم مجردة مثل )حرب، دولة، حدود سياسية، عاصمة،...(.  مفاهيم سياسية

 مفاهيم كونية 
ة والخبرة الحسية وتحتاج ملستوى عالي من النمو العقلي  من املالحظات املباشر قدة ال تستمد وهي مفاهيم مع

 وهي مفاهيم معقدة مثل )النيازك، املذنبات، املجرات،...(. 

 وهي مفاهيم مجردة مثل )الكثافة السكانية، النمو السكاني، معدل الخصوبة، الهجرة،...(.  مفاهيم سكانية

للمف   بالنسبة  الجغرافية  أما  فيما  الباحثة  حسب  اهيم  حددتها  فقد  شومخير"  "ميرين  البلجيكية  الجغرافية 

 : (SCHOMAKER. 2005, PP. 48-57. Avec modification)يلي

 

 

 

 

 مفاهيم أخرى : 

 / الجهوية-التباينات / التقسيم-التوزيع  / املوقع -املسافة

 القيم والتمثالت / املشهد  / البنية املجالية / املجالية-يةالدينام

 

 مفاهيم حسب  

 ياس : املق 

 ....  -الكيلومتر  -املتر 

 

 

 مفاهيم مجالية : 

  املجال   – الوسط

 التراب  -

 

افية   املفاهيم الجغر

افية( : 1)جدول   أنواع املفاهيم الجغر
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البنية املعرفية الجغرافية، فاملفهوم ما هو إال تصور ذهني مجرد  "       إن املفاهيم لها أهميتها كونها مكون هام من مكونات 

إلى  ر الى مجموعة من  يشي الرموز والظواهر التي يتم تجميعها معا نظرا لتشابهها أو إشتراكها في صفات معينة، فيتم تصنيفها 

وحديثة قديمة  مكانية،  زمانية،  مجردة،  ص.  2005عرفه.  )"مفاهيم  موضوعاتية(،  57،  مفاهيم  تكون   Les notions   وقد 

thématiques    مهيكلة  أو هوية    Les concepts structurantsمفاهيم  تحديد  في  تستعمل  التي  الواجهات  على  تدل  الكيانات  : 

 التفسير والتعميم. ،  جغرافي الوصفاملجالية حسب خطوات النهج ال 

   أما بالنسبة للباحث الجغرافي "امحمد زكور" فقد حددها في ثالث مفاهيم مهيكلة؛ وهي : املورفولوجيا والتوطين والحركة.      

 ,ZGOR. 1990)"امحمد زكور" في ديداكتيك الجغرافياالباحث    من وجهة نظرفاهيم املهيكلة للخطاب الجغرافي  ملوفيما يلي ا   

PP. 21-41. Avec modification) : 
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  الحركة

يتصل هذا املفهوم بنشاط 

املجال الجغرافي عن طريق  

التحول أو التغير عبر الزمن 

 والتنقل عبر املكان. 

 التوطين  

مجموع العناصر التي تمكننا من إدراك 

 تمركز فيه ظاهرة جغرافية. املوقع الذي ت

 يساعدنا على تحديد قيمة وانتشار املجال.

 املورفولوجيا 

لخاصيات املتعلقة بهيئة الكيان  ا

املدروس، ويختزل هذا املفهوم  

بكة من املفاهيم الفرعية توظف  ش

للموضوع املدروس ومقياس  ا عتب

 –البنية  –الدراسة وهي : الشكل 

 البعد.

 

 طاب الجغرافيللخ  المفاهيم المهيكلة

 La formeالشكل 

  الوجه الخارجي لكيان جغرافييمثل 

)ظاهرة جغرافية(.        شكل األرض 

  -شكل التضاريس  -شكل املدينة  –

 ..... 

   La structure البنية 

العناصر املكونة للكيان الجغرافي  

تستخدم قيم تهم النوع  و 

والتصنيف والوظيفة والتكامل 

 والتراتبية.. 

مفهوم "طبيعة" الظاهرة  تتجاوز 

ألنها تفيد في تحديد دقيق وإجرائي  

بنية    – للظاهرة )بنية عقارية

 (. .. . . .  -بنية التضاريس -ديمغرافية 

 La dimensionالبعد 

كل القيم الكمية التي تهم األعداد  

 …املطلقة أو النسبية  أو التقديرية 

 –تحتوي قيم مختلفة )املسافة 

 –الكثافة  –الحجم  –املساحة 

 العدد...(.  –الثمن 

 

Ponctuelle    نقطي 

عندما يكون مجال ظاهرة جغرافية 

محددا يمكننا من تمثيله على شكل  

..( سد.  –مصنع  –مدينة  )نقطة.   

Linéaire  خطي 

 تزاوج التوطين ملجال ذو شكل خطي.

خطوط جوية   –سكك حديدية  –طرق 

....  خطوط التسوية. –  

Zonale    مساحي

لتوطين ملجال في شكل مساحة. مزاوجة ا  

وضع حدود لالمتداد  يمكن أن يتم عبر 

املجالي للظاهرة أو عبر وضع رموز على  

 املساحة املجالية للظاهرة.

قارة ... –دولة  –مساحة بحرية   

 في المكان

Dans l’espace 

كشف تحرك وانتقال 

 الظواهر الجغرافية. 

اهر الحركة في  تختلف مظ

أو س ي املكان حسب املقاي

 –املعايير التالية : الكثافة 

 اإليقاع.  –اإلتجاه  –اإلشعاع 

 عبر الزمان 

Dans le temps 

مساءلة ماض ي الظاهرة  

ة عبر مختلف  الجغرافي

 ممراحلها من أجل فه 

 ا. خصوصياته

 La localisation absolueتوطين مطلق 

توطين بالنسبة ملجموع األرض )بالنسبة  

 لإلحداثيات الجغرافية(

 La localisation relativeنسبي  توطين

  توطين حسب عناصر جغرافية أخرى 

 ....( -لقارة  –)بالنسبة لدولة 
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الد      النموذج  املهيكلة للخطاب الجغرافي ضمن  يلي موقع املفاهيم  "امحمد    الجغرافي  للباحث  ملادة الجغرافيا  يداكتيكي وفيما 

 : (ZGOR. 1990, P. 162)زكور"

 

 

النموذج       مكونات  أعاله  الشكل  في  يختزل  الجغرافيا  ملادة  ديداكتيكية  كمرجعية  املعتمد  بالجغرافيا  الخاص  الديداكتيكي 

 يضم كال من :   ديداكتيكي أعالهفاملثلث ال الحالي. املغربي  املنهاج

 

مكونات املثلث  

 الديداكتيكي الجغرافي
 دالالتها

الواجهات التي ينصب عليها الوصف والتفسير توجد في قلب املثلث الديداكتيكي الجغرافي، وتدل على  املفاهيم املهيكلة

 والتعميم وهي : املرفولوجيا والتوطين والحركة. 

افيا  افيا وكذا املواضيع التي تهتم بها الج تدل على مجموع  مجاالت الجغر افيا   فروعهاغر افيا طبيعية، جغر )جغر

افيا إقليمية(.   بشرية، جغر

افيةاملنهجية التي يعتمد  النهج الجغرافي  وتشمل ثالث عمليات فكرية منهجية  ، عليها في معالجة الكيانات الجغر

 وهي : الوصف والتفسير والتعميم.منظمة ومتدرجة 

 أنواع التعبير الجغرافي 
افية؛   تأدوا وهي بمثابة أو قنوات تواصلية تستعمل في الخطاب الجغرافي لتقديم املعطيات الجغر

 وهي ثالثة : التعبير  اللفظي والتعبير العددي والتعبير البياني.

افيا  افيا من خالل الدراسات املجالية،  اإلنتاجات في الجغر وتشمل كال من  تدل على الحصيلة املعرفية التي حققتها الجغر

افالحداث الج افية واملفاهيم الجغر  ية واإلقتراحات املجردة )املبادئ والقوانين والنظريات(. غر

افياال( : 2) شكل  نموذج الديداكتيكي ملادة الجغر

افيا ( : 2)جدول   مكونات النموذج الديداكتيكي الخاص بالجغر
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   لجغرافيوظيفة املفهوم ا -ت

ال"     الحديثة على  التربية  الحلول ملتعلم  تركز  أحد  التوجه  املفاهيم، ويعتبر هذا  الحالية، املستند على  الثورة املعرفية    واجهة 

ج "املفاهيما" التعلمي حال ملشكلة استظهار املتعلمين للمعلومات  التي تعرف إنفجارا معرفيا في الوقت الراهن. كما يعتبر نموذ

املتعل أبحاث ميدانية أن  أثبتت عدة  أبعادها  وحفظها دون تمييز، وقد  التي تنمو في  م يتعلم بشكل أفضل عن طريق املفاهيم 

 (. 130، ص. 2016)نباري. "ة جديدةكلما استخدمها في مواقف تعلمي 

أن     ا  غير  الجغرافيأهم  مدرس  تواجه  التي  الطبيعية  "  ا ملشاكل  الظواهر  بين  املكانية  للعالقات  الخاصة  املفاهيم  تقريب  هي 

زة  التفاعل بين الظواهر الطبيعية والبشرية سيما وأن قدرات املتعلمين في السنين املبكرة عاجوصعوبة مالمستها وبيان أوجه  

التجريد من  نوع  يطبعها  التي  العالقات  هذه  مثل  إدراك  الجغرافية  (99، ص.  1994")مبشور.  عن  املفاهيم  تعتبر  لذلك  هي  ". 

ها لدى املتعلمين من األهداف الرئيسية؛ حيث أن تعلمها يحقق  اللبنات األولى واألساسية للجغرافيا، وتعد عملية تعلمها وتنميت

ويساعد للمتعلم،  كبيرة  للمادة  فائدة  املتعلمين  فهم  تعميق  في  الجغرافية  املفاهيم  وتسهم  والتنبؤ،  والتخطيط  الفهم  على  ه 

أمثلة تمييز  في  يستخدمه  منظم  معرفي  ببناء  الفرد  وتزود  الحقائق،  بين  بالربط  وتقوم  مواقف    الدراسية،  وتفسير  جديدة، 

")درويش. م في البحث عن علل األشياء وحب اإلستطالععديدة، باإلضافة إلى ذلك فإن املفاهيم الجغرافية تشبع حاجة املتعل

  (.220، ص. 2013

في  "          والسقوط  التشتت  تجنب  على  كبير  حد  إلى  تساعد  األساس،  املفاهيم  حول  الجغرافيا  تدريس  مركزة  الجرد إن 

التي تهيكل املادة. وإن تعلم هذه  املفاهيم سيسمح بدراسة وفهم    والتفصيل وبالتالي املوسوعية، فينبغي أن نستهدف املفاهيم 

: املكان   أو للتحويل، مثل    –التوزيع والتباين املجالي    –التوطين    –مختلف املجاالت الجغرافية، باعتبارها أدوات قابلة للنقل 

وتبرز أهمية  . "(83، ص.  2003)بركيعة.  "البيئة....  –النظام املجالي    –املجال اإلجتماعي التراتبي    –املسافة    –اإلعداد    –املنطقة  

املفاهيم   وتربط  الطفل،  حول  من  األشياء  وصعوبة  البيئة  تعقيد  من  التقليل  في  تساعد  أنها  في  الجغرافية  املفاهيم  تعلم 

ال الجغرافية  والحقائق  الظواهر  بين  الربط  الجغرافية   : مثل  العقلية  للمهارات  األطفال  إكتساب  على  وتعمل  بينهما،  قائمة 

لتمييز، كما أنها تشبع حاجة املتعلم للبحث عن علل األشياء ومسبباتها، فضال عن إشباعها حاجات  واإلستنتاج، والتنظيم، وا

)ابراهيم.  "يس فقط فهم ما يحدث حولهحب اإلستطالع، وإستغالل إمكانات بيئته بما تحتويه من إمكانات عديدة وتنوعة، ول

 . بتصرف(. 65، ص. 2000

 ومناقشتها  النتائج  -3

  ر خطة اإلختبا -1.3

 التالي التصميم التجريبي الذي اعتمدناه في دراستنا : يوضح الجدول      
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افية  التحقق من التجانس بين املجموعتين الضابطة والتجريبية -2.3       في متغير املفاهيم الجغر

اإلختبار      تطبيق  قبل  الجغرافية  املفاهيم  متغير  في  البحث  مجموعتي  أفراد  بين  التجانس  من  التحقق  أجل  املرتبط   من 

باستخدام السبورة التفاعلية، قمنا بتطبيق اختبار املفاهيم الجغرافية على املجموعتين )التجريبية والضابطة( وتم استخدام  

عرفة داللة الفرق بين متوسطي مجموعتي البحث على اختبار املفاهيم الجغرافية،  لعينتين مستقلتين مل  (T.Test)اختبار "ت"  

  : (T.Test)تائج اختبار "ت" والجدول التالي يوضح ن

 

 

 

    

ال إحصائيا بين متوسطي درجات املجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار املفاهيم  يتضح من الجدول عدم وجود فرق د  

تكافؤ وتجانس بين أفراد املجموعتين التجريبية والضابطة، وأن أية فروق تظهر بعد التجربة تعود  الجغرافية. مما يعني وجود  

 بل إجراء التجربة فيما بين املجموعتين. إلى اإلختالفات في املتغير املستقل، وليست إختالفات موجودة بالفعل ق

 نتائج الدراسة   -3.3

 أ. نتائج الفرضية الفرعية الولى

الفرضية       ومعدالت  الفرعية  تنص  التجريبية  املجموعة  معدالت  متوسطي  بين  إحصائيا  دالة  فروق  "توجد  أنه  على  األولى 

ا السبورة  على  الجغرافية  املفاهيم  تدريس  في  الضابطة  التجريبية". املجموعة  املجموعة  البعدي لصالح  التطبيق  في    لتفاعلية 

اخ استخدام  تم  الفرضية  بين    (T.Test)تبار "ت"  وللتحقق من صحة هذه  الفرق  املستقلة وذلك للكشف عن داللة  للعينات 

 القياس البعدي مادة املعالجة التجريبية القياس القبلي مجموعة الدراسة 

 املجموعة التجريبية
تطبيق أدوات القياس  

 قبليا

 لقياس تطبيق أدوات ا املقترح بواسطة استخدام السبورة التفاعلية تقديم اإلختبار 

 تقديم اإلختبار بالطريقة التقليدية  املجموعة الضابطة بعديا 

 الداللة اإلحصائية  قيمة )ت( درجات الحرية  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  القياس القبلي 

 1.58 4.91 27 المجموعة التجريبية 
58 0.31 

 

 1.36 5.08 27 المجموعة الضابطة  غير دالة إحصائيا 

 التصميم التجربي للدراسة ( : 3)جدول 

 2022املصدر : بحث ميداني 

 ( : نتائج اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق بين متوسطي معدالت املجموعتين  4جدول )

افية   الضابطة والتجريبية في اختبار املفاهيم الجغر

 2022املصدر : بحث ميداني 
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املفاه   اختبار  في  التفاعلية  السبورة  استخدام  بعد  والضابطة  التجريبية  املجموعتين  تالميذ  معدالت  الجغرافية.  متوسطي  يم 

"ت"  وقيم  املعيارية  واإلنحرافات  الحسابية  املتوسطات  حساب  نتائج  يوضح  التالي  معدالت    (T.Test)  والجدول  ملتوسطات 

 التطبيق البعدي الختبار املفاهيم الجغرافية. 

 

 

 

درسوا باستخدام السبورة التفاعلية على تالميذ  تفوق تالميذ املجموعة التجريبية الذين ( أعاله يتبين لنا 2إستقراء للجدول )     

درسو  الذين  الضابطة  بالطريقة  املجموعة  )الا  العاديةالتقليدية  التجريبية  سبورة  للمجموعة  الحسابي  املتوسط  بلغ  إذ   )

  ( في اإلختبار البعدي، مما يعني 0.01( عند مستوى الداللة )4.78( في حين بلغ املتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة )11.28)

مستوى   عند  إحصائيا  دالة  فروق  املجموعتي   0.01وجود  تالميذ  معدالت  متوسطي  البين  في  والضابطة  التجريبية  تطبيق  ن 

( وهي قيمة  12.52)  (T.Test)البعدي على اختبار املفاهيم الجغرافية وذلك لصالح املجموعة التجريبية، حيث بلغت قيمة "ت"  

 .   0.01دالة إحصائيا عند مستوى 

ى  ذات داللة إحصائية عند مستو والتي أشارت إلى وجود فروق    دراسةاألولى لل  الفرعية   وبذلك يتضح تحقق صدق الفرضية    

( إكتساب  0.01داللة  اختبار  في  التجريبية  املجموعة  لصالح  البعدي  القياس  في  البحث  مجموعتي  معدالت  متوسطا  بين   )

 (0.01) مستوى الداللة  قيمة )ت( الحرية  اتدرج  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  بعديال تطبيقال

 1.18 4.78 27 المجموعة الضابطة 
 دالة  12.52 58

 2.09 11.28 27 المجموعة التجريبية 

 2022املصدر : حبث ميداين 

 ( : متوسطا معدالت أفراد مجموعتي البحث في القياس البعدي لإلختبار1مبيان )

 جات تالميذ للكشف عن داللة الفروق بين متوسطي در  (T.Test)( : نتائج اختبار "ت"  5جدول )

افية   املجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار املفاهيم الجغر

 2022املصدر : بحث ميداني 

 2022املصدر : بحث ميداني 
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عن    التجريبية  املجموعة  أفراد  لدى  ملحوظ  تقدم  حدوث  إلى  يشير  مما  التفاعلية،  السبورة  باستخدام  الجغرافية  املفاهيم 

الضابطة الجغرا  املجموعة  املفاهيم  اختبار  التفاعلية.في  السبورة  باستخدام  درسوا   فية  الذين  التالميذ  أن  يعني  وهذا 

وبذلك فقد   باستخدام السبورة التفاعلية أفضل في اكتساب املفاهيم الجغرافية من التالميذ الذين درسوا بالطريقة التقليدية.

 تم قبول هذه الفرضية. 

 انية ب. نتائج الفرضية الفرعية الث

التفاعلية في إكتساب وتنمية املفاهيم الجغرافية لدى تالميذ       أنه "يوجد فاعلية وتأثير للسبورة  الثانية على  تنص الفرضية 

وللتحقق من صحة هذه الفرضية؛ أي التحقق من فعالية وأثر استخدام السبورة التفاعلية في إكتساب    ".آدابجذع مشترك  

، (n2) ( ومعادلة ايتا تربيعd) كوهن تم حساب حجم األثر باستخدام معادلة آدابجذع ى تالميذ وتنمية املفاهيم الجغرافية لد

؛ )الشكل  التالي  شكل وال.  تالميذ املجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي على اختبار املفاهيم الجغرافي  عدالتوذلك مل

  الختبار املفاهيم الجغرافية.  (n2) ومعادلة ايتا تربيع( d) كوهن  يوضح قيم حجم األثر باستخدام معادلة (3رقم 

 

 

 ( وقيمة ايتا تربيع لحجم األثر الختبار املفاهيم الجغرافية. d) ة وفيما يلي جدول قيم    

 (dحجم األثر )  ايتا تربيع  المتوسط الحسابي التطبيق

 3.06 0.86 4.78 التطبيق القبلي 

 ( n2)وقيمة ايتا مربع  (d)جم الثر املرتبطة بقيمة كل من معادلة كوهن داللة ح( : 3) شكل
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     ( ايتا مربع0.8أكبر من ) d) (d=3.06)يتضح من الجدول أعاله أن قيمة  أكبر من )n2=0.86) (، كما أن قيمة  (  0.14( كانت 

وذلك بالنسبة إلى املفاهيم الجغرافية املتضمنة في االختبار باستخدام السبورة التفاعلية، وعليه فإن حجم األثر بالنسبة إلى 

ى  ا يعني أن السبورة التفاعلية لها فاعلية وأثر كبير في إكتساب وتنمية املفاهيم الجغرافية لد وهذ  (3.06)الفرضية السابقة بلغ  

التجريبية.   املجموعة  املفاهيم  تالميذ  واكتساب  التفاعلية  السبورة  استخدام  بين  موجبة  ارتباطية  عالقة  هناك  أن  كما 

 ي شأن الفرضية الفرعية الثانية أنها هي األخرى قد تحققت. وبالتالي يمكننا القول فالجغرافية لدى تالميذ جذع مشترك آداب. 

ا      الفرضيتين  نتائج  من  األخيرة  انطالقا  هذه  بتحقق  القول  يمكننا  املركزية  بالفرضية  عالقة  وفي  والثانية  األولى    -لفرعيتين 

املركزية بأن   -الفرضية  إليها  توصلنا  التي  النتائح  مختلف  لنا  أثبتت  السبورة  حيث  املفاهيم    استخدام  تدريس  في  التفاعلية 

ملجموعة التجريبية( والواردة في كتاب "املسار" ساهم بشكل  الجغرافية )الطبيعية والبشرية( لدى تالميذ جذع مشترك آداب )ا

وفعال كبيرة  إيجابي  السبورة    وبدرجة  توظيف  أن  القول  يمكننا  وبالتالي  الفئة.  هذه  لدى  املفاهيم  هذه  وتنمية  إكتساب  في 

جودة التف من  الرفع  في  يسهم  أن  شأنه  من  خاصة  الجغرافية  املفاهيم  تدريس  وخالل  عامة  الجغرافي  الدرس  خالل  اعلية 

 كلفة زمنية وذهنية أقل.  ومردودية اكتساب وتملك املفاهيم الجغرافية لدى املتعلمين بشكل أفضل وب

 الخالصة 

املجموعة     بينت تفوق  التي تم عرضها والتي  النتائج  ما يخص فاعلية   في ضوء  في  املجموعة الضابطة، وذلك  التجريبية على 

استخدام السبورة التفاعلية في زيادة اكتساب املفاهيم الجغرافية لدى تالميذ جذع مشترك آداب، يمكننا الخروج بمجموعة  

 اإلستنتاجات :   من

 من أثر إيجابي في شد إنتباه وتركيز    إن التدريس باستخدام السبورة التفاعلية يعد أداة ووسيلة فعالة وناجعة ملا لها

املتعلمين، وكذا الزيادة في درجة التفاعل والتواصل بين املدرس واملتعلم واملفهوم الجغرافي، باإلضافة إلى التقليل من  

والزم الذهنية  الدرس  الكلفة  خالل  خاص  بوجه  الجغرافي  واملفهوم  عموما  الجغرافية  املعلومة  إلى  للوصول  نية 

 الجغرافي.

 مكن تطوير تدريس املفاهيم الجغرافية الطبيعية والبشرية وتحسين مستوى إكتسابها وتنميتها لدى املتعلمين بشكل  ي

 يم. صحيح من خالل استخدام السبورة التفاعلية في عملية تدريس هذه املفاه 

   من مستويات تملكهم  تكتس ي عملية استخدام وتوظيف السبورة التفاعلية أهمية بالغة في تمكين املتعلمين من الرفع

 للمفاهيم الجغرافية، وبالتالي املساهمة في تحقيق جودة الدرس الجغرافي.

 

 11.28 تطبيق البعديال

افيةd( : قيم )6جدول )  ( وقيمة ايتا تربيع لحجم الثر الختبار املفاهيم الجغر

 2022املصدر : بحث ميداني 
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Abstract 

The objective of the present study is to identify the requirements for raising 

strategies to confront cyberbullying to enhance intellectual, moral and religious 

security in light of the pandemic among a sample of young, as well as the nature of 

the differences according to the following demographic variables: (Gender), the 

sample consisted of 300 individuals, with females = 150 and males = 150; The study 

tools included the scale of strategies for confronting cyberbullying prepared by the 

researcher and the scale of security thought prepared by Rabab (2021), the 

descriptive approach was adopted, and the study resulted in the following results : 

It can guess the grade of the requirements for raising strategies to confront 

cyberbullying to enhance intellectual, moral and religious security in light of the 

pandemic among a sample of young through dimensions   .  

There aren't statistically significant differences at a level of (α ≤ 0.01) in mean 

grades the requirements for raising strategies to confront cyberbullying to enhance 

intellectual, moral and religious security in light of the pandemic among a sample 

of young According a variables (gender ( 

Keywords: The Requirements; Raising Strategies to counter Cyberbullying;               

Religious Intellectual Security in light of the Pandemic; Young. 
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 ملخص 

  الفكري   األمن   لتعزيز  السيبراني  التنمر  مواجهة   استراتيجيات  تنمية   متطلبات   تحديد  هو  الدراسة   هذه   من   الهدف 

:  التالية   الديموغرافية  املتغيرات  حسب  الفروق  طبيعة  وأيضا  الشباب،  من  عينة  لدى  الجائحة  ظل  في  والديني  االخالقي

  مقياس   على   الدراسة   أدوات   اشتملت  وقد  ؛150=والذكور   150=اإلناث  بواقع   فرد  300  من   العينة  وتكونت   ،(النوع)

  اعتماد   تم    ،(2021)  رباب  اعداد  االمني  الفكر  ومقياس  الباحثة  إعداد  من  السيبراني  التنمر  مواجهة  استراتيجيات

 : التالية النتائج على الدراسة  أسفرت  وقد الوصفي،  املنهج

 في  والديني  االخالقي  الفكري   األمن  لتعزيز  السيبراني  التنمر  مواجهة  استراتيجيات  تنمية  بمتطلبات   التنبؤ  يمكن -

 .الفكري  األمن  محاور  خالل من الشباب  من  عينة لدى الجائحة  ظل

   دالة  فروق   هناك  ليس -
 
  مواجهة   استراتيجيات  تنمية  متطلبات  درجات  متوسط  في(  α ≥ 0.01)  عند  إحصائيا

 .  الجنس ملتغير  تعزى  الشباب   من  عينة لدى الجائحة ظل  في والديني  االخالقي الفكري   األمن لتعزيز السيبراني التنمر 

 الشباب  ؛الجائحة   ؛والديني االخالقي الفكري   األمن ؛السيبراني التنمر ؛استراتيجيات :يةالكلمات املفتاح
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  مقدمة

  خاص   بشكل  والبالد  عام  بشكل  العالم  جميع  في  املتوقعة  وغير  املتوقعة  التحديات  من  العديد  الفيروس  جائحة  فرضت

  في   للمشاركة   االنترنيت  عبر   املقض ي  الوقت  في   زاد  مما  األساسية  األنشطة   أهم   إغالق   إلى   أدى   االنترنيت   عبر   للتعليم   التحول   ان  اذ

  األفراد   بين   االنترنيت  عبر   التنمر  حدوث  من   متزايد  خطر  هناك  ذروتها؛  بلغت  قد  القلق   مستويات  تكون   قد   بينما  الرقمية  األنشطة

  عبر   االلكتروني  العنف  لخطابات  ورصد   تسجيل  مؤخرا  تم   حيث  االنترنيت  على   الوقت  من  املزيد  والقضاء  االتصال   تقييد  بسبب

  فرد   يقوم   عندما  أنه   على  إجرائيا  السيبراني  التنمر   معنى  توضيح  ويمكن   فوق؛  فما%  70  نسبته  بما  تبدأ   متفاوتة  بنسب   االنترنيت 

  أو   املحمول   الهاتف  باستخدام  معاملته   إساءة  أو  منه   السخرية  أسلوب  ممارسة  أو  آخر  فرد  ابتزاز  أو  بمضايقة  متكرر   بشكل  ما

  التنفيذ   وسيلة  حيث  من  املستحدثة الجرائم  من  Cyberbullying  اإللكتروني التنمر  جريمة  تعد  لذا  ؛.أخرى   أجهزة  أو  الكمبيوتر

– كاإليميل  اإلنترنت  وسائل  استخدام  وعدائية  متكررة  بطريقة  اآلخرين  إيذاء  تعمد  أجل  من  الحديثة  التقانة  وسائل  تستخدم  التي

  قنوات   توفر  حيث   مهما   دوار   تلعب  التكنولوجيا   أن    وبما  (؛136، ص  2020النجار،  )   وغيرها  التواصل  مواقع  - اإللكترونية  األلعاب

  اإلمكانيات   من   جدا  كبيرة  بدرجة  االستفادة   يمكن   والتي   األزمات،  مواجهة   كبيرة  بدرجة   عليها  تعتمد  والتي  الالزمة،   االتصال 

  التنمر   ملواجهة  حلول   عن   تبحث  أن   الدول   معظم   على   كورونا  أزمة   فرضت  وقد   التكنولوجيا  توفرها   التي   والطرق   واألدوات

  وعلى   عامة  بصفة  الحياة  مجاالت  كل  على  أثر  الفيروس  هذا  أن  حيث  الحياة،  مناحي  مختلف  في  الجائحة  هذه  ظل  في  االلكتروني

 (.290 ص ،2021املالكي، )  خاصة بصفة االلكتروني مجال 

 اإلشكالية 

شعور العديد من األفراد بالوحدة وخارج نطاق السيطرة اذ ان أخذهم من روتينهم اليومي  تسببت جائحة الكوفيد في  

املتسق وبيئاتهم العادية قد اجبرهم عل وضع طبيعي جديد يتضمن زيادة الوقت والنشاط على االنترنيت ويمكن أن تؤثر العزلة 

تخلق هذه العوامل موقفا لألفراد فيه للجوء الى التنمر    عن اآلخرين واألقران واملوجهين على ثقتهم وقيادتهم بسهولة يمكن ان 

لكل هذه األسباب    االلكتروني او ان يصبحوا ضحية له؛ لذا وجب او من الضروري عليهم تثقيف أنفسهم حول طرق التدخل...

ي لتعزيز االمن الفكري  متطلبات تنمية استراتيجيات مواجهة التنمر السيبران  " : جاءت هذه الدراسة املتواضعة التي عنونتها بـ

الشباب التنمر  "االخالقي والديني في ظل الجائحة لدى عينة من  الالزمة ملواجهة  االستراتيجيات  الضوء على  ، قصد تسليط 

السيبراني من اجل تعزيز االمن الفكري واالخالقي والديني، وتوعية الشباب بخطورة هذه الجريمة عليهم وعلى املجتمع وتزويدهم  

قانونيا ضد  بالنصائح   املعتمدة  والتحديات  العقوبات  عن  نظريا  الضوء  تسليط  وايضا  املتنمرين،  مكر  من  للنجاة  الضرورية 

الجرائم اإللكترونية، والتركيز على سبل الوقاية فهي كما قيل خير من العالج؛ وموضوع البحث الحالي له أهميته الحيوية على  

ها تتفاعل فيما بينها لتشكل في سياقها الواقعي الظاهرة ملوضوع البحث، وهذا    مستوى املعالجة النظرية والسوسيولوجية بحكم  أن 

 من خالل االجابة عن التساؤالت البحثية التالية: 

استراتيجيات مواجهة التنمر السيبراني لتعزيز االمن الفكري االخالقي والديني في ظل  بمتطلبات تنمية    هل يمكن التنبؤ  •

 من خالل املحاور؟   بالجائحة لدى عينة من الشبا
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 عند )هل هناك   •

 
استراتيجيات مواجهة التنمر السيبراني  ( في متوسط درجات متطلبات تنمية  α ≥ 0.01فروق دالة إحصائيا

 تعزى ملتغير الجنس؟ لتعزيز االمن الفكري االخالقي والديني في ظل الجائحة لدى عينة من الشباب

 الفرضيات: 

التنبؤ  .1 تنمية    يمكن  ظل  بمتطلبات  في  والديني  االخالقي  الفكري  االمن  لتعزيز  السيبراني  التنمر  مواجهة  استراتيجيات 

 من خالل املحاور.   الجائحة لدى عينة من الشباب

هناك   .2 )ليس  عند   
 
إحصائيا دالة  تنمية  α ≥ 0.01فروق  متطلبات  درجات  متوسط  في  التنمر  (  مواجهة  استراتيجيات 

 تعزى ملتغير الجنس.  من الفكري االخالقي والديني في ظل الجائحة لدى عينة من الشبابالسيبراني لتعزيز اال 

I.  اإلطار النظري 

اإللكتروني    - أوال التنمر  الزمن    :Cyberbullyingمفهوم  عبر  يتكرر  االشخاص  بين  للعنف  ومتعمد  عدواني  سلوك   " هو 

الفورية ومواقع االنترنيت، وااللعاب االلكترونية ضد اشخاص عاجزين عن  باستخدام تقنيات االتصال مثل الدردشة او الرسالة  

الدفاع عنهم أنفسهم؛ بينما بندر يعرفه اجرائيا بانه سلوك ايذاء يحدث من خالل وسائل التقنية عبر االنترنيت، ويتضمن اشكاال  

ا او نشر شائعات  انشاء صفحة مسيئة  او  او فيديو،  تعليق ضار او صورة  انتحال  منها، نشر  باإليذاء كما يتضمن  التهديد  و 

والشخ اخر  او حساب شخص  بيانات  محاولة سرقة  او  اخرى  بشخصية  اجاب  من  هو  سيبرانيا  املتنمر  بالتنمر  أص  قام  نه 

السيبراني سواء بشكل دائم او في بعض االحيان لكن الفرد ضحية التنمر السيبراني هو من اجاب بانه تعرض للتنمر السيبراني  

  (.218-216، ص 2020)لشريف، ' ' ائم او في بعض االحيانبشكل د

'' 
 
سلوك عدائي ومقصود ومتكـرر ينطـوي علـى اسـتغالل االنترنت ومواقع التواصل في إيقاع الضرر بزمالئه في  وهو أيضا

املدرسة جسديا أو عاطفيا أو لفظيا أو جنسيا بهدف امتالك زمام املتنمر به وإذالله للحصول على ما يريد بطريقة غير شرعية.  

كما عر ف    (.255، ص 2020)الحميري، 'وص على مقياس التنمر اإللكتروني'ملفحويعرف إجرائيا بأنه: الدرجة التي يحصل عليها ا

ه: اإليذاء املتكرر واملتعمد لآلخرين من خالل استخدام
 
األجهزة اإللكترونية مثل الكمبيوتر والهاتف الخلوي".    التنمر اإللكتروني بأن

  كترونية أو الرقمية، والذي يقوم به فرد أو جماعة من خالل اإلنترنت أو وسائل اإلعالم اإلل  كما يعرف بأنه: أي سلوك يتم عبر

باآلخرين، وقد تكون هوية املتنمر مجهولة أو    االتصال املتكرر الذي يتضمن رسائل عدائية أو عدوانية، والتي تهدف إلحاق األذى

 (. 377ص ،  2020)الخولي، ا ة أو خارجهاإللكتروني داخل املدرس معروفة للضحية، كما قد يحدث التنمر

الفرد     به توظيف  الدفاع عن نفسه  ويقصد  الضرر على شخص ال يستطيع  إيقاع  في  االتصال اإللكترونية  لوسائل 

أو إقصائه أو تهديده أو بالدرجة انتهاك خصوصياته. ويقاس إجرائي التي يحصل عليها    بصورة متعمدة ومتكررة، بتشويه سمعته

انتهاك   السخرية والتهديد،  السمعة والتحرش، اإلقصاء،  ) تشويه  التالية  املكونات  في   اإللكتروني  التنمر  الطالب على مقياس 

 واملعد في البحث الحالي(.  (الخصوصية

د اللطيف نستنج ان  للمتنمر االلكتروني صور واشكال تمثلت في  امللتهب والتحرش وتشويه  من خالل التعريف الذي قدمه عب

( إلى األنماط التالية: التخفي اإللكتروني، املضايقات  2016السمعة والخداع واملطاردة االلكترونية هذا وتوصلت دراسة حسين )

( إلى أن أكثر أنواع التنمر اإللكتروني شيوع  ا  2016ت دراسة علوان )اإللكترونية، القذف اإللكتروني، املطاردة اإللكترونية. وتوصل
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هو التنمر باستخدام الرسائل النصية، يليه املحادثة بنوعيها عن طريق غرف املحادثة أو املحادثة الفورية، ثم التنمر باستخدام   

الة النصية، تنمر الصورة/الفيديو عبر كاميرات  ( إلى األنماط التالية: تنمر الرس2017الصور والرسومات. وتوصلت دراسة عمارة )

الهواتف املحمولة، تنمر املكاملة الهاتفية عبر الهاتف املحمول، تنمر البريد اإللكتروني، نشر غرف الدردشة، التنمر من خالل  

 الرسائل الفورية، التنمر عبر املواقع اإللكترونية.  

 تؤدي إلى حدوث التنمر على االنترنيت ما يلي: األسباب التي مسببات التنمر اإللكتروني:   -1

االنترنيت.- على  الضعيف  الشخص  عل  السيطرة  في فرض  الكبيرة  بالرغبة  املتنمر  الشخص  املسببات  -شعور  من  تعد  الغيرة 

التنمر. سلوك  الى  تدفعهم  قد  البعض  بعضهم  االشخاص  فغيرة  االنترنيت  عل  التنمر  حدوث  في  نفسية -الرئيسية  اضرابات 

حيث سببت حالة    19-كية. التي تعد بيئة حاضنة لظهور اشكال مختلفة من اشكال التنمر االلكتروني في ظل جائحة كوفيدوسلو 

   (.141-63، ص ص  2021)الخالدي،  العزل االجتماعي والصحي في ارتفاع مؤشر ظهور االضطرابات النفسية والسلوكية

 علوماتي في النقاط التالية: يمكن حصر  التنمر املخصائص التنمر االلكتروني:  -2

صعوبة اكتشاف الجريمة  -الجريمة املعلوماتية ترتكب عبر الشبكة العنكبوتية.-.الكمبيوتر هو اداة ارتكاب الجريمة املعلوماتية-

 .  (.227، ص 2019)عزوز، صعوبة اثبات الجريمة املعلوماتية -املعلوماتية.

سهولة ارتكاب هذه الجريمة نظار الستخدام   -صعوبة إثباتها. وهي كاآلتي:ئص كما تتميز جرائم اإلعالم اإللكتروني بعدة خصا

 .سهولة إخفاء معالم الجريمة وصعوبة تتبع مرتكبيها -.الوسائل ذات الطابع التقني

 يتسم مرتكبو هذه الجرائم بالثقافة والعلم التكنولوجي، فاملجرم هنا ليس عاديا في يرتكب جريمة متخصصة -

الجرائم اإللكترونية تتسم بالخطورة البالغة، وذلك من عدة نواحي فمن ناحية: الخسائر الناجمة عنها كبيرة جدا، ومن ناحية  -

أخرى: نجدها ترتكب من فئات إجرامية متعددة تجعل من الصعب معرفة الفاعل ومن ناحية اخيرة تنطوي على سلوكيات غير  

 (.224، ص 2019)رجب، مألوفة.

من سبل مواجهة التنمر االلكتروني التكوين املستمر للمتعاملين باتباع عدد  واجهة التنمر االلكتروني في زمن كورونا:  سبل م  -3

من اإلجراءات التي من شأنها املساعدة في الحد من مخاطر هذه الهجمات التي تستغل ظروف االنشغال بمتابعة فيروس كورونا  

إجراء عمليات فحص  -عرف على محاوالت االختيال والتصيد اإللكتروني وآليات اإلبالغ عنها.التدريب على كيفية الت  -: املستجد وهي

منتظمة ألية نقاط ضعف محتملة، السيما البنى التحتية املتصلة بشبكة اإلنترنت والتأكد من أن سيطرتهم على إدارة األجهزة  

إجر  من  والتحقق  وموثوقة،  معروفة  وسائط  عبر  وتثبيتها  دوريا.والتطبيقات،  والتحديث  الترقية  عمليات  آليات  -اء  استخدام 

التحقق من هوية املستخدم متعددة العوامل حيثما أمكن ، فطلب عناصر إضافية للتحقق من الهوية يصعب املهمة على من  

تطبيق ضوابط رصد لألنشطة املشبوهة عبر    -يقف خلف محاوالت االختراق باستخدام معلومات مسروقة من املستخدمين.

أدوات   باستخدام  االختراق  محاوالت  في  املستخدمة  للملفات  معتاد  غير  نشاط  أي  من  والتحقق  رصد  على  والتركيز  الشبكة، 

الشبكة. اتصال غير معتاد عبر  أو بواسطة  أداة عقد    - وبرمجيات معينة،  التركيز على متطلبات األمان للمؤسسة عند تحديد 

ذلك للتأكد من أن األداة تسمح بالحفاظ على مستوى الحماية الالزم للمحادثات املؤتمرات عن بعد والشركات التي تقدمها، و 

 والبيانات. 
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ثقف نفسك للحصول على معلومات حول كيفية حماية جهاز الكمبيوتر املنزلي من خالل االطالع على املقاالت واملعلومات   -

األمان  التالي:وبرامج  الرابط  خالل  من  مايكروسوفت  برنامج  يوفرها  الخدمة  وهذه   ، https://www.microsoft.com/ar-

ww/security :-    ال ترد على أي رسالة بريد إلكتروني تطلب معلومات شخصية و ال تثق بأي رسالة بريد إلكتروني ترد من شركة أو

. الشخصية  معلوماتك  منك  .  -شخص يطلب  املشبوهة  اإللكتروني  البريد  رسائل  في  املوجودة  الروابط  على  تنقر  ترسل  ال  -ال   

علوماتك الشخصية في رسائل البريد اإللكتروني فهذا النوع من الرسائل هي غير مشفرة وتشبه إرسال البطاقات البريدية، إذا  م

لتوقيع الرسائل وتشفيرها رقميا    Outlookاضطررت إلى استخدام رسائل البريد اإللكتروني للمعامالت الشخصية، فاستخدم  

يدعم   MSNو   Microsoft  Hotmailو    Microsoft Outlook Expressو   Microsoftعن طريق استخدام أمان

S/MIME 

S/MIME. أمانEudora   وNetscape وLotus Notes وOffice Outlook Web Access 

ويب - عنوان  يسبق  أن  وينبغي  التشفير  يستخدم  ويب  موقع  أن  من  منhttps //: تأكد   
 
 htt//: بدال

الخاص   العنوان  في شريط  املستعرض    .باملستعرضالعادي  القفل على شريط معلومات  ايقونة  نقرا مزدوجا فوق  انقر  ايضا 

 (. 189-186، ص ص2021)دكاك، لعرض الشهادات الرقمية الخاصة باملوقع

تعرض  - حال  ففي  اإلنترنت،  على  للمعامالت  االئتمان  بطاقات  استخدام  عند  حذرا  تكون  أن   ينبغي 

الجهات املصدرة لبطاقات االئتمان خدمة التسوق عبر اإلنترنت بأرقام بطاقات ائتمان افتراضية  البطاقة للخطر توفر العديد من  

أو شهرين في غضون شهر  مدة صالحيتها  تنتهي  األرقام   واحدة، وهذه 
 
ويؤكد (189-186، ص ص2021)دكاك،  تستخدم مرة  .

ة اإللكترونية و للوصول إلى هـذه النتيجـة بشـكل منطقـي  على أهمية وضـع استراتيجية شــاملة ملكافحــة الجريمــ2016)القحطاني)

علـى  تلقيهــا  الــتي  والتحديات  اإللكترونية،  بالجرائــم  أحاطــت  الــتي  املعاصرة  األوجـه  تحديد  بمكان  األهمية  من  أن  كما  وسـليم، 

املش وخاصـة  الحيـاة،  جوانـب  كافة  في  والتنفيذية  والقضائية  التشــريعية  األجهـزة  الهيئـات  هـذه  تواجـه  الـتي  العمليـة  ـكالت 

والسـلطات، انطالقـا مـن مبـدأ املشـروعية والتهديد، فعناصر الجريمة، وافتراضية غالبا مختلفة، ومتجددة، فهي غامضة أحيانا  

ا، ولذلـك فـإن نجـود النصـوص املعاصرة الـتي تعـالج هـذه األفعـال املجرمة أمر على غاية من األ  همية، ووجود األجهزة القضائيـة  غالب 

 (.88، ص 2019)الشبلي،    .والتنفيذيـة القـادرة علـى التعامـل مـع هـذه النصـوص أمـر ال يقــل أهميـة

 

ائ  -4 ( والتي  261  -15من املرسوم الرئاس ي )  3فقرة    06حسب املادة    رية من جريمة التنمر اإللكتروني: موقف التشريعات الجز

تنفيذ عمليات املراقبة الوقائية لالتصاالت االلكترونية من اجل الكشف  -من ذات املرسوم هي:    11سب املدة  من ضمن مهامها ح

 عن الجرائم املتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال بناء على رخصة مكتوبة من السلطة القضائية وتحت مراقبتها.

 الوقائية الى السلطات القضائية ومصالح الشرطة. ارسال املعلومات املحصل عليها من خالل املراقبة -

 جمع ومركزة واستغالل كل املعلومات التي تسمح بالكشف عن الجرائم املتصلة بتكنولوجيا االعالم. -

 تزويد السلطات القضائية ومالح الشرطة تلقائيا او بناء على طلبها باملعلومات املتعلقة بهذه الجرائم.-

قضائية االجنبية في مجال تدخل الهيئة وجمع املعطيات املفيدة في تحديد مكان تواجد مرتكبي الجرائم  تنفيذ طلبات املساعدة ال-

 املتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال ومكافحتها. 
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( الذي يتضمن هو اآلخر القواعد االجرائية لهذه الجرائم اجراءات مستحدثة تتالءم مع طبيعة  09/04اقر املشرع في القانون ) 

ه الجرائم حيث رأى انه اذا كان الجاني يستعمل هذه التكنولوجيات التقنية في تنفيذ جرائمه فمن باب أولى استعمالها من  هذ

ارتكابها وعليه سوف نحاول شرحها التحري والتحقيق للتصدي لها بنفس وسيلة  - مراقبة االتصاالت االلكترونية.-قبل أجهزة 

الى  -حجز املعطيات املعلوماتية.  - ش وضبط املعطيات.التفتي-حماية املعطيات املتحصل عليها. الحجز عن طريق منع الوصول 

 (. 680-676، ص ص 2020جبار، ) حفظ املعطيات املتعلقة بحركة السير-حجز املعطيات ذات املحتوى املجرم.-املعطيات.

ائري:    -5 ث سنوات حسب الفعل املرتكب والغرامة  عقوبة الحبس تتراوح مدتها شهرين الى ثال العقوبات املطبقة في التشريع الجز

البسيطة(   )الجريمة  بالغش  والبقاء  الدخول  املرتكب  الفعل  دج حسب  ألف  مائة  الى خمسة  ألف  من خمسين  قيمتها  تتراوح 

املنظمة   تغيير ملعطيات  او  االفعال حذف  ترتب عن هذه  اذا  العقوبة  املشددة( وتضاعفت  )الجريمة  بالغش  والبقاء  الدخول 

 العمدي على املعطيات(   االعتداء

التكميلية:   - املاسة  العقوبات  الجرائم  من  الجريمة  ارتكاب  في  املستخدمة  والوسائل  والبرامج  االجهزة  تشمل  املصادرة  

( التي تكون محال لجريمة  les sitesباألنظمة املعلوماتية مع مراعاة حقوق الغير حسن النية واغالق املواقع واالمر يتعلق باملوقع )

الجرائم املاسة باألنظمة املعلوماتية واغالق محل او مكان االستغالل اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها ومثال ذلك  من  

 اغالق املقهى االلكتروني الذي ترتكب منه مثل هذه الجرائم شرط توافر عناصر العلم لدى مالكها. 

ة الدولية لإلجرام املعلوماتي واعتمده املشرع الجزائري بالنسبة  من االتفاقي 11جاءت به املادةعقوبة الشروع في الجريمة:  -

اذ  أللجرائم املاسة باألنظمة املعلوماتية بحيث توسع نطاق العقوبة لتشمل   كبر قدر من االفعال املاسة باألنظمة املعلوماتية 

 اصبح الشروع معاقب عليه بنفس عقوبة املقررة على الجنحة ذاتها. 

املشددة: - العقوبة  تضا  الظروف  الوطني  إعف  الدفاع  الجريمة  العامة.  أذا استهدفت  الهيئات واملؤسسات  )اسعداني،   و 

2019 ،255 .) 

 

: مفهوم األمن الفكري واألخالقي والديني:  
ً
 ثانيا

القدرة على املحافظة على سالمة األفكار واملعتقدات الصحيحة لدى األفراد مع  intellectual security:األمن الفكري   -1

تزويدهم بأدوات البحث واملعرفة وبيان طرق التفكير الصحيح ويكمل هذا ويتممه مسلك األدب والتربية وحسن االتصال؛ ويعرفه  

الدخيلة على املجتمع من خالل تزويدهم باألدوات  ( القدرة على تحصين األفراد من األفكار واملعتقدات  13:  2016مسفر الوداعي )

(  5:  2018املعرفية والعملية التي يتم من خاللها الحكم على تلك األفكار واملعتقدات وتميز  الحق عن الباطل؛ بينما يعرفه )ناجي  

وعقلة   وحماية  الفرد  لدى  الفكرية  املنظومة  تحصين  عملية  عن  الناجمة  الفكر  من سالمة  ''حالة  وقيمة  بأنه  فهمة  وسالمة 

ومعلوماته من الشوائب واالنحرافات التي تتعارض مع دينه وعقيدته وهويته الثقافية والوطنية وقيم ومصالح مجتمعه، وتؤدي 

 (. 850-759،ص 2021مشعل، )إلى الغلو والتطرف واالستهتار واالنحراف 

)كوفيد  -ثالثا: كورونا  فيروس  بمت(:  19-مفهوم  الجديد  الفيروس  واختصاره  وُسمي  الشرق،  التاجي  الرئوي  االلتهاب  الزمة 

أوسطي  « Middle East Respiratory Syndromeالعلمي  »«MERS-CoV»   ''  الشرق كورونا  بفيروس  أيضا  ُعرف  ميرس'' 

الفيروسات التاجية، وقد   األوسط، أو فيروس كورونا الجديد، أو كورونا نوفل، ويعد كورونا هو الفيروس السادس من فصيلة
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 شبيه سارس أو سارس السعودي في بعض الصحف األجنبية واتفق مؤخرا  أطلق عليه في البداية عدد من األسماء املختلفة مثل  

 (.5-4ص ، 2013خليل، ) على تسميته » فيروس كورونا املسبب ملتالزمة الجهاز التنفس ي الشرق أوسطي 

ا مثل الزكام وااللتهاب التنفس ي الحاد الوخيم )السارز(  فيروسات كورونا هي مجموعة من   الفيروسات التي يمكنها أن تسبب أمراض 

ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية )ميرز( تم اكتشاف نوع جديد من فيروسات كورونا بعد أن تم التعرف عليه كمسبب النتشار  

  2ن باسم فيروس املتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة كورونا  ؛ ُيعرف الفيروس اآل 2019أحد األمراض التي بدأت في الصين في  

، أعلنت منظمة الصحة  2020(. في مارس/آذار  19)كوفيد    2019(. ويسمى املرض الناتج بمرض فيروس كورونا  2)سارز كوف  

هو مرض   COVID)-19( 2019مرض فيروس التاجية   .1( كجائحة 19-)كوفيد 2019العاملية أنها صنفت مرض فيروس كورونا  

،  )ARDS(ة  معد جديد تم تحديده مع قدرة انتقال سريعة بين البشر والوفيات املتنوعة، بسبب متالزمة الضائقة التنفسية الحاد

ا حالة التأهب العاملية COVID-19 تعد مكافحة   تمت تسمية الفيروسات التاجية باسم املسامير  ؛ أهم املهام التي تثير أيض 
 
أيضا

، ومتالزمة الشرق األوسط  229E   ،NL63  ،OC43  ،HKU1  ،CoV -SARSالشبيهة بالتاج على سطحها، مع أنواع معروفة من  

تاجي سابع فيروس    CoV-  2، واألخيران من أصل حيواني وقد تم  ربطهما بأمراض قاتلة، كان سارسCoV-(MERS(التنفسية 

 (.5-4 ، ص2013خليل، ) ة  يمحدد مع قدرة العدوى البشر 

 

II. واألدوات  نهجيةامل 

ه(  131:  2014  سليمان،)  حسب  الوصفي  املنهج  تعريف  يمكن  :الدراسة  منهج  -1
 
  من   ظاهرة  على  ينصب  استقصاء»  بأن

  أخرى،   ظواهر  وبين  وبينها  عناصرها  بين  العالقات  وتحديد  جوانبها  وكشف  تشخيصها  يقصد  الحاضر،  في  قائمة  هي  كما  الظواهر

  محددة   مشكلة  أو  ظاهرة  لوصف  املنظم   العلمي  والتفسير  التحليل  أشكال  أحد   ،«البحث   في  الوصفي   األسلوب  أن    إلى  ويشير

ا  وتصويرها   للدراسة   وإخضاعها  وتحليلها  وتصنيفها   املشكلة،  أو  الظاهرة،  عن  مقننة   ومعلومات  بيانات  جمع   طريق   عن   كمي 

 . الدقيقة

  ويهتم   الواقع،  في  توجد  كما  الظاهرة  أو  الواقع  دراسة   على  يعتمد  أسلوب»  هو  الوصفي  املنهج(  117:  2010  العساف، )  وحسب

   بوصفها
 
   وصفا

 
   عنها  ويعبر  دقيقا

 
   تعبيرا

 
ا  خصائصها،  ويوضح  الظاهرة  لنا  يصف  الكيفي  فالتعبير  كميا   فيعطينا   الكمي  التعبير  أم 

 . «املختلفة  الظواهر مع  ارتباطها ودرجات حجمها أو  الظاهرة هذه مقدار  يوضح رقميا وصفا

  حينما   الطريقة   هذه   ويستخدم    purposive sampleالقصدية  بالطريقة   الدراسة   عينة   اختيار   تم  :  الدراسة  وعينة   مجتمع   -2

  من   تعاني  الطريقة  هذه أن إال ممثلة  العينة هده  أن   في  خاصة  وتقديرات  ألحكام  وفقا  مقصودة  بصورة   البحث عينة  اختيار   نريد

 .وشابة شاب( 300)  بـ مقدرة عينة  على املقياس تطبيق وتم ، نتائجها  في الثقة  نقص

 

 

 

 
1 https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963 

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
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 الدراسة أدوات   -3

  اعدها   املقاييس  من  مجموع  على  االعتماد  بعد  الباحثة  اعداد  من  :اإللكتروني  التنمر   مواجهة  استراتيجيات   مقياس •

 درجة (  101)  للمقياس  درجة  أعلى  وتبلغ  محاورين،  على  موزع  عبارة(  37)  النهائية  صورته  في  املقياس  تضمن  حيث     عرب  باحثون 

  حسب (  1-2-3)  بين  تراوحت   أوزان   أعطيت   ،(نادرا  -أحيانا-  كثيرا )  الخمسة  اإلجابة  ببدائل  األفراد  يجيب   درجة(  37)  درجة  وأقل

 .اإلجابة تسلسل

  صورته   في  املقياس  يتضمن  حيث(  2021)  رباب  مشعل،  الباحثة  اعداد  من   :واألخالقي   الفكري   األمن  تعزيز   مقياس •

  اإلجابة   ببدائل  األفراد  يجيب  درجة(  22)  درجة  وأقل  درجة(  66)  للمقياس  درجة  أعلى  وتبلغ  محورين،  على  موزع  عبارة(  22)  النهائية

 . اإلجابة  تسلسل حسب( 1- 2-3) بين تراوحت   أوزان أعطيت  ،(نادرا - أحيانا-  كثيرا) الخمسة

  إلى   وصوال  والتفسير   والتحليل  العرض  عملية  تسهيل  بهدف  اإلحصائية  األساليب  بعض  على  اعتمدنا:  اإلحصائية  األساليب  -4

 :  كالتالي توضيحها ويمكن بها   سنخرج التي الدراسة نتائج

 (. املعياري  االنحراف  الحسابي،  املتوسط) في املتمثلة املركزية   النزعة مقاييس  تطبيق .1

 .    بتطبيق وذلك الفروق  داللة  دراسة .2

  البرنامج   حزمة  باستعمال  للبيانات  اإلحصائية  املعالجة  تمت  ولقد  املتوسطات،  بين  الفروق  لداللة"  ت"  اختبار -

 .   املوالي الفصل  في ستعرض التي  النتائج  على  خاللها من حصلنا والتي(  26spss)  االجتماعية العلوم في اإلحصائي

III.  ومناقشتها  النتائج 

األولى:  -1 نتائج الفرضية  التنمر    عرض وتحليل  تنمية استراتيجيات مواجهة  التنبؤ بمتطلبات  '' يمكن  نص الفرضية 

االمن الفكري  السيبراني لتعزيز االمن الفكري االخالقي والديني في ظل الجائحة لدى عينة من الشباب من خالل محاور تعزيز  

ت معالجة استجابات الشباب والبالغ عددهم ) االخالقي الديني  ( على املقياس  N=300''؛ وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم 

املتغيرات    Stepwiseباستخدام اختبار االنحدار متعدد الخطوات بطريقة االنحدار أن  البرنامج قام بإدخال جميع  حيث يتبين 

اال  معادلة   في  من  املستقلة  النوع  لهذا  اإلحصائية  املعالجة  عنها  التي أسفرت  للنتائج  يلي عرض  املتعدد، وفيما  الخطي  نحدار 

 االختبار والجداول املوالية توضح ذلك:

 لنموذج االنحدار املتعدد   ANOVA(: يمثل نتائج اختبار تحليل التباين   02جدول رقم ) 

 متغير الدراسة 
مصدر  

 التباين 

مجموع 

 املربعات 
Df 

متوسط  

 املربعات 
F sig 

متطلبات تنمية استراتيجيات  

 مواجهة التنمر السيبراني 

 3432.879 2 6865.758 االنحدار 
43.934 

 

دال  0.000

 إحصائيا
 297 23206.492 الخط 

78.136 
 299 30072.250 الكلي 

 26spssاملصدر : مخرجات 
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: من خالل الجدول املحصل عليه أعاله توضح    املعالجة اإلحصائية للبيانات أن 

آنوفا  التباين االحادي  ان  قيمة    Anova  نتائج تحليل  بقيمة احتمالية    43.934قد بلغت    Fالختبار معنوية االنحدار ونالحظ  

=0.000 sig    التفسيرية العالية   القوة مما يؤكد وبالتالي نقبل الفرضية وهو أن  االنحدار معنوي ال يساوي الصفر    0.01أصغر من

الناحية  املتعدد من  االنحدار الخطي  التنمر  وبالتالي    اإلحصائية   لنموذج  استراتيجيات مواجهة  تنمية  بمتطلبات  التنبؤ  يمكن 

والديني في ظل الجائحة لدى عينة من الشباب من خالل محاور تعزيز االمن الفكري  السيبراني لتعزيز االمن الفكري االخالقي  

الديني للتباين؛  االخالقي   
 
 جوهريا

 
تفسيرا التي أضافت  هي  املحاور  أي    

 
تحديدا نعرف  لكننا ال  تفصيل    لذلك،  الى جدول  نذهب 

 معامالت معادلة االنحدار ليتضح لنا ذلك األمر. 

 امالت االنحدار املتعدد للمحاور والدرجة الكلية (: يمثل مع02جدول رقم) 

 T املتغيرات املنبئة  املتغير التابع 

معامل  

االنحدار  

غير  

 Bاملعياري 

  معامل

االرتباط  

املتعدد  

R 

نسبة  

 املساهمة

2R 

Sig 

متطلبات تنمية استراتيجيات  

 مواجهة التنمر السيبراني 

 0.000 دال 0.509 0.714 0.984 6.122 امن الفكر االخالقي 

 0.000 دال 0.470 0.686 0.742 5.385 امن الفكر الديني 

  27.786قيمة الثابت = 

 دال 0.000 0.555 0.745 0.953 19.294 الدرجة الكلية 

 27.839=  قيمة الثابت

 26spssالمصدر : مخرجات 

 :  من خالل الجدول املحصل عليه أعاله توضح املعالجة اإلحصائية للبيانات أن 

اختبار  - اإلحصائية وحسب  الناحية  من  معنوية  كلها  كانت  الكلية  والدرجة  معنوية t العبارات  ( حيت   ≥ 0.01P )عند مستوى 

بـ   الكلية  للدرجة  'ت'  قيمة  درت 
ُ
قيمة     19.294ق درت 

ُ
'   0.953بـ    Bوق في  ' ت'  قيمة  درت 

ُ
ق التنمر    بينما  استراتيجيات مواجهة 

درت قيمة    6.122''امن الفكر االخالقي'' بـ  الفكر االمني من خالل التالي:االلكتروني تسهم في تعزيز  
ُ
درت قيمة '  0.984بـ    Bوق

ُ
؛ وق

درت قيمة  5.385ت' في '' امن الفكر الديني'' بـ 
ُ
 ؛ 0.742بـ  Bوق

وكذلك مربع معامل    0.745معامل االرتباط بين استراتيجيات مواجه التنمر االلكتروني وتعزيز أمن الفكري االخالقي والديني هو    -

، وبذلك تفسر محاور تعزيز أمن الفكري االخالقي 0.554معامل التحديد املتعدد ومربع معامل االرتباط املعدل    0.555االرتباط  

النسبة ذات داللة معنوية    %  55والديني   الداللة  من التباين وهذه   0.01أصغر من     sig=0.000كما يتضح ذلك من مستوى 

درت قيمة  19.294(+ )27.839خط االنحدار= قيمة الثابت )وتكون معادلة  
ُ
( محاور تعزيز أمن الفكر االخالقي والديني؛ حيث ق

https://www.sport.ta4a.us/fitness/1078-muscle-power.html
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وبذلك يفسر   0.509معامل التحديد املتعدد ومربع معامل االرتباط املعدل    0.714معامل االرتباط محور أمن الفكر االخالقي بـ   

جيات مواجه التنمر االلكتروني وهذه النسبة ذات داللة معنوية كما يتضح ذلك  من تباين استراتي  %)51هذه املحور ما نسبته )

 .0.05أصغر من   sig=0.000من مستوى الداللة

بـ   الديني  درت قيمة معامل االرتباط محور أمن الفكر 
ُ
املتعدد ومربع معامل االرتباط املعدل    0.686وق  0.470معامل التحديد 

من تباين استراتيجيات مواجه التنمر االلكتروني وهذه النسبة ذات داللة معنوية كما    %)47)  وبذلك يفسر هذه املحور ما نسبته

 .0.05أصغر من   sig=0.000يتضح ذلك من مستوى الداللة

ه  
 
استراتيجيات مواجه التنمر االلكتروني وتعزيز أمن الفكري  تتباين  بالتالي النتائج التي تم استخالصها تشير إلى أن

أمن الفكر    -امن الفكر االخالقي)كما يتبين أن  املحاور األكثر أهمية في هذا التباين هي على الترتيب    االخالقي والديني لدى الشباب

 ( الديني

 عند ) ليس هناك  ''  نص الفرضية    عرض نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها:  -2
ً
( في متوسط  α ≥ 0.01فروق دالة إحصائيا

استراتيجيات مواجهة التنمر السيبراني لتعزيز االمن الفكري االخالقي والديني في ظل الجائحة لدى  درجات متطلبات تنمية 

وحساب املتوسطات    T_test  وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم  استخدام اختبارتعزى ملتغير الجنس.''؛    عينة من الشباب

ألجل معرفة إذا كان هناك اختالف بين األفراد )ذكور؛ إناث( حول دور استراتيجيات مواجهة التنمر  واالنحرافات املعيارية، وذلك  

السيبراني في تعزيز االمن الفكري االخالقي والديني في ظل الجائحة لدى عينة من الشباب، وفيما يلي عرض للنتائج التي أسفرت  

 الجدول املوالي:  عنها املعالجة اإلحصائية لهذا النوع من االختبار عبر 

    T(: يمثل املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ونتائج اختبار 03جدول رقم) 

 :  من خالل الجدول املحصل عليه أعاله توضح املعالجة اإلحصائية للبيانات أن 

هذا يدل على التجانس للتباين   0.05وهي أكبر من    0.230عند مستوى داللة  3.227القيمة    (F)بالنسبة لالستراتيجيات بلغت   -

استراتيجيات مواجهة التنمر  في    %09ونسبة انحراف اإلناث بلغت    %11حيث سجلنا أن  نسبة انحراف )تشتت( الذكور بلغت  

 السيبراني لدى عينة من الشباب.

  X S  DF متغيرات الدراسة 
Sig 

 االلكترونياستراتيجيات مواجه التنمر 
 10.55 67.75 150 الذكور 

 غير دال إحصائيا  0.230 198 1.204
 9.46 69.14 150 اإلناث 

 =sig  0.073وقيمة         3.227=   (F)قيمة 

 أمن الفكري االخالقي والديني 
 8.33 42.35 150 الذكور 

 غير دال إحصائيا  0.552 298 0.596
 7.33 42.89 150 اإلناث 

 =sig  0.245وقيمة         1.355=   (F)قيمة 
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الحرية    1.204بلغت    (T)وقيمة    -  درجة  )  198عند  اإلحصائية  الداللة  داللة  0.230بمستوى  ذات  فروق  توجد  ال  إذن   ،)

وقيمة املتوسط الحسابي    67.75بناء  على النوع )ذكور؛ إناث( حيث بلغ الذكور متوسط حسابي القيمة  إحصائية لدى األفراد  

 س ليس له أي تأثير على االستراتيجيات.؛ ويمكن عزو هاته النتائج بـأن  الجن69.14 لإلناث بلغت

هذا يدل على التجانس للتباين حيث سجلنا أن  نسبة    0.05وهي أكبر من    0.245عند مستوى داللة  1.355بلغت    (F)قيمة   -

في تعزيز االمن الفكري االخالقي والديني في ظل الجائحة    %07ونسبة انحراف اإلناث بلغت    %08انحراف )تشتت( الذكور بلغت  

 ى عينة من الشباب. لد

(، إذن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  0.552بمستوى الداللة اإلحصائية )  198عند درجة الحرية    0.596بلغت    (T)قيمة    -

 وقيمة املتوسط الحسابي لإلناث بلغت  42.35بناء  على النوع )ذكور؛ إناث( حيث بلغ الذكور متوسط حسابي القيمة  لدى األفراد  

 عزو هاته النتائج بـأن  الجنس ليس له أي تأثير في تعزيز االمن الفكري. ؛ ويمكن 42.89

ا  استراتيجيات مواجهة التنمر السيبراني  أي أن    - ا محوري  في تعزيز االمن الفكري االخالقي والديني في ظل الجائحة لدى  تلعب دور 

فتوعية الشباب بالعوامل املؤدية للوقوع  ل خاص  لكال الجنسين بما يحدث في العالم بشكل عام وفي الوطن بشك  عينة من الشباب

في الجرائم االلكترونية باإلبالغ عن الحسابات املزعجة أو املحتالة يسهم في تعزيز فكر االمني وبتفعيل ثقافة الحيطة والحذر عند  

االيجابي للمستحدثات التكنولوجية  التدرب على التوظيف    استخدام مواقع التواصل االجتماعي باعتماد كلمات سر معقدة أو 

 في الحياة. 

 الخالصة 

 
 
ه   القول   يمكن   ختاما

 
  يستخدمونها   ا أشخاص  هناك   أن  إال   للشباب،  اإلنترنت  جلبتها  التي   الفوائد   كل   من   الرغم  على  أن

ا  التنمر  كان  فمثلما  مختلقة  بطريقة  لكن  عليهم؛  والتسلط  والسخرية  باآلخرين  الضرر   الحاق  بقصد   كان   التاريخ   فجر  منذ  موجود 

ا  االفتراض ي  التنمر ،  األكثر  اإلنترنت  عبر  التسلط  يعتبر  لذا  اإلنترنت؛  ظهور   بداية  منذ  موجود 
 
  بينما   النظري   الجانب  من  هذا  شيوعا

 : أن أهمها من  النتائج  من  عدد إلى  البحثية  الورقة  توصلت حيث  تحققت قد الفرضيات  جميع أن    القول   يمكن التطبيقي   الجانب

  ظل في والديني  االخالقي  الفكري   مناأل  لتعزيز السيبراني التنمر  مواجهة  استراتيجيات تنمية بمتطلبات  التنبؤ يمكن •

 .الفكري   االمن  املحاور   خالل من  الشباب  من عينة لدى الجائحة 

   دالة  فروق   هناك  ليس •
 
  التنمر   مواجهة  استراتيجيات  تنمية  متطلبات   درجات  متوسط   في(  α ≥ 0.01)  عند   إحصائيا

 . الجنس ملتغير تعزى  الشباب من  عينة  لدى الجائحة  ظل  في والديني االخالقي الفكري  االمن   لتعزيز السيبراني

افيا   قائمة البيبليوغر

 . القاهرة: عالم الكتب.1( مناهج البحث. ط2014) سليمان، عبد الرحمان سيد -

 .العلوم السلوكية، ب ط. الرياض: دار الزهراء( املدخل إلى البحث في 2012) العساف، صالح -
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(، دور وسائل اإلعالم الجديد في تنمية الوعي الصحي ومكافحة األزمات الصحية العاملية في ضوء انتشار  2020علة، عيشة ) -

 515-496: 11فيروس كورونا، مجلة الدراسات اإلعالمية )دولية(، ع

مج ارشادي انتقائي في الدعم النفس ي االيجابي للحد من التنمر  (، برنا2020الحميري، ساهرة قحطان عبد الجبار) -

 .274 -251، ص 6ع 28االلكتروني لدى طالب املرحلة الثانوية بمحافظة بابل، مجلة جامعة بابل للعلوم االنسانية، املجلد 

- ( مجيد  فؤاد  االكاديمية  2020النجار، سحر  املجلة  واألمريكي("،  العراقي  القانون  في  )دراسة  اإللكتروني  التنمر  "جريمة   ،)

 136، ص ص 4ع 11للبحث القانون، املجلد

من    ( درجة تطبيق القيادة التكنولوجية في املدارس الثانوية بجدة في ضوء جائحة كورونا2021املالكي، عادل عازب وآخرون ) -

 .290العدد العاشر،  –جامعة اسيوط، املجلد السابع والثالثون  –وجهة نظر املعلمين واملعلمات، املجلة العلمية لكلية التربية 

( درجة اسهام التنمر السيبراني في الجوانب األكاديمية  2020الشريف، بندر بن عبد هللا ومحمد، عبد العاطي عبد الكريم، )  -

واال  واألسرية  الجامعة  والنفسية  مجلة  املنورة،  باملدينة  والثانوية  املتوسطة  املرحلتين  وطالبات  طالب  لدى  للمتنمر  جتماعية 

 . 218-216االسالمية للعلوم التربوية واالجتماعية، ص 

(، برنامج ارشادي انتقائي في الدعم النفس ي االيجابي للحد من التنمر االلكتروني  2020الحميري، ساهرة قحطان عبد الجبار) -

 . 255، ص 6ع 28دى طالب املرحلة الثانوية بمحافظة بابل، مجلة جامعة بابل للعلوم االنسانية، املجلد ل

( فعالية اإلرشاد االنتقائي التكاملي في خفض مستوى سلوك التنمر اإللكتروني لدى  2020الخولي، محمود سعيد إبراهيم )  -

 .377، ص 14، ع 4عاقة واملوهبة املجلد الطالب ذوي االحتياجات الخاصة، املجلة العربية لعلوم اال 

( التنمر االجتماعي وااللكتروني لدى طالبات املرحلة االعدادية وسبل املعالجة والوقاية،  2021الخالدي، عبير نجم عبد هللا ) -

 141-63، ص ص  27اشراقات تنموية، ع 

،  1ع  4مجلة الدراسات والبحوث القانونية مجلد (، التجارة االلكترونية وتحديات الجريمة املعلوماتية، 2019عزوز، سعيدي ) -

 . 227ص 

( استخدام طالب الجامعة لوسائل اإلعالم الجديد وعالقته بدرجة تعرضهم لجرائم اإلعالم 2019رجب، صفاء أحمد محمود ) -

 .224، ص 24ع 5اإللكتروني: دراسة ميدانية، مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعيةـ املجلد 

(، جريمة االحتيال االلكتروني في زمن كورونا، مجلة املنارة للدراسات القانونية واالدارية عدد خاص  2021لدين )دكاك، صالح ا -

 . 189-186حول القانون الجنائي،   ص ص 

( الجريمة اإللكترونية في سلطنة عمان: التحديات والحلول القانونية  مجلة العلوم 2019الشبلي،  عبد هللا بن علي بن سالم ) -

 قتصادية واإلدارية والقانونية ــ املجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ العدد الثاني ــ املجلد الثالث.اال

(، الخصوصية االجرائية ملواجهة االجرام االلكتروني في التشريع الجزائري، مجلة دراسات وأبحاث املجلة  2020جبار، فطيمة ) -

 .680-676، ص ص 4ع 12انية واالجتماعية، مجلدالعربية لألبحاث والدراسات في العلوم االنس

( التجربة الجزائرية ملواجهة الجريمة االلكترونية في ظل البيئة التفاعلية الجديدة  2019اسعداني، سالمي و طراد، طارق ) -

 . 255ص  12)عرض تشريعي(، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد

 التربوي والنفس ي دليل تصميم البحوث، مكتبة االنجلو املصرية.( البحث  2011عبد الوارث، سمية علي) -
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(، فاعلية بيئة تعلم معرفي/ سلوكي قائمة على املفضالت  2017درويش، عمرو محمد أحمد و الليثي، أحمد حسن محمد ) -

- 199صص  1، ج4ة، العدداالجتماعية في تنمية استراتيجيات مواجهة التنمر االلكتروني لطالب املرحلة الثانوية، العلوم التربوي

264 

(، اسهامات الخدمة االجتماعية ف الحد من مخاطر الجرائم االلكترونية دراسة مطبقة على  2021القحطاني، منال مشبب) -

التربوية والدراسات   العلوم  الرحمان، مجلة  األميرة نورة بنت عبد  بكلية الخدمة االجتماعية بجامعة  التعليمية  الهيئة  أعضاء 

 82-54ص  ، ص16، العدد7ملجلداإلنسانيةـ ا

(، دور املدرسة االبتدائية في مواجهة التنمر االلكتروني لدى طالبها من وجهة نظر املرشدين  2021املغذوي، عادل بن عايض) -

 . 104-43الطالبيين في منطقة املدينة املنورة، مجلة الجامعة االسالمية للعلوم التربوية واالجتماعية،  ص ص

السيد   - رباب  الحميد)مشعل،  للمراهقين  2021عبد  االجتماعي  التواصل  لوسائل  اآلمن  االستخدام  لتحقيق  األسرة  دور   )

التربي النوعية،    ةوعالقته بتعزيز األمن الفكري واألخالقي واستراتيجيات مواجهة التنمر اإللكتروني، مجلة البحوث في مجاالت 

 .850-759: 34،ع7املجلد

سليمان   - حلمي  أمال  التنفسية2013)خليل،  األوسط  الشرق  متالزمة   " الجديد  كورونا  فيروس  الجغرافية  : " (  في  دراسة 

 .قسم الجغرافيا -كلية العلوم االجتماعية   -، جامعة الكويت  398الطبية، رسائل جغرافية، الرسالة

- Lian, J., Jin, X., Hao, S., Cai, H., Zhang, S., Zheng,  & Zhang, X. (2020). Analysis of 

Epidemiological and Clinical features in older patients with Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) out of Wuhan. Clinical Infectious Diseases . 

- https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-

20479963 
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Abstract 

The study aimed to identify the level of scientific values among high school students in the 

scientific branch in the year 2021 AD from the point of view of teachers.  The researcher 

followed the descriptive approach. She prepared a questionnaire consisting of (36) 

paragraphs, divided into seven values, namely: (curiosity, scientific honesty, scientific 

methodology in thinking and experimentation, scientific partnership and cooperation, 

acceptance of criticism, appreciation of science and scientists, and deliberation in 

judgment) . 

  The questionnaire was applied to the study sample, which consisted of (123) male and 

female high school teachers for the scientific branch in the governorates of Gaza. The 

sample consisted of (57) male and (66) female teachers.  The results of the questionnaire 

showed that the value of curiosity ranked first with a relative weight of (67.12%), followed 

by the value of appreciation of science and scientists which got the second place with a 

relative weight of (66.76%). In the third place came the value of accepting criticism with a 

relative weight of (65.53%), followed by the value of scientific partnership and 

cooperation which got the fourth rank with a relative weight of (65.02%). Next came the 

value of the scientific honesty that got the fifth rank with a relative weight of (64.34%), 

followed by the value of the deliberation in judgment which got the sixth rank with a 

relative weight of (62.85%).  In the last place came the value of the scientific methodology 

in thinking and experimentation which got the seventh rank with a relative weight of 

(61.46%).  These results show that the total degree of the values got a relative weight of 

(64.81%), meaning that all the values did not reach the level of sufficiency which was 

80%. 

Keywords: Level; Scientific values; High School; Scientific Branch; Teachers 
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 ملخص 

الدراسة   العام    هدفت  في  العلمي  الفرع  العامة  الثانوية  طلبة  لدى  العلمية  القيم  مستوى  على  من 2021للتعرف   م 

ة على سبعة  ، موزع( فقرة36وجهة نظر املعلمين، ولقد اتبعت الباحثة املنهج الوصفي، وأعدت استبانة مكونة من )

تقبل   العلمي،  التشارك والتعاون  التفكير والتجريب،  في  العلمية  املنهجية  العلمية،  قيم وهي)حب االستطالع، األمانة 

 ومعلمة 123تم تطبيقها على عينة الدراسة التي تكونت من )  النقد، تقدير العلم والعلماء، التأني في الحكم(،
ً
( معلما

العام الثانوية  معلمي  )من  العينة  وتضمن  غزة،  محافظات  في  العلمي  للفرع  و)57ة  ذكور  أظهرت  66(  ولقد  إناث   )

ذلك    العلماءقيمة تقدير العلم و %( تلى  67.12حصلت على املرتبة األولى بوزن نسبي )  قيمة حب االستطالع  النتائج أن 

نسبي) بوزن  الثانية  املرتبة  على  ذلك    %(،66.76حصلت  النقدتلى  تقبل  املحصلت    قيمة  بوزن  على  الثالثة  رتبة 

%(، تلى ذلك 65.02حصلت على املرتبة الرابعة بوزن نسبي)قيمة التشارك والتعاون العلمي  %(، تلى ذلك  65.53نسبي)

حصلت على    قيمة التأني في الحكم%(، تلى ذلك  64.34مسة بوزن نسبي)حصلت على املرتبة الخا  قيمة األمانة العلمية

نسبي بوزن  السادسة  ذلك  62.85)املرتبة  تلى  والتجريب %(،  التفكير  في  العلمية  املنهجية  املرتبة    قيمة  على  حصلت 

القيم  %(، أي أن جميع  64.81%(، وأن الدرجة الكلية للقيم ككل حصلت على وزن نسبي)61.46السابعة بوزن نسبي)

 . %80حد الكفاية  لم تصل إلى

 ون املعلم؛ الفرع العلمي  ؛امةالثانوية الع  ؛القيم العلمية ؛ مستوى  :يةالكلمات املفتاح
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 املقدمة

عليه  مهما   االرتكاز  يتم  الذي  األساس  هي حجر  التربية  تبقى  تكنولوجية  مستحدثات  وظهرت  التكنولوجيا  تقدمت 

بظاللها تلقي  التي  املظلة  هي  تنمية    وتبقى  في  األكبر  الدور  لها  التي  العلمية  التربية  بالذكر  ونخص  الحياة،  مناحي  كافة  على 

الامل يطور  بشكل  املعاصرة  الحياة  مع  التكيف  على  الفرد  قدرة  وتنمية  واملجتمعية  الفردية  من  سؤولية  ويزيد  واملجتمع،  فرد 

 اإلنتاجية عالية الجودة التي تحقق رفاه الفرد واملجتمع. 

تية  لومااملع هي متغيرات رئيسية مجموعة  لعصر الذي نعيشه اليوم بأنه عصر االقتصاد املعرفي يؤثر فيهويتسم ا

والبحثية واالقتصادية والصحية، والسياسية والتقنية  ، منها متغير كل ويتضمن والثقافية 
ً
علميا  

ً
في  منها ويثري كل بل جدال

 ومضامين عميقة وعديدة ذات  في النهاية البيئة املحيطة للنظام ال لتشكل اآلخر؛
ً
تعليمي ومكوناته، وتفرض هذه املتغيرات آثارا

 . صلة بنظام التعليم

تغيرات جذرية هامة  م كان للصحة التأثير األكبر بانتشار جائحة كورونا في العالم التي فرضت  2019منذ نهايات عام  

التحديات من  العديد  التكنولوجيا  طرحت  استخدام  يعد  لم  ك، حيث   
ً
مواجهة  ترفا من  لنتمكن   

ً
مطلبا هو  بل   

ً
سابقا كان  ما 

دة في أقل وقت وجهد ممكن، واقتران كورونا بالتقنية وتغلغلهما في نسيج  تحديات هذا العصر، ولنتمكن من تحقيق أعلى جو 

القيم   حياتنا فرض اشتراطات    على كل فرد؛ ولم يكن ذلك على املستوى الصحي واالقتصادي فحسب بل تعداه إلى مصفوفة 

 والعادات.

أوج  ولنعالج  الضعف  مكامن  على  أيدينا  لنضع  بحثية  دراسات  إعداد  الضروري  من  ونسد  وأضحى  التقصير،  ه 

 القيمية لتحويل التحديات إلى فرص بناءة.الثغرات من أجل تحسين القدرة اإلنتاجية املتكئة على املنظومة 

السياق   ضمن  يكون  أن  البد  التكنولوجية  بالوسائل  املستويات  واالستعانة  من  مجموعة  تتوافر  وأن  للمجتمعات؛  الثقافي 

األ ضبط  عن  مسؤولة  تكون  التي  هذه  األخالقية  تسمى  الحياة،  ومجاالت  التخصصات  مختلف  في  وتوجيهها  العلمية  نشطة 

 (.  116: ص2009لمية، من هنا أصبحت القيم العلمية في الوقت الراهن ضرورة ملحة )قاسم الخزعلي، املستويات بالقيم الع

 القيم العلمية -

العلمية:   القيم  الفتعريف  تتكون لدى  التي  املبادئ واالتجاهات  بالعلم مثل  مجموعة  أو موقف متصل  إزاء موضوع علمي  رد 

ب االستطالع، األمانة العلمية، املنهجية العلمية في التفكير والتجريب، التعاون والتشارك العلمي، تقبل النقد، وتقدير العلم  ح

 (.6: ص2018ء )أشرف أبوشهال، والعلما

تي تتكون لدى الفرد إزاء موضوع علمي أو موقف متصل  ( بأنها محصلة االتجاهات ال28: ص2011وتعرفها )جنان أبوجودة،   

بالقبول أو الرفض، فيأخذ بقيمة العقالنية في املواقف التي تتطلب التصرف الواعي، وباملوضوعية في الحكم على    بالعلم سواء

 آلخرين. أفكار ا
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علي،  السيد  )محمد  لد177: ص2002ويعرفها  اإليجابية  واملبادئ  االتجاهات  محصلة  بأنها  أو  (  علمي  موضوع  إزاء  األفراد  ى 

 موقف متصل بالعلم. 

ميخائيل،   )امطانيوس  الحقيقة، واستخدام  22: ص2009ويعرفها  واكتشاف  املعرفة  إلى  بامليل  تتصل  التي  القيم  تلك  بأنها   .)

 ي في البحث والتفكير وحل املشكالت.املنهج العلم

الليثي، )رشا  ص 2009وتعرفها  وج136:  عقلية  منهجية  بأنها  وت(  لإلنسان   
ً
متوازنا  

ً
فهما تحقق  ومعيارية،  سلوكية  حدد  دانية 

بالوجود وتحدد غايته  إدراك مكانه  العلمي يمكنه من  الوعي   من 
ً
التي تخلق قدرا النظرية والوظيفية  العلم  موقفه من قضايا 

 منه. 

لمي أو موقف علمي تتمثل في حب  مجموعة املبادئ واالتجاهات التي تتكون لدى الفرد إزاء موضوع ع  وتعرفها الباحثة بأنها:

ملنهجية العلمية في التفكير والتجريب، والتشارك والتعاون العلمي، وتقبل النقد وتقدير العلم  االستطالع، واألمانة العلمية، وا

 الحكم والعلماء، والتأني في  

 أهمية القيم العلمية

 ( كما يلي:  30: ص2018للقيم العلمية أهمية ال شك فيها حددها )أشرف أبو شهال، 

 تسهم في دفع حركة البحث العلمي، وتسهم في تهيئة بيئة علمية تزهر فيها العلوم ويستشعر الفرد بمكانة العلم والعلماء. -

 لهم في مختلف   -
ً
 مرجعيا

ً
املواقف التي تواجههم االجتماعية واملهنية والتطورات التكنولوجية وتحديات  تساعد في اتخاذ إطارا

 العصر.

إغن - في  اتسهم  مهارات  تفسير  اء  على  املعينة  النظرية  الخلفية  وتوافر  التحليل،  على  القدرة  مثل  بالعلم؛  املتصلة  لطالب 

ال النظريات  دراسة  عند  العلمية  الحقائق  مع  والتعامل  املجتمعية،  اإلحساس  املشكالت  وتنمي  بالبيئة  ربطها  وعند  علمية 

 باملشاركة إزاء قضايا العلم ومشكالت البيئة. 

 ز التعليم املتميز في املجتمع، واملسؤول عن انتاج املعرفة النافعة، والوعي بأساليب التعامل معها.  حد ركائتعتبر أ -

التقدم الحديث في املعرفة ا193: ص2017وتضيف )ابتسام القحطاني،   إلى اصدار أحكام قيمية؛ ومن ثم  ( أن  لعلمية أدى 

  تكون الحاجة إلى وجود أخالقيات وقيم تحكم العلم وا
ً
ألداء العلمي، مما يستدعي غرس مبادئ وأسس لدى الفرد لتجعله قادرا

 بمجتمعه.على التعامل مع مستجدات ال
ً
 فاعال

ً
 علم والتقنية وفق خطوات علمية معينة مما يجعله انسانا

 قيم العلميةمكونات ال

الندماجها لتعبر في النهاية عن وحدة  تتكون القيم العلمية من ثالث عناصر ال يمكن أن نفصلها عن بعضها البعض لتداخلها و 

 ( بما يلي: 21-20: ص 2014، اب قشطةالسلوك اإلنساني ولقد حدد هذه املكونات )إيه

املعرفي:   .1 وماملكون  القيمة  موضوع  إدراك  املجال  هذا  عن  يتضمن  ومعلوماته  وأفكاره  وأحكامه  الفرد  معتقدات  ثل 

 القيمة. 
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حاسيس الداخلية، وعن طريقه يميل الفرد إلى قيمة  نفعاالت واملشاعر واأل ويشمل هذا املجال اال املكون الوجداني:   .2 

ا بالسعادة الختياره قيمة ويعلن  الفرد  بها، وفي هذا املجال يشعر  القيمة واالعتزاز  بتقدير  ستعداده معينة، ويتصل 

 .للتمسك بالقيمة على املأل

أو  ك ظاهري، ويتصل هذا الجانب بممارسة القيمة  وفي هذا الجانب تظهر القيمة وتترجم إلى سلو املكون السلوكي:   .3

 السلوك الفعلي. 

 محاور القيم العلمية

 ( القيم الرئيسية للقيم العلمية كما يلي:  10: ص2017لقد حدد )موفق عبد الرضا، 

 ة الخالق. إدراك عظم -

 حب االستطالع العلمي.  -

 أخالقيات العلم.  -

 احترام املنطق وااليمان بالتفكير العلمي. -

 ثبات والتحقق. في اإل الرغبة -

 استعمال العلم كمادة وطريقة.  -

 تقدير العلم. -

 األمانة العلمية.  -

الخزعلي،   )قاسم  من  كل  اتفق  ص2009ولقد  جودة،  123:  أبو  و)جنان  ص2011(  القيم  32-33:  بأن  العلمية  ( 

 الرئيسية هي:  

 حب االستطالع  -

 األمانة العلمية.  -

 تقبل النقد. -

 م.الصبر والتروي في اصدار األحكا  -

 األخالق العلمية. -

 التمسك بالطريقة العلمية في التفكير العلمي. -

 تقدير العلم. -

 احترام العلماء.  -

 ولقد حددت الباحثة القيم العلمية الرئيسية كما يلي: 

 حب االستطالع.  - 
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 ألمانة العلمية.ا   - 

 املنهجية العلمية في التفكير والتجريب.  -

 التشارك والتعاون العلمي. -

 لعلم والعلماء.قد تقدير اتقبل الن -

 التأني في الحكم.   -

 أساليب تنمية القيم العلمية

   :)35-34: ص2011تتطلب تنمية القيم العلمية اتباع عدة أساليب كما ذكرتها )جنان ابوجودة، 

م مثالي، أو  كأن يسلك الناشئة سلوك الكبـار علـى اعتبار أن سلوكه ويتم هذا إما مباشرة    ع املثل الصالح )القدوة(:إتبا -

 .قصص من املاضـي أو من الحاضر عن منجزات تستحق اإلشارةبطريق غير مباشر كأن يستمع الناشئة إلى 

يستطي  اإلقنـاع:  - ال  التي  والقرائن  األدلة  تناول  وهذه  ويتم من خالل  يقرأ،  أو  يسمع  عما  راض  وهـو  يتقبلهـا  أن  إال  أحد  ع 

 .األدلة تقلل من األفكار أو اآلراء املضادة

ويتم ذلك من خالل إعطاء الطالب خيارات محددة تعبر عن قيم يؤمن بها املجتمع، كما يعني هذا    تحديد نواحي االختيار:  -

 األسلوب عدم ترك مجال للطالب لالختيار. 

ويتم هذا األسلوب بفرض قوانين معينة على الطالب، تحتم علـيهم األخـذ بسلوك ما وبصورة مستمرة،    ن:سيطرة القواني -

 ما خوفا من عقوت
ً
 . اب أو طمعا في ثوابتم عليهم املراقبة، وذلك لكي يتـصرفوا تلقائيـا بالـصورة املرجوة، كأن يسلك سلوكا

اليب ألنه سـريع التـأثير، فيكفي القول للطالب بأن الدين يأمر بكذا  : ويعد من أهم األسسيطرة األصول الدينية والثقافية -

 ن االلتزام الديني حتى يستجيب ويتقبل ما يقال لهأو ينهى عن كذا، وهو على درجة م

الفرد: - إلى ضمير  الضمير    اللجوء  باعتبار  الخطأ  اقتراف  على  يحاسبه  الـذي  الطالـب  إلى ضـمير  االحتكام  ويتم من خالل 

 .ني قوة داخلية تحـاول أن تنفـي سـريرته وتصقل أقواله وأعمالهاإلنسا

ثمة وسائل وطرائق ع الباحثة أن  القيموتضيف  تنمية  في  العلمية ومن ضمنها املحاضرة واملناقشة    دة أخرى يمكن توظيفها 

ية، ممكن توظيف األلعاب التعلم االفتراض والحوار، واستخدام القصص العلمية الهادفة عبر التعلم الوجاهية أو عبر وسائل

 كبير في تنمية وتعزيز القيم العلمية. التربوية الهادفة الوجاهية، واالفتراضية، وللمشاريع واألعمال الجماعية دور 

مثل  العلمية،  القيم  ومنها  القيم،  لتنمية  أخرى  أساليب  الطالب   :وهناك  مع  اللقاء  خالل  من  األسلوب  هذا  ويتم  املحاضرة 

املعلومات هذ   وتقديم  ويتم  والحوار  واملناقشة  الدراسية  املقررات  عبر  اكتسابها  عليهم  يفترض  التي  القيم  عن  لهم  ا  الالزمة 

بية في التعليم، مثـل  األسلوب عبر تفاعل متبادل بـين املعلمـين والطـالب حـول موضوع معين بهدف تدريب الطالب على اإليجا

 باستخدام القصص العلمية وذلك بعرض  تقويـة الحجـة لـديهم وتعويدهم على االرتجال وا
ً
ملواجهة والثقة بالنفس، ويتم أيضا

 .نمية الخيـال العلمي لدى الطالب، ولفت انتباههم إلى ما فيها من عبر ومواعظقصص عن موضوعات معينة، بقصد ت
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 الدراسات السابقة 

 ألهمية القيم العلمية فقد أجريت عدد من الدراسات حول القيم العلمي
ً
دراسة أشرف  ة ومن ضمن هذه الدراسات  ونظرا

 ( األ   ( 2018أبوشهال  للمرحلة  والحياة  العموم  كتب  تقويم  إلى  إلثرائههدفت  مقترح  وتصور  العلمية  القيم  في ضوء  ا،  ساسية 

العلوم  كتب  من  املكونة  الدراسة  عينة  على  تطبيقها  تم  تحليل  أداة  واستخدمت  الوصفي،  املنهج  الدراسة  استخدمت  ولقد 

ا  والحياة لثامن بلغت  املقررة على طلبة الصف الثامن والتاسع، وأظهرت النتائج أن عدد التكرارات للقيم العلمية في الصف 

، وبلغت في الصف التاسع2183)
ً
.  1950) ( تكرارا

ً
 ( تكرارا

القحطاني ابتسام  الث  ( 2017)  وهدفت دراسة  الفيزياء للصف  في كتاب  املتضمنة  العلمية  القيم  للتعرف على  في  هدفت  الث 

بيقها على عينة الدراسة وهو  اململكة العربية السعودية، ولقد اتبعت الباحثة املنهج الوصفي، واستخدمت أداة تحليل تم تط

قدمات والفهارس، وأظهرت النتائج أن إجمالي تكرارات  جميع املوضوعات املدرجة في كتاب الفيزياء دون التطرق للتدريبات وامل

 ( قيمة علمية.521غت )القيم لكتاب الفيزياء بل

اللولو وهدفت   وفدوى  األستاذ  محمود  القي  ( 2017)   دراسة  خطاب  طبيعة  تحديد  كتب  إلى  في  املتضمنة  العلمية  العلوم م 

للصف الثالث والرابع األساس ي بفلسطين، وتحديد مجاالته ومؤشراته املنهجية، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي بأسلوب 

بع  البنائي، وكانت األداة عبارة عن خطاب القيم، وأظهرت النتائج أن كتب العلوم للصفين الثالث والراتحليل املحتوى، واملنهج  

 إلى حد كب
ً
 ومتوازنا

ً
 ير. تتبنى خطاباًت واضحة للقيم العلمية، وأظهرت أن توزيع القيم جاء مناسبا

)   موفق  دراسة  وهدفت القيم الع(  2017عبد الرضا  الدراس ي للصف للتعرف على معرفة مدى توافر  الكيمياء  لمية في منهج 

واستخ  السادس التجريبي،  املنهج  الدراسة  اتبعت  ولقد  الدراس العلمي،  عينة  على  تطبيقه  تم  العلمية  للقيم  قائمة  ة  دمت 

املتمثلة في منهج كتاب الكيمياء الدراس ي للصف السادس العلمي، وأظهرت النتائج أن عدد التكرارات للقيم العلمية في منهج  

 ( تكررا. 304لكيمياء هي )ا

ة تمثل معلمي  ديرات مديري املدارس لدرجإلى دراسة التعرف إلى تق  ( 2016)   دراسة محمود عساف وعماد الحديديوهدفت  

التحليلي، ووظفت   املنهج الوصفي  الدراسة  التعليم الثانوي للقيم العلمية املرتبطة بمجتمع املعرفة بمحافظات غزة، واتبعت 

استبانة   )الدراسة  عينة  على  تطبيقها  بين 90تم  إحصائية  داللة  ذات  فروف  توجد  ال  أنه  النتائج  وأظهرت  مدرسة،  مدير   )  

العلمية  للقيم  غزة  بمحافظات  الثانوي  التعليم  معلمي  تمثل  لدرجة  املدارس  مديري  تقديرات  بمجتمع    متوسطات  املرتبطة 

 املعرفة.

)   وهدفت الشياب  معن  ممارسة(  2014دراسة  درجة  تقص ي  اتبعت   إلى  ولقد  السعودية،  ديبة  بجامعة  العلوم  كلية  طلبة 

ولتحقيق التحليلي،  الوصفي  املنهج  من    الدراسة  املكونة  الدراسة  عينة  على  تطبيقها  تم  استبانة  استخدمت  الدراسة  هدف 

 %(.70ية بلغت )لية العلوم بينبع، وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة طلبة كلية العلوم للقيم العلم( طالب وطالبة من ك238)
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) وهدفت    قشطة  إيهاب  اإل   ( 2014دراسة  بالجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  دور  تحديد  العلمية،  إلى  القيم  تعزيز  في  سالمية 

الدراس  )واستخدمت  من  املكونة  الدراسة  عينة  على  تطبيقها  تم  استبانة  الوصفي واستخدمت  املنهج  وأظهرت  243ة   ،
ً
طالبا  )

اللة إحصائية بين متوسط تقدير طلبة الدراسات العليا لدور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز النتائج عدم وجود فروق ذات د 

 لعلمية كما جاءت في السنة النبوية تعزى ملتغير الجنس. القيم ا

إلى اقتراح قائمة بالقيم العلمية التي ينبغي تضمينها في كتب العلوم لصفوف املرحلة    ( 2009دراسة قاسم الخزعلي ) وهدفت  

الباأل  الدراسة املنهج  اتبعت  نائي واملنهج الوصفي،  ساسية األولى في األردن، والكشف عن مدى توافرها ومستوى تتابعها ولقد 

العلوم وهو محتوى كتب   الدراسة أداة تحليل تم تطبيقها على عينة  العلوم لصفوف املرحلة األساسية األولى في  واستخدمت 

 %(. 64.86مية توافرت بنسبة )األردن، وأظهرت النتائج ثمانية قيم عل

لعلمية، وتشابهت غالبيتها في توظيف املنهج الوصفي  من خالل استعراض الدراسات السابقة نلحظ أن جميعها تناولت القيم ا

التح املنهج  الدراسة  أو  وتختلف  تدريس،  هيئة  أعضاء  جامعات  وطلبة  دراسية  كتب  بين  ما  البحث  عينة  تنوعت  ولقد  ليلي، 

 مي. لدراسات التي تم سردها في أنها تتمحور حول القيم العلمية لدى طلبة الثانوية العامة الفرع العلالحالية عن ا

 مشكلة الدراسة

 تنحصر مشكلة الدراسة بالتساؤالت التالية: 

 ماهي القيم العلمية الواجب توافرها لدى طلبة املرحلة الثانوية الفرع العلمي؟  -

 م من وجهة نظر املعلمين؟2021الثانوية العامة الفرع العلمي في العام ما مستوى القيم العلمية لدي طلبة  -

إح  - توجد فروق ذات داللة  ) صائية عند مستوى  هل  العامة  (  α  0.05 ≤داللة  الثانوية  طلبة  لدي  العلمية  القيم  في 

 م تعزي ملتغير الجنس؟ 2021الفرع العلمي في العام 

   فرضيات الدراسة

 لي: تتحدد فرضيات الدراسة بما ي

 %. 80مستوى القيم العلمية لدى طلبة الثانوية العامة للفرع العملي ال يزيد عن حد الكفاية  -

( في القيم العلمية لدي طلبة الثانوية العامة الفرع  α  0.05 ≤وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ت  ال -

 م تعزي ملتغير الجنس. 2021العلمي في العام 

 سة الحالية إلى: تهدف الدرا األهداف:

 تحديد القيم العلمية الواجب توافرها لدى طلبة املرحلة الثانوية الفرع العلمي  -

 م من وجهة نظر املعلمين. 2021د مستوى القيم العلمية لدي طلبة الثانوية العامة الفرع العلمي في العام ديتح -

مستوى   - عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هناك  إذا  ) معرفة  طلبة    ( α  0.05 ≤داللة  لدي  العلمية  القيم  في 

 .م تعزي ملتغير الجنس 2021الثانوية العامة الفرع العلمي في العام 
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 األهمية

 تكمن أهمية الدراسة في كونها: 

 تقدم هذه الدراسة قائمة بالقيم العلمية التي يجب أن يمتلكها طلبة الثانوية العامة الفرع العلمي. -

العلم - القيم  لقياس  استبانة  وذوي  ستقدم  التربويين  منها  يستفيد  قد  العلمي  الفرع  العامة  الثانوية  طلبة  لدى  ية 

 االختصاص 

  ت دواواأل  نهجيةامل

  :
ً
التحليلي الذي يحاول من    منهج الدراسة:أوال املنهج الوصفي  الباحثة باستخدام  الدراسة قامت  من أجل تحقيق أهداف 

م من  2021مية لدى طلبة الثانوية العامة الفرع العلمي في العام  مستوى القيم العلخالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة )

املعلمين نظر  بياناتهوجهة  وتحليل  العالقة  (  وبيان  التي  ا  واآلثار  تتضمنها  التي  والعمليات  تطرح حولها  التي  واآلراء  مكوناتها  بين 

م أو مشكلة  املنظم لوصف ظاهرة  العلمي  التحليل والتفسير   عن طريق جمع  تحدثها، وهو أحد أشكال 
ً
حددة وتصويرها كميا

 وإخضاعها للدراسات الدقيقة.    بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو املشكلة وتصنيفها وتحليلها

: مجتمع الدراسة
ً
 ثانيا

 م. 2021يتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي الثانوية العامة للفرع العلمي في محافظات غزة للعام  

: عينة الدر 
ً
 اسةثالثا

 ومعلمة من معلمي الثانوية العامة للفرع العلمي في محافظات123تكونت عينة الدراسة من )
ً
غزة للعام  ( معلما

 :( يوضح ذلك1م، والجدول )2021
 ( 1جدول رقم )

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس 

 النسبة املئوية% العدد 

 46.3 57 ذكر 

 53.7 66 أنثى 

 100.0 123 املجموع

 

 أداة الدراسة 

لبيان   االستبانة  ببناء  الباحثة  الثانوية  قامت  لدى طلبة  العلمية  القيم  العام  مستوى  في  العلمي  الفرع  م من  2021العامة 

املعلمين نظر  )وجهة  من  املقياس  وتكون  املنهجية  36،  العلمية،  األمانة  االستطالع،  وهي)حب  قيم  على سبعة  موزعة  فقرة،   )

ال في  حي العلمية  الحكم(،  في  التأني  والعلماء،  العلم  تقدير  النقد،  تقبل  العلمي،  والتعاون  التشارك  والتجريب،  ث  تفكير 

س ي ملدى استجابة  استأنست الباحثة عند بناء هذه االستبانة ببعض الدراسات السابقة، وقد تم اعتماد طريقة ليكرت الخما

د، غير موافق، غير موافق بشدة( بحيث تمنح هذه االستجابة درجة  املفحوص على أداة الدراسة ) موافق بشدة، موافق، محاي
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( درجة في حال اإلجابة  3( درجة في حال اإلجابة بدرجة موافق، و)4موافق بشدة ( و)(بة  ( درجات في حال اإلجا5تتراوح ما بين ) 

 وافق بشدة.( درجة في حال اإلجابة بغير م1( درجة في حال االجابة بغير موافق، و)2بدرجة محايد، و)

 
ً
 : صدق األداة وثباتها  خامسا

 صدق املحكمين -1    

حكمين ذوي الخبرة واالختصاص بلغ  حكمين، حيث تم عرضها على مجموعة من املتم التأكد من صدق األداة بطريقة صدق امل 

صياغة األداة بصورتها   حيث أشاروا إلى بعض التعديالت على بعض العبارات تم أخذها بعين االعتبار عن  ( محكمين8عددهم )

كو  العبارات  مالئمة  بمدى  واشادوا  العبارات  لبعض  اإلضافة  أو  بالحذف  معرفية  النهائية سواء  وراء  املا  لالستراتيجيات  صفها 

 واستخدامها في التدريس.

 

 صدق االتساق الداخلي   -2

وتم حساب معامل ارتباط بيرسون  جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي األداة بتطبيق األداة على عينة الدراسة، 

 (.SPSSامج اإلحصائي )بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية لها، وذلك باستخدام البرن

 ( 2الجدول ) 

 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة 

 الفقرة م 
معامل  
 االرتباط

قيمة 
 sigالداللة

عقيمة حب االستطال   

 0.003 **523. ينتبه للمواقف الجديدة وتلفت نظره املشاكل املستحدثة. 1

2 
بدأ ب )من، أين، ملاذا،  ضايا الجديدة بطرح أسئلة تيستفسر حول املوضوعات والق

 متى،.........(. 
.689** 0.000 

 0.003 **527. .أي موضوع يوكل إليه يهتم بكافة تفاصيل 3

 0.000 **909. .التجريب وتقص ي الحقائق عند يأخذ كافة احتياطاته 4

 0.000 **770. .الحصول على املعلومات الجديدة يظهر الرغبة في 5

 قيمة األمانة العلمية

 0.000 **604. .جمع الشواهد واألدلة الكافية يصدر األحكام بعد 6

 0.011 *458. .وإجابات اآلخرين له ال ينسب أفكار 7

 0.000 **657. ينيعترف بفضل وجهود اآلخر  8

 قيمة املنهجية العلمية في التفكير والتجريب 

 0.000 **841. .ائجاملقدمات للوصول إلى النت يتحقق من صدق 9

 0.000 **638. .العلمي  يؤمن بأهمية التجريب 10

11 
  
ً
يسعى بصورة دائمة لتفسير الظواهر واألحداث الحاصلة في املجتمعات خصوصا

.
ً
 والكون عموما

.621** 0.000 

 0.000 **805. بشكل واعي منهجي وعملي.  ينظم ويرتب أفكاره 12

 0.000 **741. .طروحةاملشكلة امل يقترح عدة فروض لحل 13

 0.000 **850. .البحث العلمي في حل املشكالت يلتزم بكافة خطوات 14
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 الفقرة م 

معامل  
 االرتباط

قيمة 
 sigالداللة

 قيمة التشارك والتعاون العلمي

 0.000 **608. .أنشطة علمية صفية يبادر للمشاركة في 15

 0.002 **548. .الالصفية والدورات التدريبية يشارك في األنشطة 16

 0.000 **623. .علميةبر الاملخت يشارك في فعاليات 17

 0.000 **878. .ليتحمل املسؤولية لديه االستعداد 18

 0.000 **816.  .العلمية مع زمالؤه يشارك املعرفة 19

 0.000 **643. .ح على آراء اآلخرينالشخص ي وينفت ال يتعصب لرأيه 20

 0.000 **648. ال يتحيز في إصداره أحكامه. 21

 قيمة تقبل النقد 

 0.000 **637. من اآلخرين.  قبل النقد العلمي تي 22

 0.022 *415. .العلمية في ضوء االنتقادات يعدل رأيه في مواقفه 23

 0.005 **501. .والنصائح دون تذمر  يتقبل التوجيهات 24

 0.033 *390. .رأيه ال يمانع في إبداء 25

 قيمة تقدير العلم والعلماء 

 0.000 **716. .تحصل على موافقة املختصين يتحمس للمعرفة العلمية التي  26

 0.000 **654. .بين العلم والتكنولوجيا يدرك الصلة الوثيقة 27

 0.000 **767. .للمجتمع يؤمن بأهمية العلم 28

 0.000 **603. .لإلنسان  ئد العلميعتقد بفوا  29

 0.000 **620. .العلم واالختراعات العلمية يهتم بالقراء عن 30

 0.008 **474. .العلماء ترمويح يقدر 31

 0.004 **514. .في مختلف مناحي الحياة يعترف بفضل العلماء 32

 قيمة التأني في الحكم

 0.000 **761. .نتائج العلم ودالالته كأسلوب في التفكير للربط بين  يستخدم التأمل 33

 0.000 **686. .إصدار أحكام سريعة يتجنب اإلجابة أو 34

 0.015 *442. .التجريب والحل للتأكد من الحل ع إعادةال يمان 35

 0.002 **547. يتأنى عند القيام بالنشاط العلمي. 36

 0.463= ( 0.01( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )**

    0.361 ( = 0.05( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )*

، 0.05ط بــين الفقــرات واملجمــوع الكلــي لالســتبانة دالــة عنــد مســتوى داللــة )ق أن معــامالت االرتبــايتضــح مــن الجــدول الســاب      

 (، مما يطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة.0.01

 Reliabilityثبات األداة 

يقتين وهما  أجرت الباحثة خطوات التأكد من ثبات األداة وذلك بعد تطبيقها على أفراد العينة االستطالعية بطر 

 التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.  
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  Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1 

قة التجزئة النصفية، حيث قامت الباحثة  تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات املقياس بطري

كل فقرة من فقرات االستبانة، وذلك بحساب معامل  بتجزئة األداة إلى نصفين، الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية ل

 ( يوضح ذلك: 3سبيرمان براون والجدول ) االرتباط بين النصفين، ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة 

 (3الجدول )

 عامالت االرتباط بين نصفي كل االستبانة يوضح م

 عدد الفقرات 
معامل الثبات قبل  

 التعديل  

معامل الثبات بعد  

 ل التعدي 

 0.925 0.861 36 الدرجة الكلية

( وهذا يدل على أن األداة تتمتع بدرجة عالية من  0.925يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي للمقياس )

 ثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة. الثبات تطمئن الباح

 طريقة ألفا كرونباخ -2

ة،  طريقة ألفا كرونباخ، وذلك إليجاد معامل ثبات األدا استخدمت الباحثة طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي

 ( يوضح ذلك: 4حيث حصلت على قيمة معامل ألفا لالستبانة ككل والجدول )

 ( 4الجدول )

 لالستبانة يوضح معامالت ألفا كرونباخ

 معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  

 0.961 36 الدرجة الكلية 

( وهذا يدل على أن األداة تتمتع بدرجة عالية من  0.961ات الكلي لالستبانة )يتضح من الجدول السابق أن معامل الثب 
 الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة. 

 نتائج الدراسة 

 ل األول من أسئلة الدراسة:اإلجابة عن السؤا

افرها لدى طلبة املرحلة الثانوية  نص السؤال األول "  الفرع العلمي؟"ماهي القيم العلمية الواجب تو

(، 2017)  ( دراسة القحطاني2018ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باالطالع على الدراسات السابقة ودراسة أبوشهال )

واللولو )(، عبد  2017)  األستاذ  والحديدي2017الرضا  )2016)  (، وعساف  الشياب  )2014(، دراسة  ( 2014(، دراسة قشطة 

 .(5لعلمية الواجب توافرها لدى طلبة الثاني الثانوي العلمي كما يتضح في جدول )ومن ثم بناء قائمة بالقيم ا
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 ( 5الجدول )  

افرها لدى طلبة املرحلة الثانوية الفرع الع  لمي يوضح القيم العلمية الواجب تو

 السلوك القيمة م

 ينتبه للمواقف وتلفت نظره املشاكل الجديدة.  - حب االستطالع 1

ح األسئلة تبدأ ب )من، أين، والقضايا الجديد بطر  يستفسر حول املوضوعات -

 ملاذا، متى،.........(. 

 يهتم بكافة تفاصيل أي موضوع يوكل إليه.  -

 يأخذ كافة احتياطاته عند التجريب وتقص ي الحقائق. -

 هر الرغبة في الحصول على املعلومات الجديدة. يظ -

 يصدر األحكام بعد جمع الشواهد واألدلة الكافية.  - األمانة العلمية  2

 ال ينسب أفكار وإجابات اآلخرين له. -

 يعترف بفضل وجهود اآلخرين. -

 يتحقق من صدق املقدمات للوصول إلى النتائج. - املنهجية العلمية في التفكير والتجريب 3

 بأهمية التجريب العلمي.يؤمن  -

الحاصلة في املجتمعات   يسعى بصورة دائمة لتفسير الظواهر واألحداث -

 .
ً
 والكون عموما

ً
 خصوصا

 ينظم ويرتب أفكاره بشكل واعي منهجي وعملي.  -

 يقترح عدة فروض لحل املشكلة املطروحة. -

 يلتزم بكافة خطوات البحث العلمي في حل املشكالت.  -

 

 يبادر للمشاركة في أنشطة علمية صفية.  - العلميالتشارك والتعاون  4

 صفية والدورات التدريبية.يشارك في األنشطة الال  -

 يشارك في فعاليات املختبر العلمية.   -

 لديه االستعداد ليتحمل املسؤولية.   -

 يشارك املعرفة العلمية مع زمالؤه.  -

 ال يتعصب لرأيه الشخص ي وينفتح على آراء اآلخرين. -

 ره أحكامه.ال يتحيز في إصدا  -

 يتقبل النقد العلمي من اآلخرين  - تقبل النقد  5

 ه في مواقفه العلمية في ضوء االنتقادات. يعدل رأي -

 يتقبل التوجيهات والنصائح دون تذمر. -

 ال يمانع في إبداء رأيه. -

 .يتحمس للمعرفة العلمية التي تحصل على موافقة املختصين  - تقدير العلم والعلماء  6

 بين العلم والتكنولوجيا. يدرك الصلة الوثيقة -
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 السلوك القيمة م 

 يؤمن بأهمية العلم للمجتمع. -

 د العلم لإلنسان.يعتقد بفوائ -

 يهتم بالقراءة عن العلم واالختراعات العلمية.  -

 يقدر ويحترم العلماء. -

 يعترف بفضل العلماء في مختلف مناحي الحياة. -

 لعلم ودالالته. يستخدم التأمل كأسلوب في التفكير للربط بين نتائج ا - التأني في الحكم  7

 يتجنب اإلجابة أو إصدار أحكام سريعة.  -

 دة التجريب والحل للتأكد من الحل.ال يمانع إعا -

 يتأنى عند القيام بالنشاط العلمي. -

من خالل استقراء الجدول السابق نلحظ أن عدد القيم العلمية الواجب أن تكون متوافرة لدى طلبة الثانوية العامة هي  

وهذه القيم هي حب االستطالع    نلحظ أن كل قيمة أساسية ينبثق عنها عدد من القيم العلمية الفرعية   سبع قيم أساسية، كما

التفكير والتجريب تضمنت ست فقرات،   في  العلمية  العلمية تضمنت ثالث فقرات، واملنهجية  تضمن خمس فقرات، واألمانة 

بع فقرات، وتقدير العلم والعلماء تضمن سبع فقرات،  والتشارك والتعاون العلمي تضمن سبع فقرات، وتقبل النقد تضمن أر 

م تضمن أربع فقرات، ومن ثم تم بناء االستبانة لقياس مستوى القيم العلمية لدي طلبة الثانوية العامة الفرع  والتأني في الحك

 م من وجهة نظر املعلمين ؟" 2021العلمي في العام 

 اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة:  

م من وجهة نظر  2021ة الفرع العلمي في العام ما مستوى القيم العلمية لدي طلبة الثانوية العام السؤال الثاني " نص

 املعلمين ؟" 

ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرض التالي: مستوى القيم العلمية لدى طلبة الثانوية العامة  

 %.80للفرع العملي ال يزيد عن حد الكفاية 

املئويــة، وقيمــة "ت" والجــدول التــالي يوضــح  ولإلجابــة عــن هــذا الفــرض قامــت الباحثــة باســتخدام املتوســطات والنســب

 ذلك:

 (6 الجدول )

 املتوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة "ت"  لكل فقرة من فقرات االستبانة 

 املتوسط  الفقرة م 
االنحراف 

 املعياري 
 قيمة "ت" الوزن النسبي 

قيمة 
 sigلةالدال

 الترتيب

1 
ينتبه للمواقف الجديدة وتلفت نظره املشاكل  

 تحدثة.املس
3.545 1.369 70.89 -3.690 0.000 3 
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 املتوسط  الفقرة م 

االنحراف 

 املعياري 
 قيمة "ت" الوزن النسبي 

قيمة 
 sigلةالدال

 الترتيب

2 
يستفسر حول املوضوعات والقضايا الجديدة بطرح أسئلة 

 تبدأ ب )من، أين، ملاذا، متى،.........(. 
3.423 1.403 68.46 -4.564 0.000 7 

 9 0.000 5.345- 67.80 1.265 3.390 .ع يوكل إليهأي موضو  يهتم بكافة تفاصيل 3

 19 0.000 7.353- 64.39 1.177 3.220 .عند التجريب وتقص ي الحقائق اطاتهيأخذ كافة احتي 4

 21 0.000 6.437- 64.07 1.373 3.203 .الحصول على املعلومات الجديدة يظهر الرغبة في 5

 1 0.000 9.045- 67.12 0.789 3.356 قيمة حب االستطالع

 33 0.000 9.580- 58.70 1.233 2.935 .جمع الشواهد واألدلة الكافية يصدر األحكام بعد 6

 4 0.000 5.097- 69.92 1.097 3.496 .وإجابات اآلخرين له ال ينسب أفكار 7

 20 0.000 6.550- 64.39 1.322 3.220 يعترف بفضل وجهود اآلخرين. 8

 5 0.000 10.989- 64.34 0.790 3.217 قيمة األمانة العلمية

 30 0.000 8.297- 60.00 1.337 3.000 .تائجاملقدمات للوصول إلى الن يتحقق من صدق 9

 15 0.000 4.931- 66.83 1.481 3.341 .العلمي  يؤمن بأهمية التجريب 10

11 
يسعى بصورة دائمة لتفسير الظواهر واألحداث  
 .
ً
 والكون عموما

ً
 الحاصلة في املجتمعات خصوصا

3.268 1.294 65.37 -6.273 0.000 17 

 32 0.000 9.234- 58.86 1.269 2.943 اعي منهجي وعملي. بشكل و  ينظم ويرتب أفكاره 12

 27 0.000 7.625- 61.79 1.324 3.089 .املشكلة املطروحة يقترح عدة فروض لحل 13

 36 0.000 10.531- 55.93 1.267 2.797 .البحث العلمي في حل املشكالت يلتزم بكافة خطوات 14

 7 0.000 13.835- 61.46 0.743 3.073 قيمة املنهجية العلمية في التفكير والتجريب 

 29 0.000 8.356- 60.33 1.306 3.016 .أنشطة علمية صفية يبادر للمشاركة في 15

 24 0.000 7.896- 63.09 1.188 3.154 .الالصفية والدورات التدريبية يشارك في األنشطة 16

 14 0.000 5.161- 67.32 1.363 3.366 .املختبر العلمية يشارك في فعاليات 17

 18 0.000 5.850- 64.88 1.433 3.244 .ليتحمل املسؤولية لديه االستعداد 18

 8 0.000 5.298- 67.97 1.259 3.398  .العلمية مع زمالؤه يشارك املعرفة 19

 10 0.000 5.708- 67.80 1.185 3.390 .خرينالشخص ي وينفتح على آراء اآل  ال يتعصب لرأيه 20

 23 0.000 7.137- 63.74 1.263 3.187 أحكامه. ال يتحيز في إصداره 21

 4 0.000 9.714- 65.02 0.855 3.251 قيمة التشارك والتعاون العلمي  

 28 0.000 7.661- 61.79 1.318 3.089 من اآلخرين.  يتقبل النقد العلمي  22

 22 0.000 7.532- 64.07 1.173 3.203 .العلمية في ضوء االنتقادات مواقفهيعدل رأيه في  23

 11 0.000 5.822- 67.64 1.177 3.382 .والنصائح دون تذمر  يتقبل التوجيهات 24

 6 0.000 4.903- 68.62 1.287 3.431 .رأيه ال يمانع في إبداء 25

 3 0.000 10.367- 65.53 0.774 3.276 قيمة تقبل النقد 

26 
يتحمس للمعرفة العلمية التي تحصل على موافقة  

 .املختصين 
3.106 1.348 62.11 -7.359 0.000 26 

 1 0.007 2.756- 73.66 1.276 3.683 .بين العلم والتكنولوجيا يدرك الصلة الوثيقة 27

 25 0.000 6.461- 62.44 1.507 3.122 .للمجتمع يؤمن بأهمية العلم 28

 12 0.000 5.186- 67.64 1.321 3.382 .لإلنسان  يعتقد بفوائد العلم 29

 34 0.000 8.538- 58.70 1.383 2.935 .العلم واالختراعات العلمية يهتم بالقراءة عن 30

 5 0.000 4.178- 69.59 1.381 3.480 .العلماء يقدر ويحترم 31

 2 0.004 2.975- 73.17 1.273 3.659 .في مختلف مناحي الحياة يعترف بفضل العلماء 32

 2 0.000 9.317- 66.76 0.788 3.338 قيمة تقدير العلم والعلماء 
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 املتوسط  الفقرة م 

االنحراف 

 املعياري 
 قيمة "ت" الوزن النسبي 

قيمة 
 sigلةالدال

 الترتيب

33 
كأسلوب في التفكير للربط بين نتائج   يستخدم التأمل

 .العلم ودالالته
2.984 1.318 59.67 -8.551 0.000 31 

 35 0.000 9.436- 58.21 1.280 2.911 .إصدار أحكام سريعة يتجنب اإلجابة أو 34

 13 0.000 5.505- 67.64 1.245 3.382 .التجريب والحل للتأكد من الحل عادةال يمانع إ 35

 16 0.000 5.930- 65.85 1.323 3.293 يتأنى عند القيام بالنشاط العلمي. 36

 6 0.000 11.354- 62.85 0.838 3.142 قيمة التأني في الحكم

  0.000 19.102- 64.81 0.441 3.241 الدرجة الكلية للقيم العلمية

قيمة تقدير  %( تلى 67.12األولى بوزن نسبي )حصلت على املرتبة   أن قيمة حب االستطالع  يتضح من الجدول السابق

حصلت على املرتبة   قيمة تقبل النقد%(،  تلى ذلك 66.76ذلك حصلت على املرتبة الثانية بوزن نسبي) العلم والعلماء

حصلت على املرتبة الرابعة بوزن  والتعاون العلمي  قيمة التشارك %(، تلى ذلك 65.53الثالثة بوزن نسبي)

قيمة  %(، تلى ذلك 64.34حصلت على املرتبة الخامسة بوزن نسبي) قيمة األمانة العلميةى ذلك %(، تل65.02نسبي)

قيمة املنهجية العلمية في التفكير  %(، تلى ذلك 62.85حصلت على املرتبة السادسة بوزن نسبي) التأني في الحكم 

للقيم ككل حصلت على وزن  %(، وأن الدرجة الكلية 61.46حصلت على املرتبة السابعة بوزن نسبي) والتجريب

 % الذي حددته الباحثة . 80حد الكفاية  %(، ويتضح أن جميع القيم لم تصل إلى64.81نسبي)

 كما يتضح أن أعلى فقرتين في االستبانة كانت:

 %(.73.66" احتلت املرتبة األولى بوزن نسبي قدره ) بين العلم والتكنولوجيا يدرك الصلة الوثيقة ( والتي نصت على"27الفقرة )-

" احتلــــت املرتبــــة الثانيــــة بــــوزن نســــبي قــــدره  فــــي مختلــــف منــــاحي الحيــــاة يعتــــرف بفضــــل العلمــــاء ( والتــــي نصــــت علــــى"32الفقـــرة )-

(73.17.)% 

 وأن أدنى فقرة في االستبانة كانت:

ن بـوزن نسـبي قـدره " احتلـت املرتبـة الخامسـة والثالثـو  إصـدار أحكـام سـريعة ب اإلجابـة أويتجنـ ( والتـي نصـت علـى "34الفقـرة )-

(58.21.)% 

" احتلـت املرتبـة األخيـرة بـوزن نسـبي قــدره  البحـث العلمـي فـي حــل املشـكالت يلتـزم بكافـة خطـوات ( والتـي نصـت علـى "14الفقـرة )-

(55.93.)% 

ة لـدى عد أدى إلى ضـعف املمارسـات العلميـة والعمليـة ممـا أضـعف القـيم العلميـوتفسر الباحثة ذلك االعتماد على التعلم عن ب

" احتلــت املرتبــة األولــى  بــين العلــم والتكنولوجيــا يــدرك الصــلة الوثيقــة ( والتــي نصــت علــى"27الطلبــة، وتــرى الباحثــة أن الفقــرة )

لحل الوحيد واملخرج اآلمن للتعلم تلقي العلم %( حيث كانت التكنولوجيا خالل العامين السابقين هي ا73.66بوزن نسبي قدره )

التعليم الوجاهي خالل فترة كورونا مما أدى إلى استمرار العملية التعليميـة، وحـال دون انقطـاع الطلبـة خاصة مع االنقطاع عن  

عظم بلدان عن التعليم أو ضياع منم سنوات عمرهم سدى خاصة أن فترة االنقطاع عن التعلم الوجاهي طالت ألشهر عدة في م

ملغتــربين سـواء فــي داخـل الــبالد أو خارجهـا حيــث أغلقـت املطــارات و العـالم، كمـا أن التكنولوجيــا سـاهمت فــي حـل مشــكلة الطلبـة ا

البحـــث العلمـــي فـــي حـــل  يلتـــزم بكافـــة خطـــوات ( والتـــي نصـــت علـــى "14املعـــابر و حـــال وصـــول الطلبـــة ألمـــاكن تعلمهـــم، و الفقـــرة )
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البحـث العلمـي مـن خـالل  %( يعود ذلك لضعف لعـدم تفعيـل مهـارات55.93األخيرة بوزن نسبي قدره )" احتلت املرتبة   املشكالت 

التعليم االفتراض ي، أو عدم ممارسة هذه املهارات كما يجـب حيـث ـكان االعتمـاد علـى املختبـرات االفتراضـ ي و بـرامج املحاـكاة التـي 

ــا لعــــدم تــــوفر مســــتلزمات الــــتع ـــت واجهــــز الحاســــوب او األجهــــزة لــــم يســــتطع الجميــــع االســــتفادة منهــ لم االلكترونــــي لــــديهم كاإلنترنـ

 . املحمولة

 اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة: 

( في القيم العلمية لدي طلبة  α  0.05 ≤هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )   نص السؤال الثالث " 

 تعزي ملتغير الجنس؟م 2021الثانوية العامة الفرع العلمي في العام 

ا بصياغة  الباحثة  قامت  السؤال  هذا  التالي ولإلجابة عن  عند مستوى    :لفرض  إحصائية  داللة  ذات  توجد فروق  ال 

 م تعزي ملتغير الجنس 2021( في القيم العلمية لدي طلبة الثانوية العامة الفرع العلمي في العام α 0.05 ≤داللة ) 

    "T. testأسلوب "باستخدام   ولإلجابة عن هذا الفرض قامت الباحثة

 ( 7جدول )

افات امل  عيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى ملتغير الجنس. املتوسطات واالنحر

 املتوسط  العدد  الجنس  القيمة
االنحراف 
 املعياري 

 قيمة الداللة  قيمة "ت"
مستوى 
 الداللة 

 قيمة حب االستطالع
 1.395 0.629 3.863 57 ذكر

 

0.166 

 

غير دالة 

 إحصائ
ً
 0.788 3.682 66 أنثى يا

 قيمة األمانة العلمية
 0.892 0.561 3.713 57 ذكر

 
0.374 

 
غير دالة 
 
ً
 0.691 3.611 66 أنثى إحصائيا

قيمة املنهجية العلمية 

 في التفكير والتجريب 

 1.311 0.682 3.713 57 ذكر
 

0.192 
 

غير دالة 
 
ً
 0.915 3.520 66 أنثى إحصائيا

ارك  قيمة التش
 والتعاون العلمي

 0.437- 0.571 3.664 57 ذكر

 

0.663 

 

غير دالة 

 
ً
 0.777 3.719 66 أنثى إحصائيا

 قيمة تقبل النقد 
 1.050 0.535 3.807 57 ذكر

 

0.296 

 

غير دالة 

 
ً
 0.580 3.701 66 أنثى إحصائيا

قيمة تقدير العلم 

 والعلماء 

 0.994 0.629 3.950 57 ذكر

 

0.322 

 

لة غير دا

 
ً
 0.642 3.835 66 أنثى إحصائيا

 قيمة التأني في الحكم
 1.733 0.602 3.772 57 ذكر

 
0.086 

 
غير دالة 
 
ً
 0.668 3.572 66 أنثى إحصائيا

 الدرجة الكلية
 1.086 0.494 3.788 57 ذكر

 

0.280 

 

غير دالة 

 
ً
 0.625 3.676 66 أنثى إحصائيا

 1.96( تساوي      0.05اللة )  قيمة "ت" الجدولية عند مستوى د

 2.58( تساوي      0.01ة )  قيمة "ت" الجدولية عند مستوى دالل

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" املحسوبة أقل من قيمة "ت" الجدولية في جميع القيم والدرجة الكلية  

تغير الجنس، وتعزو الباحثة أن جمع الطلبة  لالستبانة، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فيهما تعزى مل

س الظروف الصحية والبيئية والتعليمية الوجاهية واإللكترونية، فخطة التعليم عن بعد التي  إناث أو ذكور عاشوا بنف
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اعتمدتها وزارة التربية والتعليم طبقتها على كافة املدارس بنفس اآللية واملنهجية سواء على مدارس اإلناث أو مدارس   

 الذكور.

 توصيات الدراسة 

القيم - على  يشمل  وللطالب  للمعلم  دليل  في    إعداد  املتضمنة  سواء  الطلبة  لدى  لتنميتها  املنهاج  يسعى  التي  العلمية 

 املنهاج بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

يشكل   - الطلبة  لدى  وتنميتها  العلمية  القيم  إلكساب  الالزمة  تربوية  بأنشطة  وإثرائها  املناهج  ومنظم  تضمين  مخطط 

 .
ً
 وافتراضيا

ً
 وجاهيا

ا - لتضمين  التتابع  مستوى  علة  املرحلة  التأكيد  في  املناهج  مختلف  بين  والتكامل  التعليمية،  املراحل  في  العلمية  لقيم 

 الواحدة واملراحل املتتابعة في تنمية القيم العلمية لدى الطلبة. 

لدى  - العلمية  القيم  عن  للكشف  تشخيصية  الدراسات  من  عدد  تحليلية    إجراء  ودراسات  املراحل،  مختلف  طلبة 

التعليم املناهج  مختلف  إلكسابها  لتحليل  مقترحات  وتقديم  العلمية  القيم  في  والضعف  القوة  مناطق  لتحديد  ية 

 وتنميتها. 
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. )تم االسترجاع بتاريخ  135-115(، ص 2(، العدد )5، املجلد )التربويةاملجلة األردني في العلوم ،  األردن في األولى األساسية  
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Abstract 

This article is a summary of the key concepts that I touched upon in my research to obtain a 

doctorate in sociology on the topic: "Macro Enterprises and their Role in Achieving Socio- 

economic Transformations in Youssoufia city: Moroccan Phosphates Company (OCP) as a case 

study between the years 1960 and 2010, which I defended in the faculty of Arts and Human 

Sciences, Cadi Ayyad University, Marrakesh, on 02/03/2017. Through this thesis, I tried to 

approach the macro enterprise in general and the big one in a scientifically objective way along 

with dealing with the types and categories of enterprises. I have also analyzed the social, legal and 

economic dimensions of the enterprise and its role in bringing about social and economic changes. 

For, Youssoufia and its suburbs was the field of the study. So, I divided this article into four main 

axes. In the first axis, I defined the concept of enterprise, whether in terms of capital management, 

or multiple partners and shareholders (the company), it is considered a production unit for a group 

of goods or services, or both at once and directed to the market with the aim of achieving certain 

profits. As for the second axis, which is related to its dimensions, in terms of the legal structure, 

companies as multi-partner contractors at the administrative and financial levels, they are divided 

into two categories. The two main companies include: (1) Limited Liability Companies (L.L.C) and 

(2) Anonymous Companies (A.C). Afterwards, we explained some aspects of the enterprises’ social 

and economic dimensions.  The third axis is devoted to the types and categories of enterprises, 

distinguishing between three types: The small, mid-sized and macro enterprises. We find that their 

types encompass, the industrial, agricultural, and serviceable. In the fourth and final axis, I dealt 

with the significance of conceptualizing transformation focusing on the concept of social and 

economic transformation, then I approached the concept of transformation with other overlapping 

concepts such as emergent and systematic change, progress, evolution, and development. 

Keywords: Enterprise, Transformation, Social Change, Economic Change 
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 ملخص 

هذا القال هو عبارة عن تلخيص ألهم الفاهيم التي تطرقت لها في بحثي لنيل شهادة الدكتوراه في علم االجتماع حول  

ت في  الكبرى ودورها  "القاوالت  استخراج  حموضوع:  اليوسفية: شركة  بإقليم  التحوالت االجتماعية واالقتصادية  قيق 

"، والتي ناقشتها في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية التابعة  2010و  1960)م. ش. ف.( نموذجا ما بين سنتي    الفوسفاط

بتاريخ:  وذلك  بمراكش  عياض  القاض ي  األطرو 02/03/2017  لجامعة  هذه  خالل  من  حاولت  فقد  امعية،  الجحة  . 

ثم   وأنواعها،  أصنافها  مبرزا  الخصوص،  وجه  على  والكبرى  عموما  القاولة  بمفهوم  وموضوعي  علمي  بشكل  اإلحاطة 

التحوالت   القانونية واالجتماعية واالقتصادية، كما تطرقت لدورها في تحقيق  أبعادها  حللت بشكل مفصل مختلف 

وضواحيها كمجال للدراسة اليدانية. هكذا، فإنني قسمت  ية  وسفاالجتماعية واالقتصادية، إذ اتخذت من مدينة الي

الرأسمال   حيث  من  فردية  كانت  سواء  القاولة،  بمفهوم  عرفت  األول،  املحور  في  رئيسية.  محاور  ألربع  القال  هذا 

ما  و ه ت أوالتسيير أو متعددة الشركاء والساهمين )الشركة(، فهي تعتبر وحدة إنتاجية ملجموعة من السلع أو الخدما

معا في آن واحد وموجهة للسوق بهدف تحقيق أرباح معينة. أما في املحور الثاني، والتعلق بأبعادها، فمن حيث البنية  

فئتين   إلى  تنقسم  فإنها  والالي،  اإلداري  الستويين  على  الشركاء  متعددة  مقاوالت  باعتبارها  الشركات  فإن  القانونية 

.(؛ ووضحنا S.A.( ثم الشركات املجهولة )ش. م./  S.A.R.Lملحدودة )ش.م.م./  ة ا وليرئيسيتين وهما الشركات ذات السؤ 

كذلك بعض جوانب أبعادها االجتماعية واالقتصادية. بينما خصصت املحور الثالث ألصناف وأنواع القاولة، إذ نميز  

ين نجد بأن أنواعها تنقسم إلى  ي ح؛ فبين ثالثة أصناف للمقاوالت، حيث نجد القــاوالت الصغــرى والتوسطــة ثم الكبرى 

للداللة  فيه  تطرقت  فقد  واألخير،  الرابع  املحور  وفي  والخدماتية.  الفالحية،  الصناعية،  القاوالت  فهناك  ثالثة 

الفاهيمية للتحول مع التركيز على مفهوم التحول االجتماعي، والتحول االقتصادي، ثم مقاربة مفهوم التحول ببعض  

 والتنمية.  ،والنمووالتداخلة معه كمفهومي التغير والتغيير، والتقدم، والتطور،    منهبة  الفاهيم القري

 التحول االجتماعي والتحول االقتصادي  ؛التحول  ؛القاولة :يةفتاحات املالكلم
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 مقدمة

من           مجموعة  تحقيق  في  يساهم  معينة،  بمنطقة  الخصوص،  وجه  على  والكبرى  عموما  القاوالت  إنشاء  سيما    إن  وال  التحوالت 

أو متسارع       نا بد لها من مراحل وأشواط، وبشكل متدرج أحيااالجتماعية واالقتصادية منها. وهذه التحوالت تتم عبر سيرورة زمنية، وال 

ف  األساسية  الفاهيم  من  التحول  مفهوم  أضحى  فقد  وهكذا،  داخلية وخارجية.  وتفاعالت  لتغيرات  ألنها خاضعـة  أخرى،  علم  أحيانا  ي 

علماء  االجتماع العاصر إلى جانب مفاهيم أخرى ال تقل أهمية عنه كمفهوم التغير، والتقدم، والتطور، والنمو والتنمية، بل إن بعض  

التغير االجتماعيين، وفي هذا الصدد يقول   االجتماع العاصرين يؤكدون بأن السوسيولوجيا قائمة أساسا على دراسة كل من التحول و

، مع    (Tremoulinas, 2006, p.8)»علم االجتماع يتأسس كاستجابة للتغير االجتماعي«:Alexis Tremoulinas  "(1)  /يمولناس "أليكسس تر 

أو التغيرات    ة،االعتبار أن استمرار التغير في مختـلف مجـاالت الحيـاة االجتماعيـة، سـواء تعلق األمر بالتغيـرات االقتصاديـ  األخذ في عين 

التغيرات السياسية، أو التغيرات الثقافية، يجعلنا أمام تحول حقيقي يمس البناء والنسق االجتماعيين. ويلخص لنا    وأ  الديموغرافية، 

 ( 2)واالندماج  هي التطور، واالختالف  " التحول في سيرورة مستمرة تكون ناتجـة عن ثالثـة معطيات و   Talcot Pearsonsز/ "تالكوت بارسون

(Menderas, 1983, P. 34)  ، ا أن عالم االجتماع الفرنس ي "إميل دوركايمكم /  Emile Durkhiem   يبرز في كتابه الشهير "تقسيم العمل "

 : (Tremoulinas, 2006, P. 18)(3)الكان[، أن تحليل التغير ينطلق من ثالثة ظواهر مترابطة في الزمان و 1893االجتماعي" ]إميل دوركايم، 

 عمق على مستوى تقسيم العمل؛-1

 من التضامن اليكانيكي )اآللي( إلى التضامن العضوي؛ نتقال اال -2

 ظاهرة التكاثف )التركز( االجتماعي. -3

وهكذا، ولتعميق النقاش بشكل علمي وموضوعي فإنني سأحاول في هذا القال، أوال التعريف بمفهوم القاولة، ثانيا تحديد مختلف          

ة، ثالثا اإلحاطة بشكل موسع بأصنافها وأنواعها، رابعا وأخيرا سأبرز دورها الريادي في تحقيق  أبعادها القانونية واالجتماعية واالقتصادي

 جتماعية واالقتصادية. التحوالت اال 

   مفهـــوم املقاولـــة: أوال      

قاولة  جتماع واالقتصاد، يعتبرون الفي البداية البد من اإلشارة إلى أن معظم الباحثين في العلوم االجتماعية، وخصوصا علماء اال              

للسلع إنتاجية  آن    بمثابة وحدة  في  أو هما معا  مبني  أو الخدمات  الدول معظمه  ربحية. ولهذا، فاقتصاد  واحد، وذلك ألهداف تجارية 

الشركات الكبرى التي  أساسا على نشاط القاولة، كما يوجد تنوع كبير بين القاوالت، بدءا بالنشاط التجاري البسيط داخل األحياء إلى  

لب الئحة  نقدم  أن  يمكننا  أكثر  وللتوضيح  العمال.  من  كبيرا  عددا  اتشغل  خدمات عض  عدة  تقدم  التي  كمصنع   لؤسسات  وأنشطة، 

العمومي، مكتب املحاماة، مخفر الشرطة، املحكمة، منجم استخراج   الفالحية، الثانوية، الستشفى  السيارات، البريد، االستغالليات 

والنافع. ومع    ة من الخدمات ، مجموع، الراكز التجارية الخاصة بالتسوق كمرجان أو أسيما...إلخ. والتي تقدم، كنقطة مشتركة العادن

ذلك فإن هذه الوحدات اإلنتاجية ال يمكن تصنيفها جميعا بالقاولة، فالقاولة هي وحدة إنتاجية تبيع منتوجها داخل سوق معين، فهي  

تنتج منافع وخدما الفالحية، واملجزرة، والعإذن  الخاصة، واالستغاللية  الثال فالبنك، والصحة  الخاصة  ت تجارية، وعلى سبيل  يادة 
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بجراحة األسنان كلها عبارة عن مقاولة. وبالقابل، نجد الؤسسة العمومية كالدرسة والكلية، واملحكمة، ومخفر الشرطة، والستشفى   

 دات إنتاجية لعدة خدمات ومنافع ولكنها غير تجارية، وبالتالي فال ينبغي نعتها بالقاولة. العام...إلخ. فهي جميعها عبارة عن وح

تيودروز/            كريستيان   " الفرنس ي  االجتماع  عالم  يقدم  آخر،  جانب  قد    Christian Thuderozومن  التي  الدالالت  من  مجموعة   "

"،    la maison mère  والدار األم "   ،"la maison"، والدار"  société ou compagnie"، والشركة "  L’atelier"   نقصد بها القاولة كالورشة 

 .la firme "(4) (Thuderoz, P.8, 2005)"، والضيعة "la boîte"، والعلبة "  moulinleوالطاحونة "

" في معجمهما الخاص  Olivier Garnier" و" أليفييه ݣارنيي/   Jean-Yves Capulبينما يؤكدان الباحثان الفرنسيان "جون يفز كابول/         

االجتماعية:  والعلوم  عن   باالقتصاد  عبارة  هي  اقتصادية»القاولة  في   وقانونية وحدة  بيعها  بهدف  والخدمات  السلع  إنتاج  إلى  تهدف 

لتحقيق  معين«   السوق  ال(Capul et Garnier, 2006, P. 170)  (5)ربح  يربط مصطلح  اإلنجليزي  التعريف  نجد  حين  في  بالفعل .  قاولة 

 .   (Thuderoz, 2005, P. 8) (6)ين بتحقيق مشروع "، يتعهد من خالله إنسان مع  action volontaire\ an arduous attemptاإلرادي"

أرباح            تحقيق  بغية  لألسواق  موجهة  والخدمات  السلع  من  ملجموعة  إنتاجية  وحدة  اعتبارها  يمكن  فالقاولة  ما سبق،  على  وبناء 

شخاص مشرفين على عملها  ة، لكن مشروع ونشاط القاولة، وبغض النظر عن حجمها، يتطلب الفعل اإلرادي للشخص أو لعدة أمعين

 ونشاطها اليومي. 

 أبعـــاد املقاولـــة: ثانيا          

                I- البعـــد القانونـــي للمقاولـــة  

والسلطة اإلدارية البنية أساسا على نوع من    القاوالت، فتوزيع اللكية   القانونية الخاصة بتحديدتوجد العديد من البنيات                     

ز  التراتبية والهرمية، يلعبان دورا كبيرا في توجيه نشاطها من خالل التحكم في القرارات ذات الصلة بتسييرها وديناميتها. ولعل أهم تميي

 تعلق بالقاوالت الفردية والشركات:  يمكن أن نسجله في هذا الصدد، هو ذلك ال

 املقاولة الفردية -1            

نجد بداخلها الشخص الذي يسهر على تسييرها وإدارتها، هو نفسه السؤول عن األنشطة اإلنتاجية، حيث ال يمكن أن نميز                 

طبي عيادة  تجارة،  )استغاللية فالحية،  القاولة  لرئيس  الخاص  اللك  الهني بين  وبين مؤهالته  املحاماة...إلخ(  )فالح، ة خاصة، مكتب  ة 

أنه قد يتوفر على أشخاص مأجورين يساعدونه على   الوحيد الذي يستفيد، كما  ...إلخ( فمدير القاولة هو  تاجر، طبيب حر، محامي 

 اإلنتاج والتسيير.       

 الشركة -2             

يا بالعمل وتحقيق اإلنتاج وهم فئة العمال والوظفين،  مجموعتين أساسيتين، فهناك فريق يقوم فعلنميزها على العموم بين                  

واللوجستيكية   التقنية  العدات  توفير  أو  األولية  الواد  بشراء  األمر  تعلق  سواء  الرأسمال،  يقدم  آخر  وفريق  والتقنيين؛  واإلداريين، 
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ت  كالنقل  األخيرة  الفئة  والسكن، وهذه  السوالأوى  الفئة  مباشر  غير  أو  مباشر  ويمكننا مقارنة بعض  شكل بشكل  للمقاولة.  فعليا  يرة 

 ( الخاصة بالقاوالت في:  formesاألنماط )

  ( Entreprises publiques) املقاوالت العمومية *        

(، والكتب  ONCFطني للسكك الحديدة )في ملكية وتصرف الدولة وكمثال الكتب الو هي عبارة عن شركات لكن معظم رأسمالها هو         

 ( املختلط  االقتصاد  عن  هنا  نتحدث  حيث  باملختلطة،  تنعت  والتي  العمومية  القاوالت  بعض  وهناك  للمطارات.   économieالوطني 

mixteألن رأسمالها يتشكل من رساميل عمومي وآخر خاص وهنا نستدل بنموذج ا ،)( تصاالت الغربMaroc Télécom    .) 

 ( (Coopératives التعاونيات*        

هي عبارة عن شركات يعود تأسيسها لعدة أفراد خواص، ولها مميزات خاصة، فأهدافها تنحصر في الدفاع عن مصالح أعضائها،          

( الساهمين  أو  بالتشاركيين  يسمون  على  (.  sociétairesوالذين  جهودها  تنصب  وإنما  أرباح  تحقيق  إلى  تهدف  ال  إشباع  والتعاونية 

اوي على جميع أعضائها، وسلطة القرار تعود لجميع األعضاء النتسبين لها،  حاجيات ورغبات منخرطيها، أما الداخيل فهي تقسم بالتس

اإلنتاج والتي تتأسس بغرض إنتاج مشترك كما  ونميز بين نوعين من التعاونيات، تعاونيات   حسب مبدأ لكل فرد صوت )عضو= صوت(، 

الحال بالنسبة يسها بهدف تحقيق االستفادة من الشتريات الجماعية  للتعاونيات الفالحية، ثم تعاونيات االستهالك والتي يتم تأس  هو 

 وكمثال على ذلك نجد التعاونيات السكنية. 

 ( Entreprises d’insertion)  مقاوالت اإلدماج*       

ة توفير فرص شغل مناسبة لألشخاص الذين وجدوا صعوبة في هذه القاوالت تتأسس بدعم من السلطات العمومية، وذلك بغي        

إسم  ال أيضا  الخاصة كالعاقين واألرامل مثال. ويطلق عليها  االحتياجات  أو ذوي  العمل لدة طويلة  للعاطلين عن  الشأن  عمل، كما هو 

 ( النهي.     réinsertionوإعادة اإلدماج )  (، وتكمن مهمتها أساسا في تحقيق اإلدماجEntreprises intermédiairesالقاوالت الوسيطية )

إذن، فمقاربة القاولة على مستوى البعد القانوني، يجعلها قائمة أساسا على العمل التجاري بهدف تحقيق أرباح من خالل تسويق           

ونية، وتوفير محل ألنشطتها،  ك على وجه االحتراف واستنادا إلى تنظيم محكم وخاضع لضوابط قانسلع وبضائع أو خدمات معينة، وذل

ين، ورأسمال اقتصادي مادي لتوفير السلع والعدات ومختلف اآلليات واألدوات. وكل نشاط  وتوظيف رأسمال بشري من عمال وموظف 

القانوني مارس من خاللها اعتبر عمال مدنيا، وفي هذا الصدد يقول الباحث  أو عمل مورس في إطار القاولة اعتبر عمال تجاريا، وإذا لم ي

: »العمل الواحد مرة يعتبر تجاريا ألنه يمارس من خالل مقاولة، ومرة يعتبر مدنيا ألنه ال يمارس من خالل مقاولة  (7)الغربي فؤاد معالل

وإنما   تنظيم سابق،  االحتراف من خالل  يتكرر على سبيل  ال  تنظيم،  أي  مرات معدودة بشكل عرض ي ودون سابق  أو  واحدة  مرة  يقع 

    (.54 .، ص2001)معالل، عادي« يعتبر عمال مدنيا إذا قام به شخصثال يعتبر عمال تجاريا إذا قامت به مقاولة تحترف النقل و فالنقل م

ي          الهدف  حيث  الشركات،  من  رئيسيين  قسمين  بين  نميز  كذلك،  اإلطار  هذا  مهمة  وفي  رساميل  عدة  وتوحيد  تجميع  حول  نصب 

رين داخل املجتمع يتمثالن  ت، وهذا األمر ال يقدر عليه شخص واحد بمفرده. وهذين القسمين النتشللعديد من األشخاص أو مجموعا

 (.   .S.A \ (، ثم الشركات املجهولة )ش.م. S.A.R.L \في الشركات ذات السؤولية املحدودة )ش.م.م. 
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والت الصغرى، والتوسطة ثم الكبرى. وفي سياق تحليل د.  كل عام، نميز بين ثالثة أصناف من القاوالت، وهي على التوالي القاوبش          

لفروجي رقم    امحمد  القانون  والنبثق عن  والتوسطة،  الصغرى  القاوالت  الظهير    53.00ليثاق  بتنفيذه  والصادر  اليثاق  بهذا  التعلق 

:  (9( و) 8)ت الصغرى والتوسطة تتحدد كاآلتي، فإن القاوال 2002يونيو    23والوافق ل    1423جمادى األولى    12في    81.02.18الشريف رقم  

رقم   إما  بتحقيق  األخيرتين  املحاسبيتين  السنتين  والقيام خالل  مائتي شخص  يتعدى  ال  الدائمين  الستخدمين  من  عدد  على  »التوفر 

يت ال  الضرائب  اعتبار  دون  سنوي  خأعمال  تتجاوز  ال  إجمالية  سنوية  حصيلة  وإما  درهم  مليون  وسبعين  خمسة  مليون  جاوز  مسين 

 .  (2369، ص. 2002( و)الجريدة الرسمية للمملكة الغربية، 10، ص. 2003)لفروجي،  درهم.«

والتو           الصغرى  القاوالت  بين  يميز  ال  الغربي  الشرع  أن  القانوني،  التحديد  هذا  من خالل  بتوفر ويتضح  معا  بل حددهما  سطة، 

 شرطين وهما على التوالي:

 تجاوز مائتي شخص؛   الستخدمين ال ي عدد العمال أو  -

  50مليون درهم كرقم أعمال سنوي دون اعتبار الضرائب، أو حصيلة سنوية إجمالية ال تتجاوز    75مجموع رأسمال القاولة ال يتعدى  -

 مليون درهم. 

النص، بينما يمكـن أن نستشف    حديد تعريف قانوني للمقاوالت الكبرى، وإن كان هذا ما يبدو من ظاهـر لكن سكوت الشرع عن ت         

 القـا من هذين الشرطين التالزمين، وهما على التوالي:   من مضمونه، أن هذه األخيـرة تتحدد انط

 عدد عمال أو مستخدمي القاوالت الكبرى يتجاوز مائتي شخص؛-

ئب، أو حصيلة سنوية إجمالية تتجاوز  مليون درهم كرقم أعمال سنوي دون اعتبار الضرا  75اولة الكبرى يتعدى  مجموع رأسمال الق-

 مليون درهم.  50

كارنيي/        وألـفيي  كبول  إيفز  "جون  الفرنسيان  الباحثان  فإن  الشترك Jean-Yves Capul et Olivier Garnierوبالقابل،  عملهما  في   "  

أمعجم  " معيارين  على  ينبني  القاوالت  تقسيم  أن  يعتبران  االجتماعية"،  والعلوم  " االقتصاد  األعمال  رقم  وهما   le chiffreساسيين 

d’affaires  للمقاولة اإلنتاجي  النشاط  مستوى  عن  حقيقي  بشكل  يبرهن  ال  األعمال  رقم  معيار  بأن  يؤكدان  أنهما  إال  العمال،  وعدد   "

 التالي:   لهذا فهما يعتمدان في التقسيم على معيار حصيص العمال أو الستخدمين وفق التصنيف وباألحرى القيمة الضافة، و 

 (Capul et Garnier, 2006, P. 175) (10) : أقسام القاوالت حسب عدد العمال                                     

 

 

     

 القاوالت الصغرى  (PME) القاوالت الصغرى والتوسطة  القاوالت الكبرى 

 أجراء 10أقل من  أجير  500و 10ما بين  أجير  500أكثر من 
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خال  إذن،           من  ال  يظهر  الصغرى  القاوالت  أن  يعتبران  جارنيي"  أ.  و  كابول.  إ.  "ج.  الفرنسيان  الباحثان  أن  أعاله،  التصنيف  هذا  ل 

يتجاوز عدد مستخدميها عشرة أشخاص، بينما القاوالت الصغرى والتوسطة فعدد عمالها محصور ما بين عشرة وخمس مئة، في حين  

 ة.      رى الخمس مئقاوالت الكبيتعدى عدد أفراد ال

        II- البعـــد االجتماعـــي للمقاولـــة 

املجال                 وأن  االجتماعي.  ومحيطها  القاولة  بين  وتأثر  تأثير  عالقة  هناك  أن  للمقاولة،  االجتماعي  البعد  سياق  في  القول،  يمكننا 

العمال واألطر   الاالجتماعي يساعد على توفير  تقنيا ومهنيا لولالتقنية واإلدارية  العلمية وج سـوق الشغلؤهلة  الؤسسات    ، من خالل 

والعلوماتية لسايـرة التطـورات والستجدات  لتقنيـة والتقنية التي أنشئت بهدف تعليم الطالب العديد من القدرات والكفايـات والهـارات ا

ؤسسات الهنية على تدريبهم  جهة؛ ومن جهة ثانية تعمل هذه الوخصوصا على مستوى القاوالت من  تتاليـة لعالم الشغل  التسـارعة وال

ولتحقيق هذا   القاولة خصوصا.  وتدبير  بتسيير  يتعلق  فيما  النهي  اندماجهم  لتيسير  أو مقاوالت  مع مؤسسات عمومية  عمليا بشراكة 

الؤسسات كمدارس   من  العديد  املجتمع  أنشأ  التقنالبتغى، فقد  لتأهيل  الصناعي الهندسين، ومعاهد  التخصصـات  مختلف  في  ة  يين 

والتجارية. هذا في الوقت الذي نجد فيه أن القاولة باعتبارها مؤسسة اجتماعية، فهي بدورها تساهم في التنشئة االجتماعية لعمالها  

الهنية   والكفايات  القدرات  تطوير  خالل  من  واإلدارية،  التقنية  أطرها  التومختلف  إعادة  من  وأطرها  والتكوين  لستخدميها  كوين 

ترسي مع  وهذا  الستمر،  والسالمة،  اإلنتاج  ومعايير  قيم  وتثبيـت  السؤوليـة،  وتحمـل  االنضباط  ومبادئ  الجماعـي،  العمـل  روح  قيـم  ــخ 

: » (11)ل  جتماع القاولة والتجديد" بالقو " في كتابه "علم ا  Norbert Alter  الطرح يؤكده عالم االجتماع الفرنس ي العاصر "نوربر ألتر/  

 . (Alter, 1996, P. 2)  القاولة ليست فقط مكانا للعمل والعقلنة االقتصادية، لكنها أيضا مكان للتنشئة االجتماعية«

وتت           أساسية  أولية  اجتماعية  تنشئة  منها،  نوعين  بين  يميزون  االجتماع  فعلماء  االجتماعية،  التنشئة  األسرة  وبخصوص  داخل  م 

بالثـانوية وتمارس ع بالدرجة األولى،   بر العديد من الؤسسات االجتماعية كالدارس، والؤسسات االقتصادية كالصانع وأخرى تصنف 

 والعامل، ودور العبادة، وعبر وسائل اإلعالم...إلخ.    

" يميزان في كتابهما  Thomas  Luckman"وتوماس لوكمان/Peter Bergerوفي نفس السياق، فإن الباحثان األمريكيان "بيتر بيرجي/            

للحقيقة" االجتماعي  "النشوء  الفرد  (،Berger et Luckman, 1994, P. 177)(  12)الشترك  يصير  بواسطتها  أولية  اجتماعية  تنشئة  بين 

يتعر  بواسطتها  التي  الالحقة  السيرورات  كل  تشمل  ثانوية  اجتماعية  وتنشئة  املجتمع،  في  عل عضوا  اجتماعيا،  صار  الذي  الفرد،  ى  ف 

الوض العالم  من  جديدة  والتكيف،  ؛  وعيمجاالت  باالستمرار  تتميز  نمو  وعملية  اجتماعي،  تعلم  عملية  تعتبر  االجتماعية  والتنشئة 

و  تربوية،  دينامية وعملية  واإل ؛  عملية  والدرسة،  السائدة، واألسرة،  الثقافة  أهمها  العوامل  من  فيها مجموعة  تؤثر  بمختلف  كما  عالم 

 بادة والستشفيات والقاوالت...إلخ.  ن الؤسسات االجتماعية كدور العأنواعه، والعديد م 

       III- البعـــد االقتصادي للمقاولـــة 

فإحداث  إن ارتباط القاولة بالنسيج االقتصادي للمجتمع يتمثل في األساس في بعدها التجاري، بهدف تحقيق أرباح معينة،     

من سلـع وخدمـات، وتكون موجهة للساكنــة املحليـة،  ت الحضريـة، ينبنـي أساسـا على ما تقدمـه  أي مقاولة في مجال ما وخصوصا املجاال 

اقتصادية،  إلى ثالثة قطاعات  الكالسيكي،  التقسيم  القاوالت، حسب  أنشطة مختلف  أو تصديرها للخارج. وتتوزع  أو لجهات وطنية، 
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ي  ما  و فمنها  الفالحة،  في  يعمل  وبعضها  الصناعة،  في  القاولةنشط  وإحداث  الخدمات.  لقطاع  تتوجه  بتغير   أخرى  وثيق  ارتباط  ات  له 

وتحوالت في البنى االجتماعية واالقتصادية ألي مجتمع، فلو تأملنا مجرى التحوالت التي شهده العالم الغربي الصناعي، والسيما خالل 

للث19القرن   باعتباره عصرا  والتي عرفت شرارتها  م،  بامتياز،  الصناعية  بلدان  ورة  ملختلف  انتقلت  ثم  ببريطانيا،  وأمريكا  األولى  أوروبا 

الشمالية وباقي بلدان العالم فيما بعد؛ فإننا نجد أن الرأسمالية الغربية الناشئة تمكنت من التحكم اقتصاديا في املجتمع الغربي عن 

طرق، والت في إرساء العديد من البنى التحتية كالمختلف فروع االقتصاد، كما ساهمت هذه القا  طريق إنشائها للعديد من القاوالت في

وخطوط السكة الحديدية، والطارات، والوانئ، وأثرت أيضا في استعمال وسائل االتصال وتطويرها كالتلغراف والهاتف؛ وكان هاجسها  

واكتساح  الخدمات،  وتقريب  السلع  توفير  كانت  األسواق    هو  القاوالت  لكن، هذه  والخارجية.  تتمركز الداخلية  الغالب  الدن  في  أو    في 

االجتماع   عالم  يؤكده  ما  هذا  ولعل  القاولة،  نشاط  تطوير  على  تساعد  إمكانيات  من  الدينة  توفره  لا  نظرا  منها،  القريبة  بالضواحي 

سوقا أو مصدرا للمواد كانت فهي تشكل خزانا لليد العاملة، باعتبارها : »الدينة، كيفما (13)" بالقول Manuel Castells "مانويل كاستل / 

  .  (Castells, 1975, P. 10) ية )طاقة، ورشات للصناعة التقليدية...إلخ.(« األولية أو لعناصر إنتاج 

في    تساهم  فهي  كبرى،  أو  متوسطة  أو  صغرى  حجمها:  كان  كيفما  القاولة،  فإن  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  تطوير  هذا 

شها في تأهيل بعض أفراد املجتمع علميا  وفير العديد من فرص الشغل، والساهمة عبر أورا الدينامية االقتصادية للمجتمع من خالل ت

منهي في عالم الشغل. وبالقابل، فتنامي الهجرة نحو الدن، وخصوصا الهجرة القروية إبان  -وتقنيا بغية تمكينهم من االندماج السوسيو

القرويينالظروف ا العديد من  ال  لعصيبة كالجفاف مثال، يجعل  الديموغرافي  النمو  الدينة  عرضة للعطالة، ناهيك عن  سريع لساكنة 

واجتماعية   اقتصادية  أزمات  عدة  في خلق  بآخر  أو  بشكل  مساهمة  القاولة  من  يجعل  قد  الوضع  فهذا  )القروية(،  الريفية  وضواحيها 

الهامش األحياء  كبناء  الدينة  والتداخل  والدعارة  الفقر   وانتشار  الصفيح،  ودور  والشروبات  ية  للمخدرات  والتعاطي  سول 

»   (14)" في مقال بعنوان "أزمات وتحوالت الدن" حيث يؤكد بأن: Alain Bourdinإلخ؛ وهذه الرؤية يزكيها الباحث "أالن بوردان  الكحولية...

تزايد الديموغرافي للقرى والتأثير  با أصليا، ومن بينها هذه الحالة الناجمة عن الالعديد من األزمات تنمو في الدينة بدون أن نجد لها سب 

 (.Ali Sedjari et Autres, 2006, P. 23) ولة في النشاط الفالحي والصناعي والبادالت.«البنيوي للع

 أصنـــاف املقاولـــة وأنواعها : ثالثا  

        I-أصنـــاف للمقاولـــة 

تعر               األولى  أصناف،  ثالثة  إلى  عموما  القاوالت  بالقاوال تصنف  تدعى  والثانية  الصغرى،  القاوالت  باسم  التوسطة،  ف  ت 

وأخيرا نجد الصنف التعلق بالقاوالت الكبرى؛ ويعتمد معظم الباحثين على معيارين أساسيين للتصنيف وهما عدد الستخدمين ورقم  

( الخاchiffre d’affaireالعامالت  أو  الضرائب  احتساب  بدون  اإلجمالي  السنوي سواء  بعض (  ولكن  الضرائب.  احتساب  بعد  أي  لص 

كالفرن كابول/  الباحثين  يفز  "جون  كارنيي/    Yves Capul-Jeanسيان   .Olivier Garnier  "(15)  (Capul et Garnier, 2006, Pوألفيي 

ي(،175 قد  للمقاولة جانبا ألنه  العامالت  رقم  تتوفر مقاولة  يضعان  قد  رقم  كون معيارا مضلال لحجمها ونشاطها، فمثال  صغرى على 

وع كبرى  مقاولة  في  نظيره  يضاهي  كبير  في معامالت  نخطئ  قد  أو  تصنيفها  سيصعب  ثمة،  ومن  العشرات،  يتجاوز  ال  مستخدميها  دد 

القاوالت.  لتصنيف  العمال  عدد  بمعيار  فقط  أخذا  الباحثان  فهذان  وبالتالي  عن    التصنيف،  مفصـال  تحليـال  أبدينا  أن  سبق  ولقد 
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حد  أثناء  قاالتصنيـف  نظر  وجهات  عرضنا  حيث  للمقاولة،  القانوني  البعد  عن  معالليثنا  فؤاد  كالدكتور  مغاربة  لباحثين  (  16)نونية 

   (.10، ص. 2003)لفروجي،  (17)و د. امحمد لفروجي( 54، ص. 2001)معالل، 

، 2002لغربية،  مية للمملكة ا)الجريدة الرس  ( 18)5031واستندنا كذلك لوقف الشرع الغربي من خالل الجريدة الرسمية عدد     

أمثلة ملموسة ملختلف  ،  (2369ص.   إعطاء  أكبر من خالل  التصنيف بشكل  وباالستعانة مما سبق ذكره، فإننا سنحاول توضيح هذا 

 القاوالت. 

 الصغرى   املقاولة-1       

معامال   رقم  يتجاوز  وال  أقص ى،  كحد  أفراد  عشرة  مستخدميها  مجموع  يتعدى  ال  مقاولة  كل  بعد  هي  أي  الخالص  السنوي  تها 

السلع األساسية    مليـون درهم، وتتواجد بكثرة  50احتسـاب الضرائـب   النسيج االقتصادي الغربي، وتعمل معظمها على تحقيق  داخل 

الضرور  الخدمات  تحو وتوفير  ووكالة  األسفار،  ووكالة  الخاصة،  الطبية  كالعيادة  أمثلة  عدة  نضرب  الصدد  هذا  وفي  للمواطنين؛  يل  ية 

والور  الخاصة،  والتوزيع  النشر  ودار  الخاصة  والطبعة  الكتب  ببيع  الخاصة  والكتبة  األموال،  اليكانيكية  وصرف  الكهربائية،     شة  أو 

الخشبية   النجارة  أو  للبناء  واملخبزة،    وورشة صغيرة  النزلية،  واألجهزة  األثاث  بيع  ودكان  اإللكترونية،  األجهزة  بيع  ودكان  العدنية،  أو 

األسماك    أو الفواكه أو       و الخضر  ملجزرة، والقهى، والصبنة، ودكان بيع الواد الغذائية بالجملة أو التقسيط، ودكان بيع الالبس أوا

ودك   بالجملة والصيدلية،  بالتقسيط،  أو  أو  السيارات  أو  الدراجات  أجزاء  بيع  ودكان  النارية،  أو  الهوائية  سواء  الدراجات  بيع  ان 

 محطات بيع البنزين...إلخ.   الشاحنات، و 

  املقاولة املتوسطة-2       

وإدارية، وال يتعدى  ( شخص كعمال وأطر تقنية  200فهي كل مقاولة ال يقل عدد أفرادها اإلجمالي عن عشرة وال يفوق مائتي)  

اب الضرائب، وهي على العموم مليون درهم بعد احتس  50مليون درهم أي بدون احتساب الضرائب أو    75رقم معامالتها السنوي الكلي  

في مختلف القطاعات االقتصادية )صناعية،    متوسطة االنتشار ويتمركز نشاطها في مختلف الدن واألرياف الغربية، وتلعب دورا حيويا 

ن القاوالت  ( للمغرب نجده يتوفر على العديد م  socio-économiqueاقتصادية )-الحية وخدماتية(؛ وإذا ما تأملنا التركيبة السوسيوف

البنا الطبية  التوسطة كشركات  الصحــات  و  السالم،  وأسواق  وأسيمـــا  كمرجــان  الكبرى  التجارية  والركبات  التوسط،  الحجم  ذات  ء 

واألحذية، cliniques privés)الخاصة   الالبس  صناعة  وشركات  السردين،  تعليب  وشركات  والشاحنات،  السيارات  بيع  وشركات   ،)

تعليب واإلقاما   وشركات  والفنادق  والخضر ومشتقاتها،  الفواكه  الحليب ومشتقاته، وشركات تسويق  ت  الزيتون ومشتقاته، وشركات 

 قل السافرين...إلخ.   السياحية الكبرى، وشركات الطيران الصغرى وشركات ن

 املقاولة الكبرى -3 

و      الائتي فرد من عمال  يتجاوز عدد مستخدميها  التي  القاولة  تلك  يتجاوز رقم  هي  أن  التقنية واإلدارية، وينبغي  األطر  مختلف 

السنو  الصافي  معامالتها  يفوق    50ي  أو  درهم  القاوالت    75مليون  من  الصنف  هذا  ويشكل  الضرائب،  احتساب  بدون  درهم  مليون 

الوط  لالقتصاد  الفقري  مالعمود  مقارنة  نسبيا  قليال  يبقى  عددها  كان  وإذا  التنمية،  لتحقيق  وكقاطرة  الصغرى ني  القاوالت  عدد  ع 

قى جد مهم؛ وتتواجد بوطننا مجموعة من القاوالت الكبرى كمجموعة الكتب الشريف  والتوسطة فإن حجم مداخيلها ورواجها الالي يب
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وال  والوانئ،  للمطارات  الوطني  والكتب  لللفوسفاط،  الصالح  والاء  للكهرباء  الوطني  والكتب  الحديدية،  للسكة  الوطني  لشرب،  كتب 

الكبرى، والشركة الوطنية لطرق السيارة، وشركات الطاحن الكبرى،  والشركات الكبرى للبناء كالعمران مثال، واالستغالليات الفالحية  

 والكتب الوطني للشاي والسكر وغيرها. وشركة اتصاالت الغرب، والبنوك كالبنك الشعبي على سبيل الثال، 

     II-ــاولة  أنـــواع املقـ

بحسب القطاعات يمكننا تقسيم أنواع القاوالت عموما إلى ثالثة، وذلك وفق التقسيم القطاعي للمجال االقتصادي، حيث          

الصناعية، والثاني يسمى بالقطاع الفالحي وتنشط   نجد ثالثة قطاعات رئيسية؛ فاألول يعرف بالقطاع الصناعي وتهيمن عليه القاوالت

 قاوالت الخدماتية.   حية، ثم الثالث واألخير والعروف بالقطاع الخدماتي ويتشكل أساسا من الفيه بقوة القاوالت الفال 

 املقاولة الصناعية -1          

أوجه              ببعض  ارتباط  لها  أو  الصناعة  قطاع  في  تنشط  مقاولة  ارتباط    فكل  لها  أو  التحويلية  كالصناعة  الصناعي  النشاط 

اولة الصناعية؛ ويتوفر النسيج  ف العمليات التقنية التي تجرى عليها كالتجفيف مثال، فهي تدخل في إطار القباستخراج العادن ومختل

الغربي   القاوال االقتصادي  هذه  من  العديد  أن  تعلى  إال  نسبيا  متواضع  كان عددها  وإن  وفي ،  مهمة.  تبقى  فيها  تستثمر  التي  األموال 

ا فهي مع  ، وإن كانت قديمة نسبي1983و    1975دراسة قام بها مجموعة من الباحثين الغاربة للقطاع الصناعي بالغرب، ما بين سنتي  

الستثمرة الصناعية وحجم األموال  القاوالت  تقريبية لعدد  es, 1988, PP. 17 et Ahmed Darouich et Autr)(19)ذلك تعطينا صورة 

من  (18 العينة  تتشكل  كانت  فقد  الستثمرة حوالي    382:  األموال  وبلغ حجم  بين    9036مقاولة صناعية،  توزعت  و  درهم،    86مليون 

في  مقاولة  38مقاولة في البناء و مواد البناء، و  74(، و agro-industrieالتحويلية )-مقاولة في الفالحة 114(، و textileمقاولة في النسيج ) 

الكيميائية  و  و   الواد  الكيميائية،  النز   59الشبه  والتجهيز  األثاث  في  و  مقاولة  الطاقة  19لي،  في  أن    مقاولة  لنا  يبدو  إذن،  والعادن. 

وال  التحويلية والنسيج تمثل ما يفوق النصف، بينما أقل عدد من القاوالت ينشط في الطاقة والعادن  -القاوالت التي تنشط في الفالحة

الحليب   إنتاج  شركة  ومشتقاته،  الزيتون  تصبير  شركة  نجد  الصناعية  القاولة  ألنواع  وكمثال  املجموع.  من  العشر  نسبة  يتعدى 

ومشتقاته، ومصنع الالبس، ومصنع األدوية، وشركة البناء أو مواد البناء، ومناجم استخراج العادن، وشركة توليد الطاقة الكهربائية،  

 نزلي...إلخ. ومصنع األثاث ال

 املقاولة الفالحية -2 

تحويالت      أي  إدخال  وبدون  بالفالحة  مرتبط  األساس ي  نشاطها  يكون  أو  الفالحي،  القطاع  في  تنشط  مقاولة  بكل  األمر  يتعلق 

من   كبير  لعدد  وتشغيله  مهمة،  مداخيل  من  يوفره  لا  بالغرب قطاعا حيويا  الفالحي  القطاع  ويعتبر  منتوجاتها.  على  األيادي  صناعية 

ت اإلطار  هذا  وفي  علالعاملة.  تنتظم  التي  القاوالت  كبرى  دخل  فالحية  استغالليات  شكل  يرتبط ى  ما  فمنها  صغرى،  أو  متوسطة  أو 

 بالزراعة، وبعضها ينشط في تربية الدواجن، بينما تعمل أخرى في اليدان الشجري كالحوامض والبرتقال والشمش...إلخ. 
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 املقاولة الخدماتية-3  

ببيع      الخدمة  تقديم  يرتبط  قد  األحيان  بعض  وفي  خدماتية،  مقاولة  تعتبر  فهي  تجاري  ربحي  بهدف  خدمة  تقدم  مقاولة  كل 

ت منتوجات معينة، وغالبا ما تكون استهالكية لحظية أي مرتبطـة بلحظـات تقديـم الخدمـة. وتتواجـد داخـل املجتـمع العديـد من القـاوال 

األسفار،    ، كالفنـادق  الخدماتيـة ووكالة  املحاماة،  ومكتب  الخاصة،  الطبيـة  والعيـادات  السياحيـة،  واإلقامـات  والطاعـم،  والقاهـي، 

التعليم  ومدارس  واملخبزة،  واملجزرة،  والصيدلية،  اإللكترونية،  واألجهزة  والالبس  الغذائية  الواد  كبيع  التجارية  واملحالت 

 الخصوص ي...إلخ. 

 ل ودور املقاولة في تحقيق التحوالت االجتماعية واالقتصاديةالتحو مفهوم  :  رابعا   

           I- مفهـــوم التحـــول   

التي                التحول  االجتماعيين حركتهم قضايا  الباحثين  من  والعديد  االجتماع،  في علم  األساسية  الفاهيم  من  التحول  يعتبر مفهوم 

ت الكبرى التي زعزعت البنيات االجتماعية واالقتصادية وتركت أثرها البالغ في تحقيق  والسيما تلك املحطاشهدها ويشهدها املجتمع،  

في أوروبا، فقد مكنت بالفعل املجتمع األوروبي الغربي   19التحول بشكل جذري. فلنأخذ على سبيل الثال الثورة الصناعية خالل القرن  

والتجارة، إلى نظام رأسمالي مبني على الصناعة. وهكذا، فقد أحدثت هذه   متمركز حول الفالحةمن االنتقال من نظام فيودالي )إقطاعي( 

الثورة تحوال جذريا على مستوى النسقين االجتماعي واالقتصادي، بمعنى االنتقال من بنية اجتماعية يحكمها التعاضد اآللي )اليكانيكي(  

التعاضد العضوي ومبنية على نظم عقالنية حيث السيادة للعلم   اجتماعية مؤسسة على والقرابة العائلية والعرقية والدينية، إلى بنية  

الثورة الصناعية وما واكبها من أحداث وتطورات فكرية   الكفاءةو  التحول الجذري في بنية املجتمع األوروبي، بفضل  الهنية. ولعل هذا 

والت بهدف تحليلها وإيجاد تفسير مالئم لها، ومن  ا بالغا ملجمل التح وسياسية، هو ما جعل العديد من الباحثين والعلماء يولون اهتمام

آنذاك كبار الؤسسين كـ "أوغست كونت/   " و"سان    Auguste Comteثمة والدة علم االجتماع كعلم حديث وقائم الذات، حيث ظهر 

لؤسسين األوائل  كل واحد من هؤالء ا". فقد حاول    Max Weber" و"ماكس فيبر  Karl Marx" و"كارل ماركس/    Saint Simonسيمون/  

البحث عن األطر النظرية والعلمية، وذلك بهدف تأصيل أبحاثهم وتفسيراتهم لهذه التحوالت الجذرية وما نجم عنها من آثار في مختلف  

نظرية اجتماعية  املجاالت االجتماعية. فإذا كان أوغست كونت جعل من الفيزياء كأساس علمي لتفسير املجتمع، مما مكنه من تكوين  

االجتماعية"؛ فإن سان سيمون لجأ إلى البيولوجيا)علم الحياة( بغية تعليل أبحاثه ونتائجه، وهو األمر الذي ساعده  -ها بـ"الفيزياءسما

الفيزيولوجية بـ"  تاريخي ال-الادي-االجتماعية"؛ في حين ركز "كارل ماركس" في منهجه الجدلي-على تأسيس نظريته االجتماعية والعروفة 

ب تحليل  العمالية  على  الطبقة  وخصوصا  االجتماعية  الطبقات  كمفهوم  السوسيولوجية  الفاهيم  من  مجموعة  وأبرز  الرأسمال،  نية 

  )البروليتاريا(، ومفهوم الصراع الطبقي، ومفهوم اإلنتاج وإعادة اإلنتاج ونمط اإلنتاج؛ بينما حاول "إميل دوركايم" تحليل نمط التعاضد 

املجتم وقداخل  الحديث  الغربي  قسمين،ع  إلى  اآللي  سمه  التعاضد  عليه  أطلق  العالقات   فاألول  طبيعة  يميز  ما  وهذا  اليكانيكي  أو 

إشكالية   عالج  كما  الحضرية،  املجتمعات  داخل  السائد  وهو  العضوي  بالتعاضد  سماه  والثاني  والقرى،  األرياف  داخل  االجتماعية 

"؛ لكن "ماكس فيبر" ذهب بعيدا في تحليله 1893/العمل االجتماعي  ر تحت عنوان "تقسيمتقسيم العمل من خالل تأليفه لكتاب مشهو 

القرن  خالل  أوروبا  شهدتها  التي  املجتمعية  للتحوالت  كنتاج  الرأسمالي  الفكر  تشكل  الصناعية خصوصا،  19ألسباب  الثورة  بفضل   ،
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وء الفكر الرأسمالي، وخصص لهذا الغرض كبيرا في تأسيس ونشمتبنيا طرحا سوسيولوجيا مفاده أن الديانة البروتستانتية لعبت دورا   

الرأسمالية/ وروح  البروتستانتي  "الدين  عنوان  تحت  إطار  L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme  \1905بحثا  وفي  "؛ 

رى بأن لهما  كسيس تريموليناس" يتوضيح اختالف الرؤية بين ماكس فيبر وكارل ماركس حول نشوء مفهوم الرأسمال، فإن الباحث "أل

مختلفين: فيبر  (20)مشروعين  وحدة  و »  أول  بتشكل  يهتم  واآلخر  الرأسمالي،  الذهب  روح  يعالج  واحد  الهدف،  نفس  لهما  ليس  ماركس 

 .  (Tremoulinas, P. 25, 2006)للرأسمال«

ب            يتعلق  أي فيما  في االصطال علم  أما على مستوى اإليتمولوجي  اللغوي، فإننا نجد  لادة االشتقاق  ابن منظور  العربي وفي شرح  ح 

"حول" في كتابه لسان العرب، فتحول عنه الش يء تعني زال عنه إلى غيره، وحال الرجل يحول مثل تحول من موضع إلى موضع، وحال إلى  

جنة« يريد من  تحول، وحال الش يء نفسه يحول حوال بمعنيين: يكون تغيرا ويكون تحوال. وفي الحديث: »من أحال دخل المكان آخر أي  

موضع    وتحول تعنـي تنقل من موضـع إلى موضـع آخـر، والتحول يعني التنقل من  ؛الكفر عما كان يعبد إلى اإلسالم  أسلم، ألنه تحول من

تغير عن حاله، وغيره ( 1056ص.    ،1981)ابن منظور،    (21)إلى موضع تعني  أبادي، فتحول  الفيروز  الدين  املحيط ملجد  القاموس  . وفي 

)الفيروز أبادي، القاموس    (22)جعله غير ما كان وحوله وبدله، وغايره أي عارضه بالبيع وبادله، أما الغيار بالكسر يقصد بها البدل  بمعنى

 . (106املحيط، ص. 

تحول              فكلمة  الفرنس ي،  االصطالح  في  الالتيني    Mutationبينما  األصل  من  مشتقة  اليوناني    Mutatioفهي  الفعل    Mutareومن 

ROM du Grand Robert, -CD)  ( 23)وخصوصا حينما نستحضر التحوالت الكبرى التي شهدها التاريخ وتدل على التغير العميق والجذري 

2005, Version 2.0) ل أيضا إعادة التشكل من جديد  ؛ ويقصد بالتحوTransformation  واالنتقال ،Déplacement    لشخص من مكان

موضع جديد الفعل  (naire de la langue française, Avril 2000, P. 334Diction)  (24)إلى  أن  كما   .Transformer    الفرنسية باللغة 

نبثاق الذي يحدث داخل نفس النوع، ففي مجال البيولوجيا ينظر إلى  ويرمز إلى التحول واال   Transformareمشتق من الكلمة الالتينية  

Transformisme  نات الحية فهي تشتق من بعضها البعض انطالقا من أشكال  كمذهب نظري يقول بأن جميع الكائFormes    أو أجسام

في العجم اللغوي اإلنجليزي    Mutation. في حين يدل مصطلح  (Jacqueline Russ, Dictionnaire de Philosophie, P. 298)    (25)بسيطة

العيش واإلبداع  Oxford Mini School Dictionnary  ,)  (26)(  reaturec A change in the forme of a living )  على تغير شكل ونمط 

2007, P. 384).   

          II-  مفهـــوم التحـــول االجتماعـــي 

الذي يمس البنيات والنسق االجتماعيين، كما هو الحال في مجمل التحوالت التي تمس منظومة القيم  نقصد به ذلك التحول                 

عراف والطقوس والشعائر الدينية، والبناء الثقافي ملجتمع معين عندما نستحضر هيمنة الحداثة الغربية أمام  كالعادات والتقاليد واأل 

األسري، وبناء النظومة التعليمية في ظل الصراع القائم بين التقليد والتحديث،    التمسك ببعض مقومات التراث، والبناء التراجع عن 

في   الحديثة  للدولة  الؤسساتي  العبودي والبناء  كالنظام  املجتمعات  لنظام  العام  والبناء  التقليديين،  والحكم  السلطة  ببنيات  عالقته 

الديموقراطي؛ فالنظام   )الفيودالي( والنظام  اإلقطاعي  ثيودروز/  والنظام  الباحث "كريستيان  "  Christian Thuderozالفيودالي حسب 

البورجوازي   النظام  بينما  للتجارة والتقنية،  للتجارة ولألساليب  كان مهمال  أهميــة كبرى  يعتبر نظاما عقالنيا و مؤسساتيا حيث أعطى 
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 ,Thuderoz, 2005)»الفيودالي أهمل التجارة و التقنية: البورجوازي أخذ بهما«:  (27)العلمية   والتقنية وهو ما يؤكده هذا الباحث بالقول  

P. 45) . 

عي حينما نستحضر الدراسـة الشهورة لعالم االجتماع الفرنس ي "إميل دوركايم" حول  كما يمكننا أن نوضح أكثر التحول االجتما           

م كنتيجة لحدثين  19يث أن التحول الجذري للمجتمع الفرنس ي خالل القرن  [، ح1897/االنتحار: دراسة سوسيولوجية[ظاهرة االنتحار

نتقال من النظام اللكي لـ"لويس الرابع عشر" إلى نظام جمهوري  م والتي مكنت من اال 1789تاريخيين بارزين وهما الثورة السياسية لسنة  

ثم  و"فولتير"،  كـ"روسو"  والفكرين  الفالسفة  من  وثلة  البورجوازية  االجتماعية    تقوده  البنيات  زعزع  الوضع  فهذا  الصناعية؛  الثورة 

كون هذه الظاهرة مرتبطة بالعوامل النفسية، لكن    للمجتمع الفرنس ي ونجم عنه ارتفاع في وثيرة االنتحار، وكان الرأي السائد آنذاك هو

مخافر لتقارير  استندت  التي  ودراسته  مالحظاته  خالل  من  وبين  الرأي،  هذا  هي    "دوركايم" ضحد  االجتماعية  العوامل  بأن  الشرطة، 

الشباب مقارنة مع الشيوخ،    السبب الرئيس ي وراء تنامي ظاهرة االنتحار، فوجد أنها مرتفعة في صفوف الذكور مقارنة مع اإلناث، وعند 

ا الثقفين والهن  الكاثوليك، وفي أوساط  البروتستانت مقارنة مع  التزوجين، وعند  العازبين مقارنة مع  بالقارنة مع مختلف  وعند  لحرة 

أو   عفوية  بظاهرة  ليست  االنتحار  أن ظاهرة  إلبراز  "دوركايم"  استعملها  الالحظات  من  املجموعة  وهذه  األخرى؛  حتى  الهن  أو  تلقائية 

ر  نسبية تواجدها؛ وحاول إميل دوركايم البحث عن قاعدة عامة لتفسي آلليات سوسيولوجية تفسر وجودها و نفسية، بل إنها خاضعة  

  سية كل هذه الحـاالت، و قد استنتجـها من نظريتـه في تركيـب املجتمع و آليـاتـه، نقصد املجتمـع الفرنسـي الحديث لا بعد الثورتين السيا

والصناعية، وهذه القاعدة التفسيرية يمكن تلخيصها كاآلتي: أنه كلما انخفض مدى االندماج االجتماعي لدى فئة معينة، إال وصاحبه  

 في نسبة االنحراف وهو ما يؤدي إلى ارتفاع في نسبة االنتحار.          ارتفاع

            III- مفهـــوم التحـــول االقتصـــادي 

وتأثيره على النظم والعالقات االقتصادية،   بنيات االقتصادية للمجتمعقصد بالتحول االقتصادي ذلك التحول الذي يمس الن               

وعالقات اإلنتاج، ونمط اإلنتاج، وكيفية ملكية وسائل اإلنتاج وتوزيعها داخل املجتمع، والكننة   ومستوى وحجم اإلنتاج،وعلى طبيعة  

واألدو  اآلالت  إدخال  الثورة  بمعنى  ساهمت  ولقد  واإلنتاج.  الشغل  سوق  على  وأثرها  االقتصادية  األنشطة  مختلف  في  التقنية  ات 

القرن   خالل  إحدا19الصناعية،  من  ا،  بنية  في  جذري  تغير  الغربي،ث  للمجتمع  االقتصادي  مجتمع    لنظام  من  انتقل  حيث 

رئ اقتصاديين  كنشاطين  والتجارة  الفالحة  حول  متمركز  كنشاط  إقطاعي)فيودالي(  الصناعة  على  معتمد  رأسمالي  مجتمع  إلى  يسيين، 

ة العمقة لعالم االجتماع الكبير "كارل ماركس/  حيوي. ولتوسيع النظر بخصوص مفهوم التحول االقتصادي، يمكننا استحضار الدراس

Karl Marx   ادات الالذعة لبنيات النظام[ ، حيث وجه العديد من االنتق  1867/الرأسمال والفكر الرأسمالي ] الرأسمال " حول ظهور 

أرباب   الطبقة العمالية أي البروليتارية من طرف  الذي تعرضت له  الفالحية  الرأسمالي، ومبينا بوضوح االستغالل  الصانع والضيعات 

إلي  يهدف  ما  وهذا  الشغيلة،  الطبقة  استغالل  وضعية  تكريس  في  ساهم  الفالحي  أو  الصناعي  النشاط  مكننة  أن  ومؤكدا  ه  الكبرى، 

لديمومة  (28)بالقول  ضرورية  كخميرة  باستهالكه  األدوات  تشرع  األدوات،  باستهالك  )الشغيل(  العامل  يقوم  أن  من  وبدال   « حياتها  : 

الخاصة، وديمومة حياة رأس الال تكمن في حركته كقيمة تضاعف نفسها باستمرار. إن التحول البسيط للنقد إلى وسائل إنتاج يمنح  

الذريعة   الزائد لآلخرين.«هذه األخيرة  العمل والعمل  العميقة  (61ص.  ،  2013)إنجلز،  والحق في حيازة  . هكذا إذن، وفي ظل التحوالت 

األمـوال  الت رؤوس  أصحاب  بين  الطبقية  الفوارق  اآللة  استعمال  عمق  فقد  الصناعية،  للثورة  كنتيجة  األوروبي،  املجتمع  شهدها  ي 
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ـة العاملـة التـي ال تملك سوى سواعدها أي جهد العمل، مما نجم عنه تمركز الثروة في أيدي  التحكميـن في وسائـل اإلنتـاج، وبين الطبق 

ية، في حين ازدادت معاناة العمال ألن األجور التي تتقاضاها ال تتناسب إطالقا مع جهد العمل البذول من طرفها،  قليلة من البورجواز 

ضها لحوادث الشغل بدون تعويضها، وقلة أيام العطل إن لم نقل انعدامها، ثم  ناهيك عن ارتفاع عدد ساعات العمل خالل اليوم، وتعر 

حتى األطفال  و   عمل على استغالل النساء  ستبدالهم باآلالت، بل األنكى من كل هذا هو أن الرأسماليارتفاع وثيرة تسريح العمال نظرا ال 

: » إال أن اآللة، في الوقت الذي  (29)ل صريح حينما يقول اقتصادي يوضحه ماركس بشك-كشغيلة داخل الصانع، فهذا الوضع السوسيو

ساء واألطفال، تخلق فيضا في السكان العاملين، األمر الذي يتيح لرأس الال  تسرح العمال الذين حلت محلهم، إضافة إلى تجنيدها الن

القيود األخالقية والطبيعية ليوم العمل.« النقد  (84، ص.  2013)إنجلز،    إخضاعهم لقانونه. ومن هنا فإن اآللة تحطم كل  ؛ وقد بلغ 

سمالي ال يعتبر إنتاجا بمعنى الكلمة، بل هو إنتاج مبني على الكر  الاركس ي لطبيعة النظام الرأسمالي ذروته حينما اعتبر أن اإلنتاج الرأ 

مر الذي يجعل العامل الضحية األكبر  والخداع، وال يهدف إلى الزيادة في فائض القيمة بقدر ما يهدف إلى توسيع قيمة رأس الال، وهو األ 

ماركس يقول  الصدد  هذا  وفي  البشع،  االستغالل  الرأ(30)لهذا  اإلنتاج  »إن  عمل  :  بل  محضا  إنتاجيا  عمال  ليس  باعتباره  برمته،  سمالي 

عكس، إن أدوات  لتوسيع قيمة رأس الال، فإن له هذه الخاصية الشتركة، وهي: ليس العامل هو الذي يستخدم وسائل العمل، بل بال

العامل، إال أن هذا االنقالب ال يتحقق على شكل واقع تقني ملموس إال باس التي تستخدم  تعمال اآللة؛ و باكتساب أدوات  العمل هي 

يهيمن   الذي  اليت  العمل  ذلك  الال،  رأس  أنها  على  العمل،  سير  خالل  الشغيل،  بنفسها  تواجه،  فإنها  األوتوماتيكية  الحركة  العمل 

يعة  . ومن جانب آخر، فقد تحدث كارل ماركس عن التحول التي شهدته طب(87، ص. 2013)إنجلز،  العمل الحي حتى الجفاف.«ويمتص 

إلى الصانع والعامل كورشات  19الصناعة في أوروبا خالل القرن   انتقلت من صناعة بيتية متخذة من النزل كورشة صناعية،  ، حيث 

النتشار كنتيجة  وذلك  كبرى،  ماركس    صناعية  كارل  يؤكده  الذي  األمر  وهو  واالستغالل،  السيطرة  نحو  ونزوعه  الرأسمالي  الفكر 

م(31)بالقول  »االنتقال  صناعة  :  في  كما  االستغالل:  لقابلية  القصوى  الحدود  وبلوغ  العامل  بواسطة  اإلنتاج  إلى  البيتية  الصناعة  ن 

االستغالل الادي )االقتصادي( واالستيالب الفكري للطبقة العمالية    . وهذا(92، ص.  2013)إنجلز،    األلبسة بواسطة آالت الخياطة.«

ا األرياف، حيث يمكن القول أن الثورة الصناعية وبروز الرأس الال، قد ساهما بشكل  تجاوز حدود الدن كمراكز صناعية وشمل أيض 

الضي في  كأقنان  يشتغلون  كانوا  والذين  الصغار  الفالحين  من  العديد  تحويل  في  عمال  كبير  إلى  اإلقطاعي،  يمتلكها  التي  الفالحية  عات 

عيين تحولوا بدورهم إلى أرباب مصانع نظرا المتالكهم لرأس الال، وهذا  مأجورين في العامل والصانع، كما أن العديد من هؤالء اإلقطا

التالي التعبير  من خالل  "ماركس"  لنا  يبينه  واالقتصادي  االجتماعي  الع (32)الوضع  تسريح  إن  حدة  :»  أكثر  هنا  يكون  اآللة  بدخول  مال 

)الانيفا العمل االجتماعي  الفالح، خراب تقسيم  الأجور محل  الدينة والريف، بحلول الشغيل  بين  التضاد  الريف، واحتداد  في  كتورة( 

إلى الحد األدنى، وضعف وتبعثر الشغيلة في الريف، في حين يصبح عمال الدن متمركزين، وعليه فإن أجور العمال الزراعيين تنخفض  

استنزاف كل مصاد هي  الرأسمالي  اإلنتاج  نمط  إن ذروة  )األرض(:  التربة  نهب  الوقت  نفس  في  والشغيل.« ويتم  التربة   : الثروة  )إنجلز،   ر 

 .   (94، ص. 2013

       IV-والتنمية مقاربة مفهوم التحول ببعض املفاهيم القريبة منه كالتغير، التقدم، التطور، النمو    

االنتقال من حال إلى حال مختلف بشكل جذري   ي ه الفاهيم، فإذا كان التحول يعنيبدو أن هناك عالقة وطيدة ومتداخلة بين هذ            

ويتطلب وقتا أكبر وعبر مراحل معينة، ويستهدف التحول بنية النسق االجتماعي برمته كاالنتقال من نظام اجتماعي يسوده الترابط اآللي 

ملجتمع معين كاالنتقال من نظام  ( إلى نظام اجتماعي آخر تحكمه الروابط العضوية، أو التحول في بنية النظام االقتصادي  )اليكانيكي
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والسلوكات   والقيم  واالتجاهات،  والعادات،  للنظم،  االجتماعية  الحياة  جوانب  بعض  يمس  التغير  فإن  رأسمالي.  نظام  إلى  إقطاعي 

التعاطي للزواج أو الطالق، االجتماعية كالبناء األسري، والع ففي فرنسا    ائلي ملجتمع معين، ويتم بشكل تلقائي حينما ننظر إلى مسألة 

، وتصاعـد خفيف إلى  1994فـي سنــة    254000، و1972حالــة زواج في سنــة    416000على سبيل الثال عرف عدد حاالت الزواج تراجعا:  

  80000،  1960حالة طالق أعلن عنها سنة    30000ورها ارتفعت بقوة في فرنسا:  ؛ كما أن حاالت الطالق بد2003خالل سنة    280000

؛ ومفهوم التغيير مختلف عن (Tremoulinas, 2006, P. 59)  ( 33)   2003حالة سنة    125000و   1995سنة    120000،  0198حالة سنة  

و  منشودة  أهداف  تحقيق  بهدف  إلحداثه  والتنظيم  والتخطيط  اإلرادة  يتطلب  ألنه  مشروع  التغير  وفق  معينة  مجتمعية  قيم  سيادة 

على   يدل  فالتقدم  آخر،  جانب  ومن  متكامل.  والتأخر،  مجتمعي  التراجع  وهو ضد  اإليجابي،  االتجاه  في  الحركة  أو  األمام  نحو  السير 

ذا النحى يؤكد  وخصوصا في املجال االقتصادي فهو يتم اعتمادا على موارد طبيعية وبشرية أيضا وعبر إمكانيات ووسائل معينة، وفي ه

لتقدم يمكن تحقيقه ولو بدون مـوارد كبيرة: حياة الشعوب قد تعرف  ا»  :(34)على ما يلي  2010تقرير األمم التحدة للتنمية البشرية لسنة  

ي ، لكن التقدم ف(Rapport sur le développement humain, 2010, P. 10) بعض الرقي عبر وسائل هي في األصل متاحة لعظم الدول.«

ا نراه نحن في  اعة حسب الكان والزمان، فمحد ذاته هو حكم قيمي على وقائع اجتماعية معينة، ومرتبط بتقبل واستحسان فئة أو جم

عتقده البعض تأخرا. بينما قد يقصد بمفهوم التطور تلك التحوالت التي يشهدها املجتمع خالل فترة زمنية طويلة  يمجتمعنا تقدما قد  

ما، ويقصد به أما   نوعا  الطبيعة  في  يبدو بطيئا  إلى مستوى أعلى، والتطور  أدنى  السير من مستوى  الظواهر االجتماعية فهو  في    أيضا 

نسبيا. وفي األخير، فالنمو والتنمية يدالن على التحول نحو األحسن واألفضل بمعنى التقدم نحو األمام، لكن النمو يقصد به في   سريع

الثروات   التراكم الكمي في  اجعه في واألموال، ويستخدم كثيرا في مجال االقتصاد كمؤشرات تدل على مدى تطور املجتمع أو تر الغالب 

مجال معين كمؤشر الدخل الفردي، والناتج القومي الخام، وحجم الصادرات والواردات...إلخ، وينظر إلى النمو على أنه عملية تلقائية 

عفو  إلى  واالقتصادي  االجتماعي  التقدم  ترك  يعني  أما  مما  معقلنة؛  بطريقة  ومعتمدة  منظمة  تدبيرية  عمليات  اتخاذ  دون  الظروف  ية 

التغيير الجذري للمجتمع في جميع    التنمية فهي الحياة، فهي تستهدف تحقيق  أعمق بكثير مقارنة مع النمو، ألنها تمس جميع جوانب 

والسياسية واالقتصاديـة  االجتماعية  الظروف  بهدف تحسين  املجتمع، وعلى هذا األساس  والقان  أبعاده، وذلك  أفراد  ونية...إلخ لجميع 

: »تستلزم وسائل وغايات التنمية دراسة فاحصة وتدقيقا، وصوال إلى Amartya Sen"(35)ارتيا صن/  االجتماعي "أم-يرى عالم االقتصاد

ة من العمليات املخططة والوجهة  ، كما أن التنمية تعتبر مجموع(27، ص.  2004)أمارتيا صن،  فهم كامل وتام لعملية النمو والتطور.«

في شموليته، وتحقيق   املجتمع  تطوير  بهدف  ثالثة واإلرادية  بتضافر  إال  يتم  ال  الخصوص  الحضرية على  املجاالت  وفي  التنمية عموما 

 :(Peiser, 1977, PP. 76 et 77)(36)مهام أساسية وهي على التوالي

 لحضرية؛التنظيم التزايد للساكنة ا -أ                   

 نهج المركزية إدارية على مستوى بنيات اإلنتاج والخدمات؛-ب                  

 تحديث وسائل االتصال.    -ج                   

والتنمية            التشاركية  التنمية  املحلية،  التنمية  الستدامة،  التنمية  وهي  رئيسية  أنماط  أربعة  إلى  تنقسم  عموما  التنمية  أن  كما 

 دمجة. الن



 

 

476 
 

ISSN: 2701-9233 

 

 2022 ،5، العدد 2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 5 (2022) 

 

 
 خالصـــة 

ركاء والساهمين  وهكذا إذن، واستنادا إلى ما سبق، فإن القاولة سواء كانت فردية من حيث الرأسمال والتسيير أو متعددة الش             

ينة.  )الشركة(، فهي تعتبر وحدة إنتاجية ملجموعة من السلع أو الخدمات أو هما معا في آن واحد وموجهة للسوق بهدف تحقيق أرباح مع

ية فإن  وتتوزع القاوالت إلى أنماط عديدة أهمها القاوالت الخاصة والعمومية، والتعاونيات، ومقاوالت اإلدماج؛ ومن حيث البنية القانون

ذات   الشركات  وهما  رئيسيتين  فئتين  إلى  تنقسم  فإنها  والالي،  اإلداري  الستويين  على  الشركاء  متعددة  مقاوالت  باعتبارها  الشركات 

(؛ كما نميز بين ثالثة أصناف للمقاوالت، وذلك طبعا حسب  .S.A( ثم الشركات املجهولة )ش.م./  .S.A.R.Lؤولية املحدودة )ش.م.م./  الس

ال )عدد  األعمال  ورقم  حسب  Chiffre d’affaireستخدمين  أما  الكبــرى؛  وأخيــرا  التوسطــة،  ثم  الصغــرى،  القــاوالت  نجد  حيث   ،)

االقتصاد الخدماتية. ووضحنا بعض القطاعات  وأيضا  والفالحية،  الصناعية،  القاوالت  فهناك  أنواع  ثالثة  إلى  تنقسم  بدورها  ية فهي 

واالقتصادية للمقاولة؛ فعلى مستوى البعد االجتماعي فالقاولة تؤثر في محيطيها االجتماعي، عبر ممارستها    جوانب األبعاد االجتماعية

مست  على  االجتماعية  التنشئة  لنفوذها  لفعل  التابعة  الؤسسات  خدمات  من  االستفادة  طريق  عن  عموما  الساكنة  على  أو  خدميها 

ا ومراكز  والرياضية،  الفنية  واألندية  البعد  كالدارس،  مستوى  على  أما  العبادة...إلخ.  ودور  والكتبة،  الصحية،  والراكز  لتكوين، 

االقتصادي الدينامية  خلق  في  تساهم  القاولة  فإن  الخدمات،  االقتصادي،  وتقريب  الشغل،  فرص  توفير  خالل  من  املجتمع  داخل  ة 

التكوين طريق  عن  النهي  اإلدماج  على  والساعدة  والنتوجات،  السلع  للداللة   وتوفير  تطرقنا  كما  الستمر.  والتكوين  التكوين  وإعادة 

التحول  مفهوم  التوالي  على  وهما  التحول  من  نمطين  على  التركيز  مع  للتحول  ثم    الفاهيمية  االقتصادي،  التحول  ومفهوم  االجتماعي، 

التغير معه كمفهومي  القريبة منه والتداخلة  الفاهيم  ببعض  التحول  مفهوم  مقاربة  والتطور، والنمو    عملنا على  والتقدم،  والتغيير، 

 والتنمية.   
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Abstract 

The issue of the entrepreneurial woman has become a new phenomenon known to 

modern and contemporary humanity, which followed the spread of liberal culture in 

various parts of the world, the Moroccan state’s policy in financing development 

projects has contributed to encourage women to create private businesses and to run 

businesses as well . 

In this article, we seek to highlight the position of women in general, and women 

entrepreneurs, to advance development through the jobs and jobs the obstacles and 

challenges they face. 
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 ملخص 

الثقافة   انتشار  أعقبت  التي  واملعاصرة،  الحديثة  اإلنسانية  عرفتها  جديدة  ظاهرة  املقاولة  املرأة  موضوع  أضحى 

العالم.    أنحاء  في مختلف  و   وفيالليبرالية  التحوالت السياسية واالقتصادية  التي يعرفها املغرب فقد  ظل  االجتماعية 

ية إلى تشجيع النساء في خلق مقاولة خاصة وتسيير املقاوالت  سة الدولة املغربية في تمويل املشاريع التنمو ساهمت سيا

 كذلك.

من خالل   التنمية  عجلة  دفع  إلى  بشكل خاص  املقاولة  واملرأة  عام  بشكل  املرأة  مكانة  إبراز  إلى  نسعى  املقال  هذا  في 

   عراقيل والتحديات التي تواجهها.  شغال والوظائف التي تقوم بها وكذلك إبراز الال 

 التنمية  ؛املرأة املقاولة ؛املقاولة :يةفتاحات املالكلم
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 مقدمة

إن طرح موضوع املرأة املقاولة ودورها في تنمية املجتمع، يتعلق بطرح تيمة أساسية من التيمات املرتبطة باإلنسان بشكل  

تي لتيمة مكانة  فإن تشخيص ي ودراس  يبنى عليها املجتمع وكسوسيولوجيةالتي  عام واملرأة بشكل خاص على أساس أنها الركيزة  

 فرصة مهمة لالطالع عن قرب عن الواقع االجتماعي الذي تعمل داخله. تشكلاملرأة املقاولة 

ي  الرسميين فأضحى املوضوع  أحد اإلشكاليات التي يتم تحديثها على ممر الزمن  بشكل مستمر، سواء  من طرف الفاعلين  

السي  مقدمتهم  صنع  وفي  الرسميين  غير  الفاعلين  طرف  من  سواء  او  مدني  ومجتمع  وبرملانات  حكومات  من  العمومية  اسات 

الباحثين واملهتمين في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية وخصوصا مع التحوالت السياسية واالقتصادية التي أعقبت ظهور القطب  

العالم بحيث ان تطور الفكر املقاوالتي الذي ابتدأ مع الطرح املاركس ي الذي    ختلف انحاء رالية في مالواحد وانتشار الثقافة الليب 

الراسمالي   باعتباره  للمقاول  نظرت  ما  غالبا  ،وبنظرة  اإلنتاج  لوسائل  الخاصة  امللكية  تحكمها  مؤسسة  املقاولة   يرى  كان 

ا بالطرح الفيبري الذي يمكن االستخالص منه  كيبا فمرور ا واكثر تر االحتكاري الذي يستغل الطبقة العاملة، الى تصور اعقد ربم

مع   النمساوية  املدرسة  ، وتحمل خصائص كاريزماتية، ثم عطفا على   املقاولة يتطلب شخصية فريدة واستثنائية  بكون فعل 

أسمالي الذي  النظام الر يدور عليه  شومبتر الذي يرى أن  املقاول  املحرك الباطني للتغيير في النظام الرأسمالي وهو املحور الذي  

للتنمية  املقاول واملقاولة محركا  املال حقيقة وإنما اإلبداع ولهذا اعتبر  الى    11من    .، ص2014)رحماني إسحاق،    يحركه ليس 

14) . 

ة فان  من هذا املنطلق املعاصر وحيث ان املقاولة تلعب دورا حيويا وركيزة أساسية في املجتمع املعاصر وتشكل لبنة أساسي

ة في عالقتها مع املرأة ، لجدير باالهتمام وإذا كانت املرأة املغربية عرفت تطورا في العديد من املجاالت مقارنة  مع  جة املقاولمعال

املجاالت   شتى  في  والتدبير  التسيير  في  وقدرتها  حنكتها  على  برهنت  املغربية  املرأة  ان  نجد  حيث  اخريات  ونساء  املنطقة  نساء 

الزالت تعاني من فجوة واسعة بين ما يخطط لها وما تمارسه على    ذاتها ، لكن ومع ذلك  أجل إثبات  لعقبات من  متخطية كل ا

 أرض الواقع، فهذه الفجوة هي حصيلة تراكم تاريخي طويل. 

الرجل   بين  تاريخيا  تشكلت  التي  االجتماعية  العالقات  من  انطالقا  الدوار  توزيع  إلى  النظر  فإن  ثمة  واالعتقاد  ومن  واملرأة 

 .مفارقة أساسية من خالل النظر إليها كحقائق ثابتة ال يمكن مراجعتها  دونية املرأة  يعتبرب

كفضاء   الخاص  واملجال  ذكوري،  كفضاء  العام  املجال  بين  املهام  توزيع  فكرة  بقوة  ترسخ  االعتقادات  هذه  فإن  وبالتالي 

 ء في املجال العام.حول دون إدماج النسانسوي، و نتيجة لهذا فان استمرار هذه املعتقدات ي

والدول   العالم عموما،  إليه معظم دول  أساس ي تصبوا  هي مطمح  اجتماعيا واقتصاديا  املرأة  تعزيز مكانة  على  إن  النامية 

وجه الخصوص، من خالل تكثيف الجهود بين كل أفراد املجتمع؛ لن العصر الذي نعيشه في الوقت الراهن يعتبر عصر املرأة  

 من املجاالت وامليادين التي كانت حكرا على الرجال. نخراط املرأة في عدد ويتأكد ذلك من خالل ا
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تنمية    لكل  الساس ي  املحور  يعتبر  فاإلنسان  ووعيه؛  اإلنسان  بتنمية  مرتبطة  بلد  لي  واالقتصادية  االجتماعية  فالتنمية 

ملبذولة تبقى املرأة  لكن رغم كل الجهود ا  ر املجتمع والرقي به،شاملة ومستدامة، حيث تعتبر مشاركة املرأة أمرا حتميا في تطوي

 إلى حد اآلن تعاني اإلقصاء والتهميش، الش يء الذي تطرح معه تساؤالت مؤرقة ومزعجة. 

موضوع   يطرح  الذي  املوضوع  لهمية  تساهم  وتبعا  كيف  التالية:  اإلشكالية  نطرح  املجتمع  تنمية  في  ودورها  املقاولة  املرأة 

 ة؟ االقتصادية واالجتماعياملقاولة في التنمية   املرأة

 املفاهيم البحثية 

بالعقالنية(  املقاولة:   تتميز  )كانت  القرون الوسطى  تلت  التي  باملرحلة  ارتبط ظهورها  املقاولة هي ظاهرة اقتصادية جديدة 

الحديث عن تاج الرأسمالي لكن قبل  وكان ظهورها نتيجة تراجع أنماط اإلنتاج االقتصادي، لقد كانت نتيجة مباشرة لظهور االن

 مرت بها البد من تقديم  بعض التعاريف الخاصة باملقاولة. املراحل التي 

هذه   مضمون  وما  معنى  ما  ملعرفة  إجرائي  تعريف  إعطاء  الالزم  من  أنه  إال  ومختلفة  متعددة  تعريفات  للمقاولة  أن  نجد 

 الوحدة اإلنتاجية : 

ى إدخال تغييرات على النظام  فة وبأشكال مختلفة ، بناًء علكسيرورة موجودة في بيئات مختل املقاولة    Fayolle Alainعرف  

االقتصادي من خالل ابتكارات الفراد أو املنظمات ، تخلق هذه االبتكارات مجموعة من الفرص االقتصادية وتكون محصلة  

لألفرا الكاملة  واالجتماعية  االقتصادية  الثروات  مجموعة  السيرورة  ككلهذه  واملجتمع  ا  د  عبد  بوعزة  ص 2017لرؤوف،)   ،

163) : 

 + تعتبر املقاولة نظاما مفتوحا يتأثر إلى حد بعيد باملحيط الخارجي وتؤثر بدورها على املحيط.

+ املقاولة وحدة انتاج موجهة إلى إشباع حاجات السوق وتتمتع باستقاللية وتهدف إلى إشباع حاجات املستهلكين وتحقيق  

 أرباح. 

امل في+  تجمع  إنتاج  هي وحدة  مثل  قاولة  العناصر  من  مجموعة  التجاري،    حضنها  الرأسمال   ( والرساميل  البشري  العامل 

 املالي...( والتكنولوجيا ومنهجية العمل أي طريقة العمل ) عنصر التدبير( 

نقاشات عديدة وفي   إن تعريف املقاولة عملية ليست بالسهلة، بحيث أن هناك العديد من التعاريف والتي مثلت موضوع

التخ الكلمة هي  مختلف  أن  أن مصطلح املقاولة عرف عدة تطورات لكن ذلك لم  صصات، هذا يحيل  دوما محل نقاش، كما 

  robert hisrit  يغير كثيرا في داللتها ، ويمكن ان نختم بتعريف نعتقد انه يستوفي مجموعة من الركان حيث عرف روبرت هيسريه 

ال السيرورة  ب"  جديداملقاولة  منتج  انتاج  الى  تهدف  الوق  تي  بإعطاء  وذلك   ، قيمة  املخاطر  ذو  تحمل  مع  الالزمين  والجهد  ت 

يتم الحصول على إشباع مادي   ، وبمقابل ذلك  اجتماعية  أو  أو نفسية  أنواعها سواء كانت مالية  الناجمة عن ذلك بمختلف 

 ( 163) بوعزة عبد الرؤوف، ص. ومعنوي 



 

 

483 
 

ISSN: 2701-9233 

 
 

 2022 ،5، العدد 2ملجلد ا
Vol: 5 / N°: 2 (2022) 

 

مستوى    بلغ  مهما  املقاولة  في  إن  واإلحكام  والضبط  وسط  التعقيد  عن  عبارة  تبقى  في تنظيمها،  يجري  بما  يتأثر  اجتماعي 

محيطه من أحداث ووقائع، ويتغير بتغير املعطيات التي تدخل في صميمه ككيان فريد ومتميز، يكفي لالقتناع بذلك أن ننظر  

النسبة للعديد من الشركات، و إلى ورثته، كما هو الحال بإلى ما يحدث عندما تنتفل ملكية املقاولة من صاحبها إلى إبنه الكبر أ

صانعها  ح غياب  في  ووجودها  مكانتها  على  الحفاظ  صعوبة  بساطة  بكل  تكون  قد  املقاولة،  وواقع  جديدة  حقائق  تظهر  يث 

 ( 13، ص.2010)لحبيب امعمري،  ومؤسسها 

أو العمل  نوعية  يتطور حسب  املقاولة  أصبح مفهوم  الوقت  مرور  ال  وهكذا فمع  املهنية، وكذلك  املزاول،  املمارسة  نشاط 

من املقاول واملقاولة اهتمام العديد من الباحثين في هذا املجال مما أسفر عن اختالف التعريف والتحديدات  وبذلك شكل كل  

 التي أعطيت للمقاولة. 

جوانب   تجمع  هي  السوسيولوجي  بعدها  في  املقاولة  االجتماعإن  النسيج  في  متمثلة  عالقات  اجتماعية  من  للمقاولة,  ي 

وااجتماع التضامن  منطق  إلى  تنبني  مختلف  ية  في  تتجلى  ومتنوعة  ثقافية  وجوانب  والتقاطب،  التباعد  منطق  على  أو  لتآزر, 

املقاولة أركان  في  الفاعلين  الفراد  نفوس  داخل  واملعتلة  والعادات  القيم  مجموع  في  والتصورات  ،    الفكار  زياني  الغني  عبد   (

 . (17و16،ص. 2015

ال التعاريف  تعددت  يبقىومهما  للمقاولة،  أعطيت  والتي    تي  بها  املحيطة  اإلشكاالت  مختلف  على  الوقوف  الصعب  من 

 تطرحها.

فاملرأة املقاولة تلك املرأة التي تمتلك خصائص ومميزات معينة تجعلها تتحمل خطر القيام بالعمال التجارية   :املرأة املقاولة

تلك   وهي   ، واملخالخاصة  املبادرة  روح  تملك  التي  بمروناملرأة  وتتعامل  املسؤولية  وتتحمل  واإلدارة،  اطرة  التنظيم  في  وبمهارة  ة 

 ( 124،ص 2016)حنيش  فتحي، واثقة من قدراتها وإمكانياتها، هدفها النجاح والتألق. 

وت أكثر،  أو  مع شريك  أو  بمفردها  مشروع  بتأسيس  قامت  التي  املراة  اعتبارها   يمكن  واإلدارية،  كما  املالية  املسؤولية  تولى 

منتج و  عرض  خالل  من  مبتكرة  بطريقة  املاليةتقود  املخاطر  كامل  وتتحمل  جديدة،  conseil sur -groupe)  ات 

,2000,p.09 l’entrepreneuriat féminin) 

في   الكاملة  املسؤولية  املقاولة تملك خصائص معينة تجعلها قادرة على تحمل  املرأة  ان  أبرز  نالحظ  ،  ولعل  إنشاء مقاولة 

 ( الناجحة هي : صفات املقاول)ة

 القيادة

 التواصل 

 السلطة

 القرار واتخاذ القرار 
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 ( 23,192، ص.2016) القنبيعي عبد الكريم،  الحافزية 

ور  التنمية: إن التنمية لفظا تعني زيادة الش يء واإلكثار منه وتفخيمه، وقد تعددت مفاهيم التنمية واختلفت باختالف املنظ

اال املنظور  فهناك  خالله  من  نراها  والديالذي  والسياس ي  والنفس ي  واالجتماعي  هذه  قتصادي  من  كثيرا  ان  القول  ويمكن  ني، 

تنتمي   تنمية  إلى  إالتصورات  التنمية وذلك  بكون  إلى موضوع وهدف  بينما هناك من يشير   ، التنمية  طار  محاولة فهم ماهية 

من  املجتمع  نقل   إلى  تهدف  االنتق  املجتمع  التقدم، وهذا  إلى حالة  التخلف  أساليب  حالة  في  تغييرا جذريا وجوهريا  يتطلب  ال 

 ( 275،ص,2006) عبد السالم مصطفى،إلنتاج املستخدمة ا

تغيير  على  التنمية  وذلك   و  تنبني  فيه  املرغوب  التغيير  لتحقيق  واالقتصادية  االجتماعية  العمليات  من  مجموعة  تنزيل  

 بناء االجتماعي.  غير مرغوب فيها، وتستهدف التنمية لتغيير الباالنتقال من مرحلة 

فالتنمية تهدف بالدرجة الولى إلى خلق مجتمع متكامل بحيث توفر له اإلمكانات التي يحتاجها في عملية بنائه، والتي تتمثل  

يستفيد من املوارد الطبيعية    بالساس في توفير أحسن الظروف املناسبة للعيش الكريم وفق ميكانيزمات تعمل على خلق إنسان

 ( 80د ت،ص) محمد الترسالي،  باته املتمثلة في معيشة أفضلده، بحيث تعمل التنمية جاهدة على تلبية رغاملوجدة في بال 

 الجهة الشرقية   املقاولة في صورة املرأة 

واملسألة النسوية غير واضحة، فعمل  في ظل الوضاع التعسفية املبنية على التفرقة بين الجنسين كانت املعادلة صعبة 

انطلقنا مثال من العمل اليومي الذي تقوم به املرأة فإننا   من عراقيل سوسيو ثقافية فهو مغروس في املجتمع وإذا املرأة ال يخلو 

 نكتشف أن مسألة التسيير والتدبير والعمل هي مسألة تعيشها املرأة يوميا. 

نموي أضحت تفكر في ضرورة  املرأة داخل املجتمع الشرقي فإن أشكال التفكير التوانطالقا من هذا التصور ولهمية شرط 

إشراكها في بناء التنمية املحلية والتشاركية عبر خلق مشاريع مدرة للدخل باسم النساء لتطوير    تثمين دور املرأة من خالل

 وإنعاش ما يسمى باالقتصاد التضامني املحلي. 

إلى التنظيم نتيجة جملة من  بدأ يعرف تدريجيا شكل من أشكال االنتقال من العرف  فإن املجتمع في الجهة الشرقية 

لثقافية واالقتصادية والسياسية ؛ الش يء الذي كان له أثر على تغير تمثل املجتمع التقليدي للمرأة  التحوالت االجتماعية وا

ام بشؤون البيت بل أضحت شريكا أساسيا في  ومشاركتها في التنمية، حيث لم تعد وظائفها تقتصر فقط على التربية والقي

 اقتصادية التي أضحت تمارسها. -وسيوملحلية واملستدامة من خالل النشطة السياسية و الس التنمية ا 

فاملرأة تعد أحد أهم الطراف املساهمة  في دفع عجلة االقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة، ومعلوم أن التنمية  ال ينبغي أن  

ز  سين أوضاع السكان، إن مفهوم التنمية البشرية يتجاو السلع املادية فحسب، بل عليها أن تهدف أيضا إلى تحتهدف إلى إنتاج  

 مجرد العيش ليطال نوعية الحياة ومن هنا يتبين ضرورة مشاركة النساء في الحياة االقتصادية والسياسية...، 

الم  ون منها املجتمع وذلك من خالل التعليم ووسائل اإلعيمكن القول إن العالم يتجه نحو تأنيث جميع املجاالت التي يتك و 

 ية التقليدية التي تسعى غلى تزييف الوعي وتكريس وتمرير ثقافة الالمساواة. واالنفتاح على العالم، وتجاوز الثقافة املجتمع
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 ة املقاولة والتنميةأاملر  

الثالث، واستمرار نمط العيش التقليدية فإن املجتمع  بالرغم من سيطرة العرف والتقاليد على الحياة في دول العالم  

لتنظيم نتيجة جملة من التحوالت االجتماعية والثقافية  ي بدأ يعرف تدريجيا شكل من أشكال االنتقال من العرف إلى ااملغرب

لى التربية والقيام  واالقتصادية؛ الش يء الذي كان له أثر على تغير تمثل املجتمع للمرأة، حيث لم تعد وظائفها تقتصر فقط ع

اقتصادية  -في النشطة السوسيو  التنمية املحلية واملستدامة من خالل  مشاركتهابشؤون البيت بل أضحت شريكا أساسيا في 

 التي أضحت تمارسها. 

 مختلف العوائق التي تعرقل مسار املرأة املقاولة على جميع املستويات: 

 + اإلكراهات:  

ديد من النساء  اع الغير املهيكل مما يعيق التنمية االقتصادية و يحرم العاشتغال عدد من النساء في القط  -

 من اإلدماج في النسيج االقتصادي   

 صعوبة الجمع بين املتطلبات السرية واملتطلبات املهنية   -

 غياب مؤسسات استقبال تقدم خدمات جيدة في مجال تربية الطفال واالعتناء بهم  -

 لألدوار الجديدة للنساء.عدم وجود زوج متفهم  -

 (. 197،ص2021واخرون،اشهبون   ) زبيدة وجود صعوبات في الحصول على القروض -

فالنساء املقاوالت تعتبر فئة اجتماعية جديدة، نتيجة تضافر جهود العديد من الجهات حيث أصبحت هذه الظاهرة واقعا  

 ملموسا. 

ى تشجيع النساء في خلق مقاولة خاصة وتسيير املقاوالت كذلك  وقد دفعت سياسة الدولة في تمويل املشاريع التنموية إل

 )انظر الجدول التالي(

النساء أكبر في تسيير مقاوالت القطاع الثالث    من مجموع املقاوالت . ويعتبر حضور  %12.8تسير النساء  •

 مقارنة بالقطاع الصناعي، وخاصة في املقاوالت الحديثة . 
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ـــــسبــة النســـ  ـــــ ـــةسـاء املنـ ـــمــــــريـــ ــــــئة العـــ ــــطاعــــات والفـ ـــب القـ ــــسـ ــ ــــيرات حــ  ــ

ــــــــــة  ـــــ ـــ ـــمريــ ـــعــــ ـــ ــــــــئة الـــــــ ـــــفــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  الـ

 
 

ـــــاع    ــ  القطـ

ـــن  ــــوات  10أقل مـ ــ ــ  سنـ

 

اقل    الى  10من  

 ســـــنة  20من 

ــــثر 20 ــــــنة فـــــأكـــ ــــمــــوع    ســ  املجـ

  %12.6  %10.7  %16.4  %4.1 الصناعة  

  %2.6  %11.7 %0.5  %0.3 البناء

  %13.8  %11.0  %16.4 %13.4 التجارة

  %17.3 %16.6  %20.4  %14.9 الخدمات  

  %12.8  %13.0  %14.1  %11.1 املجموع  

 

بنسبة  ا الكبرى  املقاوالت  تدبير  في  حضورا  أقل  مقابل    %8لنساء  والصغرى    %  13فقط  جدا  الصغيرة  املقاوالت  لدى 

 ( 7،ص.2019) املندوبية السامية للتخطيط ، واملتوسطة.

ــــمـــريــــة  ــ ـــب الفـــئة والفـــئة العـ ـــــسيرات حــسـ ـــــ ـــــــســــــاء املـ ــــبة النــ  نســ

ـــــة   ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــمريـ ــــعـــ ـــ ـــــ ــــــــئة الـــ ــ  الفـ

 
ـــطــــاع  ـــــل من  القــ ــــوات   10أقـ أقل   10 ســــنــ الـــــى 

ـــن  ــ  سنة 20مـ

سنة    20

ـــثر  فأكــ

ــــوع  ــــمــ  املجـ

الصغيرة  املــــقاوالت 

 جدا  

%   9.1 %    16.8 %   16.8 % 13.8 

الصغيرة   املقاوالت 

 واملتوسطة  

%17.0   %     9.9 %   8.6 %11.7    

 8.3    % 8.7    % 7.0   %   9.9   % املقاوالت الكبرى   
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فاملرأة الفاعلة تستطيع من خالل مشاركتها في اتخاذ القرار صياغة الحلول انطالقا من قربها من املشاكل املطروحة ووعيها   

التشاركية تعتبر حال استراتيجيا إلنجاح أي مشروع تنموي لنها تمكن  بأهميتها الهيئات املحلية من ضبط حاجيات  ، فاملقاربة 

تقنية وتمويلية املشروع من مشاكل  تفادي ما قد يعترض هذا  املدني من  املجتمع  كريمة    املجتمع من جهة، وتمكن مؤسسات 

 (95، ص 2018الوزاني، 

ة تثمين  ولهمية شرط املرأة داخل املجتمع فإن أشكال التفكير التنموي أضحت تفكر في ضرور  وانطالقا من هذا التصور 

دور املرأة من خالل إشراكها في بناء التنمية املحلية والتشاركية عبر خلق مشاريع مدرة للدخل ودخول املرأة عالم املقاولة .  

 صاد وتحقيق تنمية مستدامة. فاملرأة تعد أحد أهم الطراف املساهمة  في دفع عجلة االقت

لحياة السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية على  فمشاركة النساء مشاركة كاملة وعلى قدم املساواة في ا

الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي، واستئصال جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، هما من أهداف املجتمع الدولي ذات  

 (. 11،ص.1999) شارلوت بانش واخرون،  الولوية 

واإلنصاف للمساواة  الداعية  الحالية  النساء وخاصة    فالحركة  تخص  عدة  ميادين  على  الضوء  تسليط  إلى  الجنسين  بين 

 فيما يتعلق بدور املرأة في تنمية اقتصاد املجتمع.  

تقرير املندوبية السامية للتخطيط املشار    ، فحسبفرغم كل الجهود الزالت الهوة بين ما ينظر وما يطبق على أرض الواقع  

في    ، سلفا  املقاوالت 2019سنة    اليه  نسبة  بلغت  النساء   ،  ترأسها  قطاع  12.8التي  في  حضورا  أكثر  املقاولة  املرأة  وتظل   .٪

مرية فانه   ئة الع٪(. ، بينما حسب الف2.6٪( ثم البناء )12.6٪(، والصناعة )13.8٪،يليها قطاع التجارة )17.3الخدمات بنسبة  

الصغيرة جًدا   ٪(، إال أنهن أكثر تواجًدا في املقاوالت8الكبيرة ) بالرغم من أن القيادات النسائية يظهرن بشكل أقل في املقاوالت

املقاوالت13.4) وفي   )٪ ( الحجم  واملتوسطة  فإن  10.2الصغرى  ذلك،  إلى  باإلضافة  املقاوالت٪18(.  من  ٪ 11الفرديةو ٪ 

 تقودها النساء. االسم والشركات ذات املسؤولية املحدودة  جهولةالشركات امل من

العمومي،   على صعيد  املسؤولية  الوظيفة  مناصب  التي تشغلن  النساء  نسبة  بلغت23.5 بلغت  فيما  التي    نسبة   ٪،  املقاعد 

النواب   مجلس  في  النساء  املستشارين  20.5تشغلها  ومجلس  الترابية حوال  ٪%11.67،  املجالس  في  مقاعدهن  ،  %21ي  وحصة 

تسعى "    2011من دستور     19ولعل لهذه الرقام دالالت وخصوصا اننا مجتمعا ودولة نطمح للمناصفة  حيث ينصل الفصل  

" وهو ما يعني ان الطريق مازالت طويلة امام النساء واملجتمع وامام الدولة  .الرجال والنساء  املناصفة بين مبداالدولة إلى تحقيق  

دية والالمادية في تحقيق وتنزيل مضامين هذا الفصل الذي يعتبر فصل تحديثيا بامتياز حاول من  بسبب مختلف العوائق املا

 ثة من منطلق مقاربة النوع كمدخل من مداخل التحديث . خالله املشرع الدستوري ان يقطع مع التقليد ليؤسس ملجتمع الحدا

أقل من الرجال، فانه ومع ذلك فإن هذا االتجاه يعتمد  واذا كان صحيحا انه بشكل عام تنخرط النساء في املقاوالت بمعدل  

تقرير   الثقافية والسياق االقتصادي، حيث يوضح  املعايير  املرصد    2016-2015على  للمقاولين أن معدل  الصادر عن  العاملي 
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والتايل  والفلبين  فيتنام  في  سيما  وال  الذكور،  معدل  من  أعلى  أو  يساوي  البلدان  بعض  في  املقاوالت  وبيرو  النساء  وماليزيا  ند 

 (anneboring,2016,p.13 p) وإندونيسيا.

ات الساسية لألسرة ويحتجن  عليه فان النساء يشكلن قوى مساعدة في مختلف النشطة اإلنتاجية من أجل توفير الحاج

 فقط للفرص لتقديم وإظهار ما يتملكنهن من قدرات وخبرات ومؤهالت .

رها وتدبرها في الغالب قيادات نسائية متقدمة في السن ملكانتهم الرمزية وخبراتهن  بالذكر أن معظم التنظيمات تسي    وجدير

نشطة واملنتوجات الترابية، وخصوصا التقليدية منها، مثل الحياكة  في الحياة، وربما تشكل هذه الظاهرة عائقا أمام استدامة ال

لنسائية الشابة من خالل تشبيبها وإعطاء الفرصة للشباب  والنسج...الش يء الذي يطرح أهمية نقل املعارف واملهارات لألجيال ا

 بهدف ضمان استمرارية هذه التنظيمات وانتقالها عبر الجيال. 

يدية الترابية النسوية أضحى رهانا أساسيا ودورا مهما في املحافظة على املوروث الثقافي  إن تجديد التنظيمات التقل

ينبغي أن تشتغل عليه الفعاليات النسائية نفسها وكذا املتدخلين في هذه املمارسة   للتنظيمات املحلية، وهو رهان ثقافي وتنموي 

 النسائية الجماعية. 

د العام ملقاوالت املغرب" لكي يصبح املرء مقاوال هناك قاعدة أساس تسري على  تقول مريم بنصالح وهي أول رئيسة االتحا

باستثناء بعض الحاالت الجانبية فإن إرادة دخول عالم العمال فعل   ذلك كما في كل مجال وأعني اإلرادة التي تصنع املقدرة، 

  نورالدين افاية،) ال بد منه من أجل النجاحفريد، وهي ال شك ثمرة لتفكير عميق، غير أن القدرة على املجازفة تبقى عامال

 (. 2011،161ادريس الكراوي،

نخراط في املقاولة تختلف جزئيا عن تلك الخاصة  فالبحاث تميل لإلشارة أن السباب التي تحفز النساء على اال 

استجابة ملتطلبات السرة ، وتعتبر  بالرجال،حيث ان النساء تميل الى ريادة االعمال بسبب عدم الرضا عن حياتهن املهنية او 

ية لهداف تعزز القيمة  النساء ريادة االعمال مصدرا للتحرر وقوة إبداعية للتغيير، و الحرية واالستقاللية كما انهن يعطين أولو 

ال والنساء  القيمة االجتماعية اكبر من القيمة االقتصادية مقارنة بالرجال، وعموما وبرغم االختالف فالدافع الذي يحفز الرج

conseil sur l’entrepreneuriat -groupe) في إنشاء مقاولة هو الرغبة في االستقالل الذاتي، والنجاح، والرضا الوظيفي

. 132,133),p féminin 

وأخيرا يمكن القول إن العالم يتجه نحو تأنيث جميع املجاالت التي يتكون منها املجتمع وذلك من خالل اإلنفتاح على سوق  

غل ومشاركة املرأة مشاركة فعلية ، وتجاوز الثقافة املجتمعية التقليدية التي تسعى إلى تزييف الوعي وتكريس وتمرير ثقافة  الش

 الالمساواة. 
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افيا قائ  مة البيبليوغر

 العربية: مراجع باللغة  

قطاع املقاولة في الجزائر : خيار تنموي يخضع لتحديات البناء السيوسيوثقافي للمجتمع "  ( ، 2017) بوعزة عبد الرؤوف -

 . 10،مجلة دراسات في علم اجتماع املنظمات ، مجلد الول ، عدد 

" ،    "  العوائق السوسيو ثقافية  لولوج املراة املغربية عالم املقاولة ،  (2021)الطبعة الولى    زبيدة أشهبون واخرون  ،   -

 .سوسيولوجيا التنظيمات مقاربات جديدة، منشورات مختبر الدراسات النفسية واالجتماعية والثقافية

قتصادي العدد  حنيش فتحي، قعيد لطيفة، "املقاولة النسوية العربية ودورها في التنمية االقتصادية"، مجلة البديل اال -

 بدون سنة النشر.  الخامس ،

" سوسيولوجيا املقاولة في الجزائر من املداخل الكبرى الى الدراسات  ( ،2014)رحماني إسحاق ، وجاب هللا طيب  ،  -

   03املعاصرة" ، مجلة دراسات في علم اجتماع املنظمات ، مجلد الول، عدد 

لى  التغيير العاملي ، مركز  حقوق النساء من العمل املحلي ا( ،1999)واخرون ، ترجمة امال عبد الهادي ،  شارلوت بانش -

 . القاهرة لدراسة حقوق االنسان ، القاهرة 

تطوير مناهج التعليم لتلبية متطلبات التنمية ومواجهة تحديات العوملة، ( ،2006) عبد السالم مصطفى، عبد السالم،   -

 .في عصر العوملة مؤتمر التعليم النوعي ودوره في التنمية البشرية

سوسيولوجيا املقاولة باملغرب، مدخل إلى منجز لحبيب امعمري، منشورات دار ما  الطبعة االولى( ،2015) عبد الغني زياني,   -

 .بعد الحداثة

سوسيولوجيا التدبير املقاوالتي مدخل إلى النساق والسس، الجزء الول، منشورات  ( ،  2016) القنبعي عبد الكريم،  -

 املستدامة ث التراب املجتمع والتنمية  قطب البح

النساء والتنمية في املغرب مقاربة سوسيولوجية للجمعيات النسائية التنموية،  (،2018كريمة الوزاني، الطبعة الولى  -

 .مقاربات للنشر والصناعات الثقافية

, التغير  في املغرب، الجزء الول املقاولة والثقافة، دراسة في عملية التحديث (، 2010الطبعة الولى )لحبيب امعمري،   -

 . االجتماعي ورهانات العوملة، منشورات ما بعد الحداثة

 محمد الترسالي، التغير االجتماعي بين النظرية والواقع، مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، بدون  سنة النشر   -

 . ج الولية البحث الوطني حول املقاوالت: النتائ ( ،2019) املندوبية السامية للتخطيط، -

ال  - الكراوي،  نور  ادريس  أفاية،  الولى    دين  الطبعة  من  (  2011)  الجديد  الجيل  حول  دراسة  املغربية  االقتصادية  النخبة 

 . املقاولين، منشورات: جمعية البحث في التواصل بين الثقافات
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Abstract 

The Mediterranean region is considered an incubator for the idea of North / South and East 

/ West, and seeks to become a unique space for joint crystallization of useful answers for 

the whole world within the framework of the ongoing action to combat climate change . 

 This change, which only a few of the public doubts, is due to the important conclusions 

that confirm this and which most environmental experts and academic researchers have 

come up with. 

 Who among us doubts today that man is standing alone in facing natural disasters such as 

global warming, air and water pollution, depletion of fresh water sources, drought, climatic 

changes and the spread of a list of diseases of unknown cause, in addition to cancers and 

allergies at the global level in general and the Mediterranean world in particular, as it is a 

region Climate balances suffer from fragile, and therefore all political, economic, social, 

researchers and academic actors must be mobilized to combat the change of these changes . 

Transformations are underway and could have severe consequences in the short term, 

especially as demographic growth is accelerating and weighing on the natural environment. 

Hence the urgent need to act quickly. There is no doubt that the 22 countries of the 

Mediterranean are aware of the fragility of the climatic balances necessary to maintain 

good living conditions and human development . 

Combating climate disruption is a top priority. It is, of course, a significant reduction in 

carbon emissions 

Keywords: Environment; Climate Change; Mediterranean Region 
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 ملخص 

/ غرب، وتسعى إلى أن تصبح فضاءا فريدا    وشرق ر األبيض املتوسط حاضنة لفكرة شمال / جنوب  تعتبر منطقة البح 

للعالم   مفيدة  فيلبلورة مشتركة ألجوبة  الجاري   أجمع  العمل  تغي   إطار  مكافحة  اجل  الذي ال  من  التغير  هذا  مناخ.  ر 

وا ذلك  تؤكد  التي  املهمة  الخالصات  بحكم  العامة،  من  القليل  إال  فيه  البيئيين  يشك  الخبراء  أغلب  بها  خرج  لتي 

الطبيعية   الكوارث  أن اإلنسان يقف وحيدا يواجه  اليوم  األكاديميين. فمن منا يشك  الحراري    كاالحتباسوالباحثين 

ا ونض وتلوث  واملاء  الغير  لهواء  األمراض  من  قائمة  انتشار  و  املناخية  التغيرات  و  والجفاف  العذبة  املياه  مصادر  وب 

السبب، املتوسطي بصفة    معروفة  العالم  و  العاملي بصفة عامة  السرطانات والحساسية على املستوى  إلى  باإلضافة 

بال و  املناخية   التوازنات  هشاشة  تعاني  منطقة  أنها  حيث  السياسيين  خاصة  الفاعلين  كل  تعبئة  يجب   تالي 

ات، فالتحوالت جارية ويمكن أن تكون  واالقتصاديين واالجتماعيين والباحثين والجامعيين ... ملكافحة تغير هذه التغير 

لها عواقب وخيمة على املدى القصير، خاصة وأن النمو الديمغرافي يتسارع ويؤثر بثقله على الوسط  الطبيعي. ومن 

تبد ملدى  ثمة  مدركة  والعشرين  االثنتين  املتوسطي  الفضاء  بلدان  أن  شك  وال  بسرعة.  للتحرك  امللحة  الحاجة  و 

املنا التوازنات  البشرية.  هشاشة  والتنمية  الجيدة  املعيشية  الظروف  على  للحفاظ  الضرورية  مكافحة    ويشكل خية 

ت الكربون، ولكن أيضا بالشروع في التكيف  اختالل املناخ أولوية قصوى. ويتعلق األمر، طبعا، بتقليص مهم النبعاثا

القصوى، وانعدام املوارد وخاصة املاء    التحتية ملواجهة تضخم الظواهر املناخيةمع التغيرات الجارية، وتعزيز البنية  

في   مرتقبة  زيادة  مع  املناخ، خصوصا  تغير  مجال  في  الساخنة  النقاط  إحدى  املتوسطية  فاملنطقة  للشرب،  الصالح 

وذلك حسب    ،2100درجة مئوية بحلول سنة    5.1ودرجة مئوية    2.2بين  ة الحرارة السنوي ستتراوح ما  متوسط درج

  اط إنتاجنا واقتصادنا.قدرتنا على تغيير أنم

 املنطقة املتوسطية  ؛التغير الناخي ؛البيئة :يةفتاحات املالكلم

 

mailto:hafid%20.bahou1990@gmail.com


 

 

494 
 

ISSN: 2701-9233 

 
 

 2022 ،5، العدد 2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 5 (2022) 

 

 
  مقدمة

 فيما يخص املفاهيم سنتعرض بشكل إجرائي للمفاهيم التالية:

 ريف البيئة  عت

 تعريف البيئة حسب بعض املعاجم / القوامس.  

معجم   الفرنس يحسب  الفرنس ي،   الروس  الروس  معجم  من     Larousse  م( 2012)  اإلنسان  حول  يدور  ما  جميع  هي   " فالبيئة 

 حيوانات وفضاء ومناخ، دون إغفال السياق االجتماعي املشكل للفرد "

  فيعطي للبيئة عدة تعاريف أهما: ( 2019ليزي، سفورد االنج) معجم اوك  Oxfordأوكسفورد أما  معجم  

 فيها شخص أو حيوان أو نبات.  البيئة : هي املحيط أو الظروف التي يعيش فيها أو يعمل 

  .البيئة : هي اإلعداد أو الشروط التي يتم فيها تنفيذ نشاط معين 

 ال سيما إن كان األمر يتأثر بالنشاط البشري. البيئة :  العالم الطبيعي ككل متكامل أو في منطقة جغرافية معينة ، 

   الصادر عن املؤسساتتعريف البيئة 

جاء كاآلتي " البيئة مجموعة معقدة من العوامل و املوارد الطبيعية بما فيها  م(  2012) االمم املتحدة ،     UNاألمم املتحدة  عريف  ت

 ة وصحة بشرية و املوروث الثقافي التاريخي واملشاهد العامة"اإلنسان مرتبطة فيما بينها لتكون توازن إيكولوجي وجودة حيا

 ( م 2003يونيو  ،  1900، ص    5118  عدد  املغربية  الجريدة الرسمية)  التابعة لوزارة العدل والحريات املغربيةمديرية التشريع  أما  

االقت  العوامل  وكذا  البشرية  واملنشآت  الطبيعية  العناصر  مجموعة   " أنها  على  البيئة  التي  فتعرف  والثقافية  واالجتماعية  صادية 

 اعد على تطورها"  . تمكن من تواجد الكائنات الحية واألنشطة اإلنسانية وتس

ود الكائنات الحية علي سطح األرض متضمنة املاء والهواء تعريف أخر للبيئة يقول بأنها إجمالي األشياء التي تحيط بنا وتؤثر علي وج

والكائ واملناخ  واملعادن  لدرجة والتربة  البعض  بعضها  مع  املتشابكة  األنظمة  من  مجموعة  بأنها  وصفها  يمكن  كما  أنفسهم،  نات 

 (649 صم، 2012، فارالغ  عبد) تعقيد والتي تؤثر وتحدد بقائنا في هذا العالم الصغير والتي نتعامل معها بشكل دوري. ال

   تعريف التغير املناخي 

  -ع كافة الفاعلين السياسيين والسوسيوملموسا. فآثاره املحسوسة و كذا املتوقعة تدف  في الوقت الراهن، يعتبر التغير املناخي واقعا

انبعاث الغازات الدفيئة، فاالحتباس اقتصاديين إلى وضع استراتيجيات وخطط التكيف من أجل مواجهتها. ولكونه ناتج عن ارتفاع  

 ( 01، ص2016 االستراتيجية،  اتراسللد  امللكي  املعهد  ) الحراري أصبح قضية شاملة تستلزم ردا عامليا.
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التغيرات املناخية حسب التعريف الوارد في اتفاقية األمم املتحدة بشان تغير املناخ أنها كل تغير في املناخ يعزى بصورة مباشرة أو  

على مدى فترات   مباشرة إلى النشاط البشري الذي يؤدي إلى تغير في الغالف الجوي.  والذي يالحظ في التقلب الطبيعي للمناخغير  

 م( 2012) االمم املتحدة ،  زمنية مماثلة.

املناخي  تعريف   التغير  في  املختصين  الدولي  الحكومي  العمل  فريق  عنها     GIECخبراء  التعبير  يمكن  التي  التغيرات  أشكال  كل   "

لعقود تستقر  أن  يمكن  التي  و   ،  ) اإلحصائية  البحوث  تحديدها عن طريق  يتم  تغيرات   ( إحصائي  متوالية، وتشمل هذه    بوصف 

البشرية"   األنشطة  أو  الطبيعية  التقلبات  سببه  تغير  كل    املناخية،   تبالتغيرا  املعني   الدولي  الحكومي   الفريق  تقرير)التحوالت 

 ( 77 ص ،م2007

لة ألخرى  يحصر فيه أن التغيرات املناخية هي " ذلك التغير الحاصل في مقاييس املناخ من حا  Gérard Guyot  لجيرارد كويوتعريف  

طرفة( األحداث املناخية ، االنحرافات املعيارية وربما يفسر  على املستوى الزمني أو املجالي، وكذا تغير ملجموعة من اإلحصاءات )املت

 (6م ص 2009) جيرارد كويو، م املناخي". هذا التباين إلى عمليات داخلية طبيعية داخل النظا

أ  ويقول   التهامي التهاميتعريف أخر للباحث   ن التغير املناخي "هو أي تغير مؤثر وطويل املدى، يحدث في معدالت حاالت  على 

أو  الطقس، في منطقة معينة على سطح األرض. هذه التغيرات يمكن ان تحدث بسبب العمليات الديناميكية لألرض، كالبراكين،

في هذا التغير. حدث ذلك بفعل ارتفاع  بسبب قوى خارجية كسقوط النيازك. وأخيرا أصبح نشاط اإلنسان هو العمل األساس  

خيرة، مما أحدث نوعا من عدم التوازن في الغالف الجوي، ترتب عنه ارتفاع حرارة  وثيرة انبعاث الغازات الدفيئة في العقود األ 

 (14ص  م،2012)التهامي سطح األرض..." 

 تعريف منطقة البحر األبيض املتوسط 

وِم أو الَبْحَر البحر املتوسطي أو كما سمها سماه العر  .   ب قديًما َبْحَر الرُّ اِميَّ  الشَّ

بالبر: من    تماًما  البحر األبيض املتوسط وهو شبه محاط  به منطقة  األطلس ي وتحيط  باملحيط  أما جغرافيا فهو بحر متصل 

جزء   الفنية  الناحية  من  البحر  الشام.  بالد  الشرق  ومن  أفريقيا  شمال  الجنوب  ومن  وأوروبا  األناضول  املحيط  الشمال  من 

 تماًمااألطلس ي على الرغم من أنه يوصف عادة باعتب
ً

 .اره كياًنا مستقال

تقارب   املتوسط مساحة  البحر األبيض  )  2.5يغطي  باألطلس ي    965,000مليون كيلومتر مربع  ارتباطه  ميل مربع(، ولكن نقطة 

أحيانا البحر املتوسط األوروبي أفريقي    ميل(. في علم املحيطات، يطلق عليه   8.7كم )  14)مضيق جبل طارق( هي فقط بعرض  

توسط األوروبي لتمييزه عن البحار املتوسطة في أماكن أخرى من العالم. الدول املطلة على البحر املتوسط بترتيب  أو البحر امل 

إسبانيا وفرنسا وموناكو وإيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل األسود وألب الساعة هي  انيا واليونان  عقارب 

وفلسطي وإسرائيل  ولبنان  وسوريا  في وتركيا  جزيرتان  فهما  وقبرص  مالطا  دولتا  أما  واملغرب،  والجزائر  وتونس  وليبيا  ومصر  ن 

 املتوسط. كما يطل كل من قطاع غزة وإقليمي ما وراء البحار البريطانيان جبل طارق وأكروتيري ودكليا على البحر. 
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   ملوضوعاأهمية  

توسطية للتفكير واالبتكار في الحلول وتجريبها ملواجهة التحديات  ي قدرته على إثارة انتباه سكان املناطق املة البحث فتكمن أهمي  

 املتعددة املتعلقة بتأثيرات التغيرات املناخية. 

اإلك  مع  والتكيف  املناخ  تغير  مكافحة  في  وملموس  إيجابي  بشكل  لتساهم  تتضاعف  األصناف  مختلف  من  راهات  فاملبادرات 

 وسط فضاء حيث يرتسم التكامل بين مكونات منطقة لها مصير مشترك. الجديدة. وهكذا، تبدو منطقة البحر األبيض املت

كما يستطيع بحثنا هذا على زيادة معرفة وقدرات املجتمع املحلي املتوسطي بخصوص التخطيط وأدوات التكّيف مع التغيرات  

الع والدالئل  األدوات  وضع  مع  و املناخية،  اإلقليمية  االستراتيجيات  تطوير  في  تساهم  التي  تغيرات  ملية  مع  للتكيف  الوطنية 

 املناخ، والحد من الفقر والنمو االقتصادي.  

 إشكالية الدراسة 

نوع، ولكونها تؤمن لسكانها الغذاء واملاء،    1500تعتبر األنظمة البيئية في حوض البحر املتوسط ذات أهمية قصوى لكونها تضم  

أكسيد الكربون من الجو، فإن ارتفاعا إضافيا في درجات الحرارة قد  من الفيضانات، إضافة الى امتصاص غاز ثاني    والحماية

يكون ذا آثار كارثية. بحيث حذر علماء أوروبيون من أن ارتفاع حرارة األرض أكثر من درجة ونصف الدرجة سيؤدي الى اضطراب 

 ظهور أولى الحضارات البشرية.البحر املتوسط منذ عشرة آالف سنة؛ أي منذ    لم يسبق له مثيل في األنظمة البيئية في حوض

وجاء في الدراسة التي نشرها علماء املناخ في مجلة "ساينس" األميركية، أن درجات الحرارة حول البحر املتوسط هي اليوم أعلى  

 درجة.   0.85الرتفاع في عموم العالم هو ، علما أن متوسط ا1920و 1880بدرجة وثلث الدرجة مما كانت عليه بين األعوام 

ب التغيرات و نتكيف مع اإلكراهات الجديدة في منطقة  و  التالي في ظل هذه التغيرات املناخية  الكبيرة كيف لنا أن نكافح هذه 

 البحر األبيض املتوسط؟

 : في الورقة البحثية  سيتم اإلجابة عنه ذي ال ل ؤاسال

 ؟ من خالل منظومة التربية والتكوين بالعالم املتوسطي كيف يمكن مكافحة التغيرات املناخية

 توطئة نظرية

الطقس ملدة ال تقل عن   فى نمط  املناخي هو تحول  انها الطقس، والطقس هو    30التغير  ما تفهم على  مناخ غالبا  عاما وكلمة 

 املدى القصير للظروف الجويه كمخطط درجه الحراة وتساقط االمطار  .  

املناخي ولكن ميل درجه الحرارة الى االرتفاع لسنوات عديدة يشير الى تغير املناخ .حيث    ال تدل على التغيروعليه فان سنة حارة  

والهيدروجين   الكربون  اكسيد  ثانى  الدفيئة ومركبات  بالغازات  يعرف  ما  الى  ارتفاع حرارة االرض  العلماء سبب  من  كثير  يرجع 

لى نزوح االشخاص من منازلهم في العقود القليلة القادمة  كوكبنا مما يؤدى اوغازات اخرى ناتجة عن حرق الوقود األحفوري في  

 بسبب زيادة ارتفاع مستوى البحر وتؤكد التقارير ان املناطق االكثر انخفاضا ستكون اكثر تضررا . 
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دال  التغير املناخي ج  ولقد اثار التقرير االخير الذى صدر عن منظمة االمم املتحدة والذي اشار الى ان االنسان هو املسئول عن 

مؤتمرات   الى عقد  النامية  الكبرى والبلدان  البلدان  مما دعى  الكبرى  املتقدمة  الدول  و باألخص  العالم  بلدان  في جميع  واسعا 

ومناقشات لبحث سبل مكافحه ظاهرة التغيرات املناخية وباألخص ظاهرة االحتباس الحرارى ومحاوله ايجاد الحلول لحل هذه  

 املشكلة . 

دراسة إسبانيه أن مستوى البحر االبيض املتوسط يزداد باضطراد وانه قد يؤدى الى نتائج كارثيه اذ لم  ناحية اخرى أكدتن وم

 تتوقف تداعيات التغير املناخي في املنطقة. 

دار نصف  كما بينت دراسة إسبانية قام بها معهد جغرافيا املحيطات الى ان مستوى املياه في البحر املتوسط سوف يرتفع بمق

 الخمسين عام القادمة اذ لم يعالج العالم ظاهرة التغيير املناخي.متر خالل  

الف شخص    20أما أحد الدراسات االملانية تحت عنوان " ثمن التغيير املناخي " أكدت أن هذا التغيير قد يتسبب في وفاة نحو  

 خاصه كبار السن .  2100حتى عام 

املرض ى بسبب ش  االطباء ان  يتوقع  تر كما  الحرارة سوف  الى    25تفع معدالتهم بدرجه كبيرة من  دة  العقود    150الف حاليا  في 

 القليلة القادمة . 

 منهجية البحث 

إن إنجاز أي بحث في موضوع ما البد أن يكون له تأطير منهجي محكم للعمل، لكونه مسألة حتمية وضرورية في توضيح وإبراز  

 ة في إنجازه. وسنعتمد في بحثنا هذا على منهجين.ه والخطوات املتبعمضامين البحث وكذا اإلطالع على أهم محاور 

املقابلة   مثل  البيانات  على  للحصول  املستخدمة  االدوات  بمختلف  االستعانة  في  سيساعدنا  املنهج  هذا    : الوصفي  املنهج 

أد كل  باستخدام  منفردة  بصورة  سواء  والسجالت  الوثائق  وتحليل  واملالحظة  واالستمارة  بصو الشخصية  او  حدة  على  رة اة 

 مجمعة يمكن من خاللها الجمع بين استخدام أكثر من أداة. 

املنهج التجريبي : و من املبررات التي دفعتنا الختيار هذا املنهج حاجتنا إلى التعريف بظاهرة التغيرات املناخية خاصة للباحثين  

املترتبة عليها وما سوف تتحمله املنطقة من هذه النتائج  في حوض البحر االبيض املتوسط وما تحمله من اثار خطيرة و النتائج  

 بل والعالم كله .  

 قاربة املعتمدة في البحث  امل

 تاريخية.   -في بحثنا هذا سنعمل على اعتماد مقاربة جيو

 وهذه املقاربة تعتمد على بعدين أساسيتين: 

البحر االبيض املتوسط  دون غيره  بعد  مجالي محض حيت سيتم استحضار البعد املتوسطي اإلقليمي لدول حوض   -

 من املجاالت االخرى. 
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 تشخيص الوضعية الراهنة للتغيرات املناخية بالفضاء املتوسطي. بعد جغرافي من أجل  - 

بعد تاريخي ثقافي لتحديد أهم التقنيات و العادات و التقاليد الصديقة للبيئة و املوجودة في املوروث الثقافي للمنطقة    -

 ناخية املستجدة. نها التباعها من طرف دول الحوض املتوسطي من أجل التكيف مع التغيرات امل ثم تثمينها و تحيي

   الخالصات 

تؤكد األشواط التي قطعتها املنظومات التربوية املتوسطية في مجال حماية البيئة من مدخل تربوي، أهمية املكتسبات التي تم  

أم على م العمومية في ميادين التربية والتكوين والبحث. ومن  مراكمتها، سواء على مستوى مشاريع إصالحها  ستوى السياسات 

لم األساسية لهذه  املكتسبات. نجد الدساتير  التي تنص في الكثير من فصولها على مقتضيات تهم ترسيخ  ثقافة التنمية  املعا

لى أن » نظام التربية والتكوين للمملكة  املستدامة ؛فمثال في املغرب وبالضبط في امليثاق الوطني للتربية والتكوين نجده ينص ع 

العقيدة  بمبادئ  يهتدي  باالعتدال    املغربية  املتسم  والصالح،  باالستقامة  املتصف  املواطن  لتكوين  الرامية  وقيمها  اإلسالمية 

املبادرة  بروح  واملطبوع  واإلبداع،  لالطالع  واملتوقد  آفاقهما،  أرحب  في  واملعرفة،  العلم  بطلب  الشغوف  اإليجابية    والتسامح، 

 ( 09-08 ص ،2018 ،القيم  حول  والتكوين للتربية األعلى املجلس  تقرير) واإلنتاج النافع.

 : كيفية العمل من خالل البرامج واملناهج التربوية على ترسيخ ثقافة التنمية املستدامة في البيئة املدرسية

 ط الفعال في تنميتها االعتزاز باالنتماء للمدرسة، والحفاظ على البيئة املدرسية واالنخرا ✓

 العمل املنهي، والتواصل الفعال معهم احترام الرفقاء في التعلم أو في   ✓

 تقاسم الخبرة، واالنضباط للعمل الجماعي  ✓

 الوفاء للرسالة التربوية وااللتزام بالواجبات املدرسية واحترام املربين)ات( واملدرسين)ات( وباقي الفاعلين)ات(  ✓

 دةاإلنصاف وتكافؤ الفرص والجو  ✓

 التحلي بروح املسؤولية، والنزاهة واالستقامة  ✓

 قاللية في التفكير واملمارسة، وإعمال العقل والفكر النقدياالست ✓

 تثمين العمل واالجتهاد واملثابرة، وتزكية اإلنتاجية واملردودية ✓

 الثقة بالنفس، واملبادرة واالبتكار واإلبداع، والتنافسية اإليجابية. ✓

البيئة، انسجاما السياسات التنموية، الهادفة  اث تغيير حقيقي للسلوكيات املتالئمة مع  وإحد   اكتساب الوعي البيئي ✓

 إلى تعزيز طرق وأساليب مستدامة للعيش الكريم، قائمة على الحق في بيئة سليمة، وواجب حمايتها

عاون، والشراكة البناءة،  االلتزام باستدامة املحافظة على البيئة الطبيعية واإلنسانية، والتصرف وفق مستلزمات الت ✓

. والحفاظ على الفضا
ً
 ووطنيا

ً
 ءات والبيئات العمومية واملشتركة، محليا وعامليا
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ونظرا ملا يعرفه عالم اليوم من تنوع كبير في الوسائط اإلعالمية واملعلوماتية، ومن تغلغل للثقافة والتكنولوجيات الرقمية   

األطفال وا اليومية، ال سيما  األفراد  للموافي حياة  الغير وبنائهم  في تشكيل هويتهم  لشباب، وفي تواصلهم مع  تأثيرها  قف، فإن 

االجتماعية   واملواقع  الشبكية  للعالقات  انتمائهم  خالل  من  واالجتماعية،  الشخصية  هويتهم  تشكيل  في  جدا  عميقا  أضحى 

مي واالفتراض ي أصبح يشكل بالنسبة لهم  وجماعات األصدقاء واألندية اإللكترونية وغيرها. والحال أن املشهد الوسائطي والرق

املستدامة  جزءا   وتنميتها  البيئة  على  املحافظة  قيم  على  التربية  فإن  لذا،  وإبداعاتهم.  وتمثالتهم  وواقعهم  املعيشة  بيئتهم  من 

الب هذه  بغاية جعل  وذلك  واإلنسانية،  الطبيعية  البيئة  جانب  إلى  واالفتراضية«  الرقمية  البيئة   « تشمل  أن  املركبة  ينبغي  يئة 

األط إيجابي لشخصية  تشكيل  ويغديهم  عامل  والرقمية،  والعاملية  املحلية  املواطنة  في  الفعال  انخراطهم  يؤمن  والشباب،  فال 

مدنية   غير  ومواقف  سلوكيات  ضحية  السقوط  من  تحصنها  ووسائل  وكفايات  ومعارف  وبمبادئ  البناءة،  القيم  بمنظومة 

 أبعادها. والأخالقية، بل ومدمرة للبيئة بكل 

 يا من خالل أهم االستراتيجيات املعتمدة في مجال التنمية املستدامة: االستفادة من التراكم النظري عامل

من الصعب جدا حصر بعض االستراتيجيات املهمة التي يتطلبها العمل من أجل تحقيق تنمية مستدامة فعالة  لكن على األقل  

 نسجام بين األنظمة التالية: وجب تحديد بعض الخطوط العريضة كالتوافق واال

  :يضمن الديمقراطية في اتخاذ القرار.    نظام سياس ي 

 يمكن  من تحقيق الفائض، ويعتمد على الذات.  نظام اقتصادي : 

 :ينسجم مع املخططات التنموية وأساليب تنفيذها. نظام اجتماعي 

 :يكرس مبدأ الجدوى البيئية في املشاريع.  نظام إنتاجي 

  :من مشكالت.يمكن من البحث و إيجاد الحلول ملا يواجهه  نظام تكنولوجي 

 :يعزز التعاون وتبادل الخبرات في مشروع التنمية.  نظام دولي 

 :مرن  يملك القدرة على التصحيح الذاتي .  نظام إداري 

 :يدرب على تأصيل البعد البيئي في كل أنشطة الحياة عامة، والتنمية املستدامة خاصة.  نظام ثقافي/ تربوي 

بعض االستراتيجيات التي يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية املستدامة،    هذا مع العلم أن هناك مقترحات أخرى ببعد عاملي تقترح

كإنعاش النمو، محاربة الفقر، تغيير نوعية النمو لتحقيق االستدامة، تلبية الحاجيات اإلنسانية األساسية، تأمين مستوى سكاني 

ى املخاطر، ثم دمج مشكالت البيئة واالقتصاد رد وتعزيزها، وتعديل االتجاه التكنولوجي والسيطرة عممستديم، حفظ قاعدة املوا

 . في صنع القرار 

ُهْج للعمل والتنفيذ على نحو فعال في من جهة أخرى وضع  
ُ
ن برنامج األمم املتحدة للبيئة والتنمية املستدامة عدة استراتيجيات أو 

 م ومنها :   2030تدامة لعام إطار تحقيق رؤية التنمية املس

   استراتيجية أكدت فيها األمم املتحدة أن  والسياسات من أجل صنع القرار القائم على األدلةتعزيز الربط بين العلوم :

السياسات   االجتماعية واالقتصادية والبيئية لصنع  التي تدمج االعتبارات  العلوم  البيئي سيواصل على تحديد  برنامجها 
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القرارات.  الدو   وصنع  بدعم   
ً
أيضا للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  جمع  ويقوم  عمليات  في  املصلحة  وأصحاب  األعضاء  ل 

أدوات   ووضع  العاملية  البيئة  لتوقعات  واإلقليمية  العاملية  التقييمات  خالل  من  والتقييم  السياسات  وتحليل  البيانات 

ُبعد  مم املتحدة للبيئة، هناك تركيز على مؤشرات لتتبع الومبادئ توجيهية للسياسات. ومن خالل املنبر التفاعلي لبرنامج األ 

املتحدة  2030البيئي لخطة عام   األمم  برنامج  األطراف، ونشر مؤشر  املتعددة  البيئية  االتفاقات  التآزر مع  أوجه  ، وتتبع 

وبناء اإلبالغ،  التزامات  وتبسيط  األهداف  واستعراض  متابعة  لدعم  واملعلومات  اإلبالغ  لنظام  الوطنية    للبيئة  القدرات 

واإلحصاءات ذات الصلة، وتشجيع املشاركة األكبر من خالل علوم املواطنين وتعزيز ملراقبة البيئة واستخالص البيانات  

 مجتمعات املمارسين في مجال العالقة بين العلوم والسياسات على الصعيدين اإلقليمي والعاملي.

 بشأ املتخصصة  التقنية  واملساعدة  املعارف  املستدامة:توفير  والتنمية  البيئة  ت  ن  على  تعمل  قديم  استراتيجية 

فعال.   نحو  على  تنفيذها  وتيسير  متسقة  قوانين وسياسات  ووضع  البيئية،  اإلدارة  مجال  في  والدعم  التقنية  اإلرشادات 

التنمي سياسة  ترتكز  وأن  البيئية  واملؤسسات  للقوانين  أطر  البلدان  لدى  يكون  أن  في  ذلك  من  الهدف  على  ويتمثل  ة 

 االعتبارات البيئية.  

  في هذه اإلستراتيجية يؤكد برنامج األمم  ل االتفاق على القواعد واملعايير البيئية العامليةجمع أصحاب املصلحة من أج :

عام    من خطة  مهم  جزء  ويعتبرها  الشمولية  على  على    2030املتحدة  الحصول  بأن  ويسلم  املستدامة.  والتنمية  للبيئة 

أ  شرط  بُ املعلومات  وقد  واملساءلة.  والشفافية  املواطنين  ملشاركة  املواطنين  ساس ي  استشارة  لضمان  كبيرة  جهود  ذلت 

استراتيجية   البرنامج  وضع  كما  الجديدة.  الخطة  بشأن  الخاص  والقطاع  الحكومة  مستويات  ومختلف  املدني  واملجتمع 

والوكاال  والحكومات  املتحدة  األمم  بين  التعاون  سبل  وتيسير  لتحديد  والشركات  عمل  األطراف  واملتعددة  الثنائية  ت 

تمع املدني للشروع في وضع التزامات وإجراءات مشتركة. حيث ستكون هذه االستراتيجيات أساسية للجهود  ومنظمات املج

تغيير   أو  وضع  بهدف  والسياسات،  العلوم  بين  املعززة  الروابط  إلى   
ً
استنادا للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  يبذلها  التي 

 ت األخرى التي تؤثر على حياة الناس. اسات والقوانين واللوائح، وتوزيع املوارد أو القراراالسي

 للبيئة املتحدة  برنامج األمم  في عمل  املعيارية  التكامل لألطر  املزيد من   بخطة عام  بناء 
ً
للمض ي قدما ، وضعت 2030: 

املة وموجهة نحو تحقيق النتائج. ثم عملها على  االمم املتحدة على عاتقها أن تكون منظومة مواكبة ومبتكرة ونشيطة وش

 التكامل بين األطر املعيارية، مثل حقوق اإلنسان واملساواة بين الجنسين والسالم واألمن. زيادة 

 :تعتبر قدرة منظومة األمم املتحدة على إعادة تعريف كيفية اإلنخراط في العمل مع الشركاء كاستراتيجية    تعزيز الشراكات

أصح مع  املستدا تعمل  التنمية  نتائج  تحقيق  نحو  األخرين  املصلحة  عام  اب  لخطة  األهمية  بالغة  مسألة  املشتركة  مة 

وتدمج  2030 القضايا  على  قائمة  ومنصات  تحالفات  تشكيل  يتطلب  املستدامة  التنمية  أجل  من  الفعال  التعاون  هذا   .

الخاص( )الحكومات واملجتمع املدني والقطاع  القرار، والتخطيط    العديد من أصحاب املصلحة  لتحسين عمليات صنع 

 تقديم الخدمات، وتبادل املعارف، والرصد الجماعي واملساءلة على جميع املستويات.االستراتيجي، و 

   عام لخطة  العاملي  الطابع  أجل    :2030دعم  من  استراتيجية  املستدامة  التنمية  و  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  وضع 

امل نطاق  على  االتساق  بيئيتحقيق  منظور  من  املستدامة  التنمية  تحقيق  أجل  من  االتساق    نظومة  بناء  على  التركيز  مع 
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املستوى    على  األداء‘‘  و’’توحيد  البيئية،  والضمانات  املعيارية  اإلرشادات  لتنفيذ  البيئي  الُبعد  بها  تدمج  التي  بالطريقة 

 القطري.  

 :تيجي  سيسمح للحضور اإلقليمي االستراية يؤكد البرنامج أنه  في هذه االستراتيج   دعم التنفيذ وبناء القدرات في املناطق

القضايا   بشأن  السياسات  واتساق  اآلراء  في  عاملي  توافق  تحقيق  أجل  من  بالعمل  للبيئة  املتحدة  األمم  لبرنامج  املعزز 

نتهاز الفرص واتباع  الرئيسية املتعلقة بالُبعد البيئي للتنمية املستدامة، وسيسعى في الوقت نفسه وبطريقة إبداعية إلى ا

 .
ً
إقليميا املتاحة  والتعاون    االستراتيجيات  الجنوب  بلدان  بين  التعاون  من خالل  الفعالة  الشراكات  بتعزيز  سيسمح  كما 

 من خالل ’’توحيد األداء‘‘.
ً
 الثالثي ومع منظومة األمم املتحدة األوسع نطاقا

 :والناشئة الجديدة  القضايا  ب  معالجة  بها  سيواصل  الحدود  استراتيجية  عن  تقاريره  نشر  للبيئة  املتحدة  األمم  رنامج 

للبيئة   والناشئة  الجديدة  القضايا  أهم  بتحديد  املستقبل،  أرض  مبادرة  مثل  التعاونية،  األبحاث  شبكات  وتحالفات 

 م. 2030العاملية، بما في ذلك تلك املتعلقة بتنفيذ خطة عام 

 كنولوجيات نظيفة وسليمة بدعم التحول العاملي نحو ت  :
ً
وهي استراتيجية عمل تعتبر التكنولوجيا عامل مشترك في  يئيا

 إلى األمام، ومن أجل ذلك سيوسع نطاق خطته التكنولوجية  
ً
جميع البرامج الفرعية لبرنامج األمم املتحدة للبيئة. وتطلعا

، مثل املياه، واألمن الغذائي، والصحة
ً
ناخ )في إطار اتفاقية األمم  ، وأمن الطاقة، وتغير امل لتشمل أكثر التحديات إلحاحا

على   القدرات  بناء  الخارجي والداخلي ومن خالل  للتنسيق  األولوية  إعطاء  املناخ( عن طريق  تغير  بشأن  اإلطارية  املتحدة 

بيئي   ملنظور  واستجابتها  التكنولوجيا  اعتماد  تيسير  آليات  تشغيل  إلى  الرامية  الجهود  وتعزيز  واسع  طويل  نطاق  نظامي 

 م. 2030الصادرة عن املؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية وخطة عام  أديس أبابار في خطة عمل  األجل كما تقر 

   :البيئي املجال  في  التعليم والتدريب  في  املشاركة  األمم املتحدة  توسيع  تثقيفية تحسيسية، وأكدت  استراتيجية توعوية 

ا الدورات  من  واسعة  مجموعة  ستقدم  مأنها  دورات  من خالل  الجامعات  لتدريبية  مع  شراكة  في  اإلنترنت  على  مفتوحة  كثفة 

واملؤسسات )الشراكة العاملية للجامعات بشأن االستدامة البيئية، ومراكز قاعدة البيانات الخاصة بمعلومات املوارد العاملية  

 لتنمية املستدامة. واملراكز املتعاونة األخرى( لضمان زيادة فرص الحصول على املعارف من أجل ا
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Abstract 

With the development of globalization and internationalization, teaching English 

language, as lingua franca has been shifted from developing communicative competence 

to intercultural communicative competence. In this aspect, this research paper aims to 

study the perceptions of students and teachers concerning using English language as a 

global language for intercultural communication.  It bridges the gap between student's 

perceptions and teachers' practices to help them design activities that prepare EFL 

learners to communicate with English as a global language for intercultural 

communication. 60  high and university students shared in  a survey that evaluates 

students' motives for learning English as a global Language. Moreover, 30 high school 

and university English teachers shared also in another survey that evaluates their 

practices in teaching English for Intercultural education. Then a comparative analysis 

between both views was done. The results of the research paper revealed that students 

mostly learn English to get better job, and they need to learn the basic words and 

expressions to communicate.  Students also are equipped with intercultural skills as most 

of them affirm that learning another language is related to learning its culture. On the 

other hand, the perceptions of English language teachers revealed that their main aim is to 

help the students communicate effectively.  They also asserted the role of intercultural 

communication is to help learners have good conversation with nonnative speakers. 

Therefore, this research paper affirmed the differences in attitudes between the students 

and teachers' perception which creates a problem in real practice of teaching English.   

Accordingly, the results of this research raise awareness of EFL teachers and curriculum 

designers to design intercommunicative tasks that help EFL learners achieve appropriate 

communication in the intercultural context. 

Keywords: Intercultural Communicating; EFL Teaching 
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Introduction  

With the development of globalization and internationalization, English language 

became a lingua franca (Crystal et al., 2016; Tran and Seepho, 2015).  The need to learn 

English in the global world has been shifted from developing communicative competence 

to intercultural communicative competence (Byram, Gribkova & Starkey, 2002; Deardorff, 

2006).  

  English language nowadays has the highest number of users as the first global 

languages. Crystal (2008) revealed that there are approximately two billion users of 

English in the world and only 400 million are native speakers, the remaining 1.6 billion 

being speakers of English from countries where the language has an official status or in 

countries where it is the first foreign language taught formally.   

This wide spread learning English for different purposes reflects the learners' awareness 

to the intercultural dimension of using English as a common language to communicate 

between people from varied cultures and languages (Rocha, 2016). However, from my 

direct observation, as an English teacher and trainer, most students are motivated to learn 

English. They usually know that English, as international language, is their key to success. 

Students are willing to learn English to achieve business purposes and to attain high life 

skills.   Nevertheless,   most EFL curriculums aim to achieve academic purposes. This gap 

makes the students feel disappointed with the practices, methods of teaching English as an 

academic subject not as a medium for intercultural communication.  

 In this aspect, this research paper aims to study the perceptions of students and teachers 

concerning English as a global language for intercultural communication. It aims to 

compare between the both views in order to prepare programs that aim to create an 

intercultural citizen who is able to communicate effectively and proficiently in the 

intercultural context.  

 Therefore, this research paper proposes the following questions?  

RQ1: What are the students' perceptions of learning English as a global lingua franca 

and of intercultural communication at the Lebanese High School? 

RQ2: What are the perceptions of English language teachers on teaching English as a 

global lingua franca for intercultural communication at Lebanese High Schools? 

 RQ3:  To what extent can teachers’ perceptions of English as a global lingua Franca 

relate to their teaching practices generally and specifically for intercultural 

communicative competence to meet students' expectations? 

 Accordingly, this research paper proposes the following hypothesis: 
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 H1: There is a difference between students and teachers' perceptions towards learning 

English as a global language for intercultural communication.  

 In this way, this research is significant as it is going to bridge the gap between student's 

perceptions and teachers' practices to design activities that prepare EFL learners to 

communicate with English as a global language for intercultural communication. 

 Actually, internationalization and globalization are two terms that are often interrelated 

and associated with business, technology, studying or working abroad, and with the 

English language in the Education domain (Pauwels, 2011, Borjian, 2015).  Hence, 

communicative competence was developed to intercultural communicative competence 

which is using appropriate and relevant communication between people from varied 

cultures in the intercultural context (Byram, 1997). 

The communicative approach to language learning emphasizes the ability to proper use 

of language in a socially appropriate context whereas the intercultural dimension added in 

Byram’s model aims “to develop learners as intercultural speakers or mediators” (Byram 

et al., 2002). This term was coined by Byram and Zárate (1994, 1997) to refer to the 

capacity “to engage with complexity and multiple identities and to avoid the stereotyping 

which accompanies perceiving someone through a single identity” (Byram et al., 2002: 9).  

In the field of English language teaching, the notion of intercultural communicative 

competence (ICC) developed by Byram (1997, 2009) is considered the most influential 

model as it links between learning language and culture.” (Young et al., 2009).  Byram's 

model encompasses the three domains of a competence: Cognitive (intercultural 

knowledge about own culture and others cultures), Affective (intercultural attitudes 

towards empathize, tolerate, respect, and cooperate with people from other cultures), and 

skills (proper oral and written communication that raise EFL learners' cultural awareness).   

The integration of intercultural dimension in education is approved by international 

agencies such as UNESCO (2009), and the Council of Europe (Europarat, 2000).  They 

agreed on mutual understanding and collaboration among different nations, and 

recognition of minority languages has led to the development of diverse strategies to make 

nations intercultural. Given the importance of viewing culture as a crucial component in 

language learning, this research paper aims to explore the knowledge, skills, attributes, 

behaviors and attitudes that may be considered relevant for learners in higher education 

contexts. 

Hence, teaching English in the intercultural dimension is essential element to 

internationalization (Knight, 2009). Hence, raising learners' awareness to the cultural of 

own and others can help them to act as mediator between the two cultures.    Raising 

learners' cultural awareness helps to achieve successful dialogue as communicators focus 

on humanistic aspects rather than overgeneralization and stereotyped ideas. The approach 
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to languages and cultures should be “less normative and more open to variation” including 

an interest in language and cultural encounters (Andersen et al., 2006: 8) so that it allows 

us to evaluate what intercultural communication entails in terms of competences, 

awareness, and proficiency for the language classroom.  Saleh (2020) also asserted the 

efficiency of integrating ICC in EFL teaching and recommended a holistic approach for 

intercultural teaching to help learners communicate effectively in the intercultural context.  

The importance of integrating intercultural competence into the teaching and learning of 

languages has become fundamental as a result of globalization and mobility of academics, 

learners and workers, migration, and technological developments that entail flows of 

people (Canagarajah, 2013; Liddicoat and Scarino, 2013). These flows of people have 

generated complex spaces where interactions between diverse people have made all 

languages and cultures more visible. Canagarajah (2013) refers to those spaces as “contact 

zones” which have promoted the relevance of integrating the intercultural dimension with 

educational fields to equip learners with a set of competences at the personal and 

professional level to explore the opportunities of “a world that has become wide open to 

them” (Guillermo, 2012: 361). Although this reality may not be pervasive to all of them, 

intercultural awareness is needed for effective communication as any daily life context of 

any society is composed of a wide array of social and cultural groups.  

Therefore, globalization and internationalization contributed in transforming teaching 

English in the 21st century from developing the communicative competence to intercultural 

communicative competence.  This development is so wide so that it necessitates new 

teaching practices that meet new era of teaching English as a lingua franca.   

2- Method and tools 

This research paper analyzes the current perceptions of EFL teachers and students 

towards learning and teaching English in the 21st century.   The target sample of this 

research is secondary and university teachers and students.  This research paper has a large 

population, so the sample size will be determined until we reach saturation.  

  It uses mixed method as it uses qualitative and quantitative analysis. For 

quantitative analysis, it will use a survey that evaluates both students' motives for learning 

English as a global Language for intercultural education.  It has three sections: the first 

section has questions regarding the student's age and education. The second one has MCQ 

form where the examiners choose the appropriate answer regarding the English language 

they learn, their most and least target for learning English, and the most and least 

important variable during intercultural conversation. The second section is evaluating the 

attitudes towards intercultural skills by using Likert scale agrees, neutral, disagree. 

Moreover, this research uses also another survey for the teachers'. it contains 4 sections. 

The first section contains personal information about the teachers. The second part is 

qualitative analysis to their teaching philosophy regarding intercultural teaching. The third 
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and fourth parts are similar to the student's survey. According to procedure, the two 

surveys were distributed using google form. The researcher is going to compare the views 

to confirm or refute the hypothesis. 

3- Results and their discussion 

This research paper aims to show that there is difference between EFL teachers and 

students' perceptions of teaching English as a global language for intercultural 

communication.  

 Regarding the demography analysis of this questionnaire, it meets the research sample.  

The sample size of this questionnaire is 90 responses that were randomly chosen.  66.7% 

were students and 33.3% were teachers.  Nearly 58% of the students were at the university 

level and 27 % were from the secondary level with age that ranges from 18-22 years old.  

72.9 % of them were interested in learning American English. As for teachers, it reveals 

that they are experienced teachers with more than 10 years in teaching and most of them 

are at university and secondary level. (see fig. 1) 

 

 

 

  

Figure 1: demography analysis 

 

The quantitative analysis of the survey revealed that there is a difference between 

students' perspective regarding learning English as a global language and teachers' 

perspectives regarding teaching English as a global language.  Table 1 reveals that students 

learn English to get a better job, while teachers teach English to help them interact with 

people from other countries. On the contrary, the teachers' motive is the least considered 

one for most of the students, and most teachers don't care about the student's GPA which is 
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very important motive for students.  Furthermore, students consider that vocabulary is the 

most important element to speak with nonnative speakers in English and phonics is the 

least important one.  Never the less, teachers consider that intercultural communication is 

the most important, and they agreed with the students that pronunciation may not affect the 

interaction.  Furthermore, the second part revealed that both teachers and students' 

attitudes towards intercultural skills are nearly the same as the agree variable was 

dominant in all the variables. Nevertheless, most students believe that we can't judge 

people from other culture and consider learning language is related to culture and values, 

whereas teachers were highly interested in language is not translation word by word, and 

on avoiding stereotyping.     

Table 1: Qualitative analysis 

Question   Student's Response 

 

Teacher's Response 

A. Learning/teaching to speak 

English is most important for me 

because… 

It will allow me to 

find a better job  

It will allow learners to 

converse with people from 

other countries 

Learning/teaching to speak 

English is least important for me 

because… 

It will allow me to 

converse with native 

speakers 

It is a mandatory course 

and learners' GPA could be 

affected  

When you have a conversation 

with a non-native speaker in 

English which of these items help 

you two understand each other 

Knowing the exact 

words and expressions 

in English  

Knowing about 

intercultural 

communication 

When you have a conversation 

with a non-native speaker in 

English which of these items 

doesn't help you two understand 

each other 

Having a native like 

pronunciation 

Knowing about other 

culture  

 

Having native like 

pronunciation 

B. Intercultural skills  • It is 

important  not to 

judge others' culture 

from  my own 

culture 

• Learning 

• Language 

can't be translated word 

by word  

• It is important  

not to judge others' 

culture from  my own 
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new language 

means learning new 

beliefs and values  

culture 

• Cultures may 

be defined and 

understood differently 

by different groups and 

individuals 

 Regarding qualitative analysis to teacher' philosophy of teaching. It revealed that 

Arabic is the common mother language for the teachers.   Most of them haven't traveled 

abroad, and others have lived abroad in Italy, Panama and America.  Most of the teachers 

communicate with people from different cultures using English Language. For instance, 

they have either friends or relatives from other Arabic and European and American 

countries. All of them have recently training courses, but only 2 them have courses related 

to intercultural communication.  They believe that learners learn English as an 

international language mainly to pass the exam and to use it in communication.  The most 

salient characteristics of the global world according to the teachers were economy, 

technology and communication and they believe that learners in the global world need 

good language to communicate appropriately in the discourse. 

To sum up, although the quantitative analysis revealed the disperancy between teachers 

and students' attitudes regarding learning/teaching English, the qualitative analysis 

revealed the teachers' awareness to the importance of intercultural communication in the 

global world.   

4- Conclusion 

This research paper investigates a significant issue related to students and teachers' 

perceptions I teaching/learning English as a global language in intercultural context.  

The first research question deals with the students' perceptions of learning English as a 

global lingua franca and of intercultural communication at the Lebanese High School. This 

research paper revealed that students mostly learn English to get better job, and they need 

to learn the basic words and expressions to communicate.  Students also are equipped with 

intercultural skills as they affirm that learning another language is related to learning its 

culture. 

As for the second research question which emphasizes the perceptions of English 

language teachers on teaching English as a global lingua franca for intercultural 

communication at Lebanese High School. It revealed that teachers' main aim is to help the 

students communicate effectively.  They also asserted the role of intercultural 

communication to help learners have good conversation with nonnative speakers.  
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 Regarding the third research question that deals with teachers' perceptions of English as 

a global lingua Franca relate to their teaching practices generally and specifically for 

intercultural communicative competence to meet students' expectations. This research 

paper affirmed the differences in attitudes between the students and teachers' perception 

which creates a problem in real practice of teaching English.   This accommodates with the 

research hypothesis: 

H1: There is difference between students and teachers' perceptions towards learning 

English as a global language for intercultural communication. 

 In this way, this research paper goes along with other researches the affirmed the 

importance of integrating ICC in education.   It agrees with other researches that 

experimented the efficacy of intercultural teaching to develop EFL teaching . It goes along 

with UNESCO (2009), and the Council of Europe (Europarat, 2000) who called with the 

integration of ICC in education.  Furthermore, it agrees with Byram et al. ( 2002)  on the 

importance of engaging complexity in EFL teaching to avoid stereotyping and  single 

identity. It also goes along with Knight ( 2009) who asserted that teaching English in the 

intercultural dimension is essential element to internationalization. It also completes what 

Saleh ( 2019)  have concluded on my dissertation on the efficacy of applying the holistic 

approach of ICC in EFL  teaching in terms of competences, awareness and proficiency in 

classroom practices.  

 Accordingly, the results of this research raise awareness of  EFL teachers and curriculum 

designers to design  intercommunicative tasks that help EFL learners  achieve appropriate 

communication in the intercultural context.   

 Therefore, it is recommended to fill in the gap between teachers and students by adopting the 

intercultural communicative approach for teaching English as a global language.  
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Abstract 

This research discusses the impact of educational leadership, creative teaching, 

teacher practice and digital governance on total quality teaching in private schools 

in Tripoli Lebanon. Recently COVID 19 obliged private schools in Lebanon to 

change their teaching style to persist the educational schedule for student. In fact, 

data is gathered from 16 private schools resulting a total of 132 questionnaires from 

directors, principals and teachers in Tripoli Lebanon. Thus, descriptive and 

exploratory research technique are applied in this research by using SPSS statistical 

software to experiment 4 hypotheses. Moreover, hypotheses are explored to achieve 

results through applying questionnaire by using Liker scale of 5 degrees presented 

to directors, principals and teachers. The results defined that there is a medium 

positive impact between education leadership, creative teaching and teacher practice 

with total quality teaching. There is a strong impact between digital governance and 

total quality teaching. 

Keywords: Educational Leadership; Creative Teaching; Teacher Practice; Digital 

Governance; Total Quality Teaching 
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Introduction  

The educational sector plays an important role in teaching students to ensure the 

development of the society. The school has an active role in raising, educating and 

preparing students to be able to be hired in best positions in their future work. In fact, 

financial stress, economic problems, electricity cuts, the high price of diesel and gasoline 

made transportation very expensive. As a result, parents registered their children in schools 

close to their homes to go on foot and save the cost of car transportation. Actually, the 

style of teaching has changed from the traditional method inside classroom to a 

development way through online. Moreover, technology and distance learning raise the 

competition between schools and teaching quality becomes an obsession for private 

schools in Lebanon. 

1- Private schools in Lebanon 

Lebanese private schools have an important role in the educational quality teaching and 

languages diversity. Due to the high quality of teaching, Lebanese students were able to 

complete their university studies in best international universities. Despite the high annual 

premiums for private schools and the high costs of transportation allowances parents still 

register their children on private schools. Due to lock down, private schools take into 

consideration that parents should provide internet service, computer or laptop and electric 

power for their children to enable studying in a suitable way. In addition to that, teachers 

must also provide internet, electricity and computer for the distance teaching in their home, 

or these services should be provided for the teachers working remotely from inside the 

school. In fact, the majority of private schools provide training session for their teachers 

about distance learning methods. Clearly, some private schools have applied new 

technologies through uploading educational videos including explanations of lessons that 

can be viewed many times. 

1-2 Problematic 

Exchange rate of the Lebanese pound fells against the dollar, explosion of the port of 

Beirut, blocking of the streets, revolution of the people, high prices of the products and 

COVID 19 has affected all the organizations, confused teachers, parents and schools. 

Therefore, educational styles are changed from traditional method to contemporary 

technological performance. Private schools switch from class school to online teaching and 

digital governance. Eventually, new style of teaching raises new challenges that define 

internet technological skills, new leadership style, advance teaching practices and total 

quality teaching.   

1-3 Research questions 

What is the impact of educational leadership on total quality teaching?  

What is the impact of creative teaching on total quality teaching? 
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What is the impact of teacher practice on total quality teaching? 

What is the impact of digital governance on total quality teaching? 

1-4 Research Hypotheses 

H1: The impact of educational leadership on total quality teaching 

H2: The impact of creative teaching on total quality teaching 

H3: The impact of teacher practice on total quality teaching 

H4: The impact of digital governance on total quality teaching 

1-5 Research Model 

Fig.1. Research model 

 

                                Source: Author illustration 

 

2-Literature reviews 

2-2 Educational leadership 

Leadership is a practice method that is applied for the purpose to reach the objective of 

the organization. Therefore, teachers apply different styles in leading students in the 

classroom. Moreover, good leadership practices will satisfy the quality of teaching. In 

addition to that, teachers empower students by sharing decisions and procedures in 

increasing knowledge (Sethi & Reddy, 2011). Leadership applied by principals has an 

effect on total quality method. Good principal’s leadership method will lead to right 

decision making and push teachers to practice efficiently and reach teaching performance 

(Murnaka, Suwarno, & Rusdarti, 2020). Leadership has a positive impact on teaching 
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factory curriculum in schools (Purwanto, Novitasari, & Asbari, 2022). Leadership is an 

educational skill that is related to the personality of the teacher. Leadership has a direct 

impact on teaching quality and it has an important effect on teaching transformation for 

student learning. Leadership has a positive impact on teacher satisfaction. Personality and 

trait of the teachers have different characteristics that include charisma, transactions, 

transformation and prediction personal style. Schools should design measurements to 

improve leadership techniques and to develop the personality of the teachers (Yu, et al., 

2021). Leadership is an educational teaching style enabling instructors to lead students 

learning in a suitable way and providing good results. Instructors leadership have a direct 

role on students’ satisfaction, motivation, educational performance, learning efficiency and 

learning process. Teachers training leadership is defined through assessment, design, 

application and evaluation. Leadership enhances teaching performance by identifying 

program and designing suitable learning activities (Balwant, 2016). Teachers leadership 

have different tasks in performing their job. School should design a score format for 

teacher leadership program to evaluate teacher practice. School evaluating leadership 

program includes mentoring, designing development, choosing curriculum, providing 

experience for teacher and evaluating performance (Finster & Westat, 2016). Good 

leadership techniques increase the motivation for students, the development and advanced 

of the schools. Leadership is a vital tool that enable teachers to do a self-assessment and to 

improve the educational process of the students. Leadership practices is suitable for the 

school success to increase educational process, enhance communication among students, 

provide positive climate in class. The better teaching performance the better student results 

achievement (Tsai, 2017).   

2-3 Creative teaching 

Actually, teaching factory in a creative educational process that has a vital role in 

solving the gap between school information and industry needs. Teaching factory has a 

direct impact in the entrepreneurial attention of the students. Moreover, teaching factory 

plays an important role in enhancing student knowledge and ameliorating students focus 

on entrepreneurship. Therefore, it creates a model for industrial zone in schools in 

enhancing the production knowledge of the students (Purwanto, Novitasari, & Asbari, 

2022). On line teaching method is a creative style for the purpose of not stopping teaching 

students. Teaching on line has low quality and provides students low satisfaction. 

Therefore, students suffer from anxiety and depression and negative psychological 

symptoms. Schools and teachers should create an innovative style of teaching for 

enhancing the process of teaching and reaching suitable level of students learning (Li & 

Luo, 2022). Creative teaching practices through applying digital technology has a direct 

role on the students understanding and quality teaching. The digital process will enable 

teachers to enhance their creative teaching style and quality teaching (Hanna, Bijlsma, 

Glas, & Visscher, 2021). Creative teaching has an important role in increasing students 

learning for reaching success and educational satisfaction. Creative teaching defines 



Vol: 2 / N°: 5 (2022) 

517 
 

ISSN: 2701-9233 

Hikmat Chamma, Abdallah Moughayt The Impact of Educational Leadership, Creative 

Teaching, Teacher Practice and Digital governance on 

Total Quality Teaching 

 

innovative style and easy learning environment in achieving students learning. Creative 

teaching is related to teacher’s personality, teaching experience, motivation and 

management school practices. It includes an effective educational strategy and attractive 

style of teaching (Suyudi, Suyatno, Rahmatullah, Rachmawati, & Hariyati, 2022). 

2-4 Teacher practice 

Teaching practice is a vital element for student learning system. Therefore, different 

instruments are utilized between teachers and students to assure the performance of 

teaching practices. Teaching practice efficiency is differentiated through the results of the 

students. Best teaching practices includes students’ values, class interaction, class 

evaluation, student knowledge, grades comparison and teachers’ style (Daumiller, et al., 

2016). Teaching practice is highly related to leadership style by enhancing quality learning 

among students. Suitable teaching practice includes teaching supervision and good 

learning action. Teaching practice styles stress on encouraging students to participate in 

class. Moreover, teaching practice tools include listening to students complains and getting 

along with them. Teaching practice techniques characterize that all the information is 

delivered and the program is totally learned by the student (Achimugu, 2016). Educational 

practices are used to evaluate students, enabled parents to be updated about their children 

learning level through recording their achievement. Teaching practice tools include 

student’s discussion group, participation number, raising hand numbers, viewing 

announcement and parents’ satisfaction (AlQaheri & Panda, 2022). Automated decision 

making is vital for teacher practice through recording data and analyzing educational 

issues. Moreover, applying artificial intelligence for teaching practice including 

educational governance, online testing, and evaluating are necessary for the effectiveness 

of the teaching outcomes (Gulson & Witzenberger). Teachers having good relation with 

students will reach best quality of teaching. Therefore, instructions of teachers have a 

direct role on educational achievement. There is a good relationship between teachers and 

achievements of students with teachers’ practices. Good connection in class will provide 

an enhancement in participation, decreasing problems and learning performance. Teacher 

practice instrument defines pushing students to think, concentrating and asking questions 

(Li, Bergin, & Olsen, 2022). 

2-5 Digital governance 

E-governance is a technological issue that increases the quality of the educational 

process. It improves the connection between departments to be stronger and accountable. 

The important element of the governance are the communication, transparency, 

accountability, participation and service delivery. The E-governance enhances the process 

of the management and interaction of the organization with outside. E-governance is a 

democratic process that encourage each person to participate in the decision making 

(Grigalashvili, 2022). E-governance is a good process that is achieved by applying E-

democracy educational program and standard development of studies. E-governance 
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education is characterized through technology, information tools, digital skills, training 

and good practices. The educational governance digital elements are defined through 

workshops, online courses, webinars, digital transformation (Morze & Makhachashivili, 

2020). Digital governance enhances the management style and the development of smart 

methods. Leadership combined with governance are important for the process by solving 

problems (Yu G., 2022). Actually, collecting data about students are vital for governance 

process because data will be analyzed and applied for decision making in the university. 

Therefore, governance collecting data includes university practices, teaching styles, 

learning results and management actions. In addition to that, data analysis is used for 

comparison process, learning practices, understanding satisfaction and total quality 

learning of the students (Raaper & Komljenovic, 2022). Universities stresses on 

educational governance to reach digital transformation. Educational governance with 

qualified human resources will enable universities to compete and face challenges. Good 

educational governance complies with laws and digital transformation to provide 

development and improvement for the universities (Hajar, 2021). Performance indicators 

are highly applied in educational governance. Recently, performance and development 

play a vital role in assuring the goals and objectives of the higher education (Martin, 

2018). In fact, well collected data plays an important role in educational governance in 

reaching suitable performance. Therefore, using indicators and evaluating governance 

process enable educational organization to attain objectives (Beerkens, 2021). Educational 

governance defines policies and procedures to be practiced automatically within the 

administration. Applying governance enable administration to scale the learning 

efficiency, measure effectiveness and set policy (Gulson & Witzenberger). 

2-6 Total quality teaching 

Traditional quality teaching is not an accurate format for the evaluation of the practice 

method. Therefore, quality teaching is changeable dependent to the needs of teachers to 

assure students understanding and obtaining all the information needed. Scientific and 

adequate evaluation method increase teaching management style, create new methods and 

enhance the development of quality teaching (Chen, Yu, & Zhao, 2022). In reality, total 

quality teaching process is defined by teachers practice of modern, updated curriculum, 

use of advanced teaching methods and continuous evaluation of the quality students 

learning. In fact, professional teachers can manage the classroom style, interact with 

students and get the attention of the students. Clearly, teachers provide feed backs for the 

parents of the students by analyzing practices and problems of the students (Wang). 

Quality teaching has a vital role in reaching the educational objectives. Basically, quality 

teaching includes the experience profile of the teachers like degrees, experience and 

training. In addition to that, quality teaching defines actions like practices and knowledge. 

Clearly, quality teaching has an important role on learning process of students. Therefore, 

students feedback plays a positive role on quality teaching and improvement of the 

teachers’ practices (Mamites et al, 2022). Total quality management in teaching will 
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increase the quality of education by applying suitable tools of learning. Therefore, total 

quality teaching will increase the competitiveness of the school due to the improvement of 

teacher performance (Murnaka, Suwarno, & Rusdarti, 2020). The quality of teaching is 

related to the analysis of students’ data behaviors that includes participating in classes, 

analyzing articles and using on line resources (AlQaheri & Panda, 2022). 

3- Methodology 

Quantitative research style will be applied by examining descriptive and conclusive 

design. Collecting data through questionnaire using Likert scale of 5. Applying probably 

sampling method. Analysis of data are investigated through SPSS software. The results 

include means comparison, correlation test, reliability, Cronbach’s alpha and testing 

hypotheses. 

The sample includes 21 schools on the other hand, 5 schools didn’t respond to answer 

the questionnaire and remain 16 schools that accept to fill the questionnaire with directors, 

principals and teachers. Thus, 10 questionnaires were sent to each school but some schools 

didn’t respond the total questionnaire. Finally, the total number of questionnaires achieve 

132.  

4-Analysis and results 

In this study, total quality teaching is viewed from the point of view of directors, 

principals and teachers. The analysis has been running through the impact of educational 

leadership, creative teaching, teacher practice, digital governance on total quality teaching 

on private schools in Tripoli, Lebanon. 

4-2 Means comparison 

Dimension means comparison defines a clear vision of the opinion rate of each 

dimension and the evaluation degree. 

Table 1: Mean 

 

Educational 

Leadership 

Creative 

Teaching 

Teacher 

Practice 

Digital 

Governance 

Total Quality 

Teaching 

Mean 4.3510 4.3535 4.3384 3.9621 4.0707 

N 132 132 132 132 132 

Std. Deviation .43843 .52545 .47317 .50215 .51940 

 

In this table above, all the dimensions are between 3.9 and 4.35 having high level of 

mean. The digital governance dimension has the lowest mean between other dimensions 

means defining that schools should more apply the technological tools in their overall 

practices. Therefore, educational leadership, creative teaching and teacher practice 

dimensions means are highly applied by schools. Moreover, total quality teaching 
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dimension has lower mean result than the first three dimensions means. It characterizes 

that schools should enhance the total quality teaching practices to achieve more results. 

4-3 Correlation results 

The correlation results characterize the relationship between dimensions and the 

tendency of each independent variable with the dependent variable.     

Table 2: Correlation 

 Total Quality Teaching 

Education

al Leadership 

Pearson Correlation .419** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 132 

Creative 

Teaching 

Pearson Correlation .402** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 132 

Teacher 

Practice 

Pearson Correlation .402** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 132 

Digital 

Governance 

Pearson Correlation .644** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 132 

Total 

Quality 

Teaching 

Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 132 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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The results of the table above define as follows: 

1- The correlation R = 0.419 suggest a medium positive impact between education 

leadership and total quality teaching.  

2- The correlation R = 0.402 suggest a medium positive impact between creative 

teaching and total quality teaching.  

3- The correlation R = 0.402 suggest a medium positive impact between teacher 

practice and total quality teaching.  

4- The correlation R = 0.644 suggest a strong positive impact between digital 

governance and total quality teaching. 

4-4 Reliability test 

The reliability test is managed by applying Cronbach’s Alpha coefficient to evaluate the 

questionnaire reliability in this research. 

Table 3: Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.848 15 

 

Cronbach's Alpha results equal to 0.848. The result is greater than 0.8, it is a very good 

result for the reliability of all the questions.    

4-5 Testing the Hypotheses 

Hypotheses research are measured by a valid questionnaire through Likert scale 

collected from directors, principals and teachers of 16 schools in Tripoli Lebanon. 

The prediction equation is defined Y=a+b1x1 + b2x2 + …. + btxt 

Table 4: Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.911 .413  4.631 .000 
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Education

al Leadership 
.496 .094 .419 5.263 .000 

a. Dependent Variable: Total Quality Teaching 

Total quality teaching = 1.911+ 0.496 Educational leadership 

It can be concluded that each unit increases in educational leadership will enhance the 

success of total quality teaching. First hypothesis H1 is accepted. 

Table 5: Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.341 .348  6.726 .000 

Creative 

Teaching 
.397 .079 .402 5.004 .000 

a. Dependent Variable: Total Quality Teaching 

Total quality teaching = 2.341+ 0.397 creative teaching 

It can be concluded that each unit increases in creative teaching will enhance the 

success of total quality teaching. Second hypothesis H2 is accepted. 

Table 6: Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.155 .385  5.602 .000 

Teacher 

Practice 
.442 .088 .402 5.011 .000 

a. Dependent Variable: Total Quality Teaching 
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Total quality teaching = 2.155+ 0.442 teacher practice 

It can be concluded that each unit increases in teacher practice will enhance the success 

of total quality teaching. Third hypothesis H3 is accepted. 

Table 6: Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.429 .277  5.160 .000 

Digital 

Governance 
.667 .069 .644 9.610 .000 

a. Dependent Variable: Total Quality Teaching 

Total quality teaching = 1.429+ 0.667 teacher practice 

It can be concluded that each unit increases in digital governance will enhance the 

success of total quality teaching. Fourth hypothesis H4 is accepted. 

 

5- Conclusion 

This study characterizes the relationship between educational leadership, creative 

teaching, teacher practice and digital governance on total quality teaching in private 

schools in Tripoli Lebanon. Therefore, 132 questionnaires are distributed to 16 schools and 

collected from directors, principals and teachers. These questionnaires are entered and 

analyzed through statistical software SPSS to provide results.  

All the mean dimensions are having high level between 3.9 and 4.35. schools are 

practicing in a good method the digital governance, educational leadership, creative 

teaching and teacher practice. Therefore, schools need to stress on total quality teaching 

dimension to increase the evaluation level of students to reach high results. 

There is a medium positive impact between education leadership and total quality 

teaching. There is a medium positive impact between creative teaching and total quality 

teaching. There is medium positive impact between teacher practice and total quality 

teaching. There is a strong impact relation between digital governance and total quality 

teaching. 
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Cronbach's Alpha results are very good for the reliability of all the 15 questions.  All 4 

hypotheses are accepted. 

Each unit increases in educational leadership will enhance the success of total quality 

teaching. Each unit increases in creative teaching will enhance the success of total quality 

teaching. each unit increases in teacher practice will enhance the success of total quality 

teaching. Each unit increases in digital governance will enhance the success of total quality 

teaching. 

6- Discussions 

Hypotheses are measured in this research to discover the impact of educational 

leadership, creative teaching, teacher practice and digital governance with total quality 

teaching. The discussions of this research are as follows:  

H1: The impact of educational leadership on total quality teaching. Leadership has a 

direct impact on teaching quality (Yu G. , 2022), thus, leadership of teachers have a direct 

role on the satisfaction, motivation, educational performance, learning efficiency and 

learning process of the students (Balwant, 2016).  

H2: The impact of creative teaching on total quality teaching. Creative teaching 

practices and digital technology have a direct role on the quality teaching of the students 

(Hanna, Bijlsma, Glas, & Visscher, 2021), also, creative teaching has an important role in 

increasing students learning and quality of education (Suyudi, Suyatno, Rahmatullah, 

Rachmawati, & Hariyati, 2022). 

H3: The impact of teacher practice on total quality teaching. Teaching practice and 

leadership methods are highly related to quality learning of the students (Achimugu, 

2016), teachers with best students’ relation will lead to best quality of teaching (Li, Bergin, 

& Olsen, 2022). 

H4: The impact of digital governance on total quality teaching. E-governance through 

applying technological tools ameliorate the quality of the educational process 

(Grigalashvili, 2022) therefore, data plays a vital impact on educational governance in 

reaching teaching performance and to obtain objectives (Beerkens, 2021). 

7- Recommendations and Future Researches 

For teachers: Teachers should try ty use different methods in interacting with students. 

Teachers should push students to share ideas and researches for adding information. 

Teachers should apply creative teaching through innovative style. Teachers should 

encourage students to participate in class and an open discussion group. Teachers should 

apply contemporary teaching methods to increase the quality of students learning. 
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For schools and directors: Schools should measure the leadership practice techniques. 

School should evaluate teacher practice for educational performance. Schools should 

design an innovative style of teaching to increase the process of teaching and students 

learning. Schools should stress on educational governance and digital transformation. 

For future researches, it will be advisable to investigate about more variables having an 

impact on the power of total quality teaching. 
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Abstract 

This study focuses on augmented reality (AR) technology for the enhancement of 

Berber heritage in Tunisia. The article stems from the motivation of students at the 

Higher Institute of Computer Sciences and Multimedia in Sfax to run projects to 

launch augmented reality (AR) applications during the academic year 2021-2022 as 

part of their final year project. This endeavor is part of an innovative plan for 

preserving and maintaining Tunisian cultural heritage through new immersive 

technologies. In this perspective, this paper studies a project that proposes methods 

of interactivity between Berber jewelry and the Tunisian public in order to enhance 

the country's cultural heritage when using Unity 3D, entitled TUN'AR, and Vuforia 

so as to valorize Berber jewelry. 

Keywords: Augmented Reality; Patrimony; Culture; Information and 
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Introduction  

In the light of the swift transition to the digital age, our relationship with goods has 

drastically changed. As a result, people involved in culture, history and heritage 

preservation have been confronted with profound questions of meaning when considering 

the enhancement of cultural heritage through new technologies. Indeed, we are witnessing 

the perpetual evolution of the new emerging technologies of Virtual Reality, Augmented 

Reality and Digital Transformation. In fact, during the last decade (2010-2020), these new 

Artificial Intelligence technologies are constantly developing and spreading around the 

world at a very high speed to reach the general public and professional environments.  

At a time when new technologies allow for rapid development of information and 

communication, VR, AR and digital art constitute a real opportunity for the enhancement 

of cultural heritage. In this respect, those new immersive technologies are applied to 

history to enhance patrimony. Indeed, the emerging issue of appropriation and success of 

virtual environments is linked to its ability to exist in place with the real world. Better still, 

it is the integration of the two real and virtual worlds to create one (Bruno Arnaldi et al., 

2015, p.36). This is, indeed, the ultimate goal of Augmented Reality (AR).  

AR consists of superimposing virtual elements on reality in real time. This technology 

thus makes it possible to see, with the help of a smart object such as a smartphone, images 

created by software (Unity 3D) in a real context. Augmented reality (AR) is applicable to 

various sectors, including cultural heritage. As such, this new technology can play a role in 

educating the public about the history and art of their community or others. These elements 

are fundamental to better develop an identity, both at an individual and community level.  

In this perspective, young Tunisian UI / UX designers, those 'digital native' (Prensky, 

2007), are part of a project to create 3D augmented reality (AR) applications.  

This article aims to study and highlight the motivation of students at the Higher Institute 

of Computer Sciences and Multimedia in Sfax when engaged in projects to design 

Augmented Reality (AR) applications during the academic year 2021-2022. These projects 

fall within several fields (history, culture, heritage, archaeology, culinary arts, architecture, 

music, mythology, etc.). It is a multidisciplinary study to revive the Tunisian patrimony. 

Moreover, these creations of 3D applications of augmented reality (AR) are integrated in 

the framework of innovative applications with the Unity 3D software. Actually, young 

Tunisian UI / UX designers are learning the principles of this famous software for creating 

games and applications (design, modelling and implementation) in order to design their 

own AR projects on PC or mobile. 

These projects propose methods of interactivity between Tunisian cultural heritage and 

the public in order to enhance its value. To run the study, the 3D Augmented Reality 

application is entitled "TUN'AR” that considers the famous Berber (Amazigh) jewelry and 

tattoos used by the Tunisian natives. The main objective of this application is the 

enhancement and updating of the Berber cultural heritage in Tunisia through new 
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technologies. In this context, we will focus on the processes of creating AR application of 

Tunisian cultural heritage, we will, especially, consider the enhancement of Berber 

(Amazigh) jewelry. Hence, this study is seeking to answer the following crucial questions:  

✓ How is Augmented Reality applied to history? 

✓ What is the interest of AR for the enhancement of Berber 

(Amazigh) cultural heritage in Tunisia?   

✓ What are the particularities of the TUN'AR application in the 

enhancement of the Berber Jewelry? 

1- Augmented Reality applied to history 

From a terminological point of view, the expression augmented reality is a combination 

of two words "reality" and "augmented". In French, the term is nonsense, since it is 

semantically incorrect to want to augment reality. Augmented Reality has existed since the 

1990 and is proposed by Caudell and Mizell (1992). Moreover, according to Olivier 

Hugues (2011), the purpose of augmented reality is the perception of reality that we seek 

to increase, either by remaining faithful to the rules of reality or by modifying reality 

through the imaginary. 

Augmented Reality has only really evolved in the last decade, thanks to the constant 

development of technological innovations, belonging mainly to the field of Information 

and Communication Sciences and Technologies. However, AR (Augmented Reality) refers 

to the advance of several disciplines (computer science, artificial intelligence, computer 

vision, ergonomics, didactics, psychology, etc.). From this perspective, augmented reality 

is essentially transdisciplinary. As a matter of fact, Augmented Reality (often abbreviated 

to AR) was popularized by the success of the game Pokémon GO in 2016.  

During this last decade (2010-2020) we have witnessed the deployment of VR-AR 

technologies to the general public. This period has been marked by the evolution of video 

games, which have motivated and led to major and recent advances in the evolution of 

terminals (smartphone, tablet, VR headset, AR headset). Indeed, the last few years have 

seen the development of new technological hardware with very low costs and very good 

performance. According to Bruno Arnaldi and his research team (2015), this rebound is 

due both to the development of smartphones on the one hand and video games on the 

other. The evolution of technological terminals is accompanied by the development of new 

software equipment from the video game industry such as the Unity 3D game engine and 

the Vuforia software. This has enabled new developers (game designers, serious game 

designers, UI/UX designers, hobbyists, etc.) to design their own solutions (AR applications 

on PCs or smartphones). 

In this perspective, it becomes important to define Mobile Augmented Reality.  As for 

mobile augmented reality, it targets a wider audience than in the past, as users have their 

own mobile devices and already know how to manipulate them. In this regard, Höllerer 
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and Feiner (2004) identify six components necessary for a mobile augmented reality 

system to function  (Tobias H Höllerer and Steven K Feiner,  2004, p.23) : 

✓ Mobile Computing Platform;  

✓ Displays For Mobile AR; 

✓ Tracking And Registration; 

✓ Environmental Modelling; 

✓ Wearable Input And Interaction Technologies;  

✓ Wireless Communication And Data Storage Technologies 

2- Method and tools 

According to the evolution of the new technologies of artificial intelligence (AR/VR), 

the men of culture and heritage in Tunisia (teachers-researchers, experts, museum curators, 

cultural artistic directors, etc.) are focusing on the enhancement of cultural heritage 

through the new immersive technologies. Today, as a teacher-researcher in the 

professional master's degree of UI / UX design at ISIMS, dealing essentially with subjects 

and workshops of the immersive environment, virtual sets and augmented reality, I am 

faced with problems concerning the enhancement of our country's cultural heritage 

(architectural, musical, traditional, clothing, etc.) by the tools of virtual and augmented 

development. Indeed, the architectural monuments, the objects, the clothes of the different 

historical periods of Tunisia are so rich that they require a new perspective. In this 

perspective, young UI/UX designers are developing a new dynamic and interactive 

approach to Tunisian patrimony, encouraging the public to become "spect-actors". 

Therefore, the designer of the AR application aims to give the "spect-actor" the status of an 

active participant and value a direct interactivity with its heritage. 

In this vein, the given paper is at the heart of the problematic of this study: the 

valorization of Tunisian cultural heritage through AR technology, from the point of view 

of young Tunisian UI/UX designers at ISIMS. In doing so, we are faced with the following 

problematic questions:  

✓ To what extent does AR contribute to the Berber cultural heritage in 

Tunisia? 

✓ From what perspective does the young Tunisian UI/UX designer 

approach this TUN'AR application? 

✓ What are the particularities and specificities of the dynamic and 

interactive approach to Berber cultural heritage? 

In other words, it is a question of evoking the following hypotheses: 

Hypothesis 1: Augmented Reality technology enhances the Berber cultural heritage in 

Tunisia through the specificities and particularities of this technology. 
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Hypothesis 2: The main perspectives refer to the association between the Berber 

cultural foundation and the technological evolution of AR in order to design the TUN'AR 

application, which considers the Berber cultural heritage in Tunisia.   

Hypothesis 3: The young UI/ UX designer develops a dynamic and interactive 

approach to Berber cultural heritage in Tunisia, encouraging the public to become "spect-

actors": active participants in direct interactivity with their Berber heritage. Also, this 

approach encourages the designer to grant the status of a "co-author" of his Augmented 

Reality application. 

Using digital technology to serve the Berber cultural heritage in Tunisia is part of a 

strategy by which the young Tunisian UI/UX designer aims to achieve several objectives:  

✓ To Reconstruct the past history of each element of Berber heritage;  

✓ To build the metamorphosis of Berber signs and symbols through 

history; 

✓ To reinforce the attractiveness of each object or element of Berber 

heritage; 

✓ To Develop a pedagogical tool for the new generation to understand 

the particularities of Berber culture in Tunisia; 

✓ To improve the learning experience of the user of the application 

TUN'AR; 

3- Results and their discussion 

'TUN'AR' is an Augmented Reality application. It intends to enrich the knowledge of 

the public in direct contact with the elements of the Berber cultural heritage in Tunisia and 

to stimulate its creativity. The founding idea of this project is to design an Android AR 

application about Berber jewelry in Tunisia.  Indeed, AR technology brings a real added 

value to the experience of exploring Berber culture in Tunisia. Actually, this consultation 

of Berber heritage elements requires the added value of AR to provide a fun and engaging 

experience. In that, the UI / UX designer considers some examples of Berber jewelry such 

as the fibula, the 'isni' and the 'tifilit', and also tattoos such as the olive tree and 'the spider'. 

The aim is to decipher some of the signs and meanings of Berber symbols.  
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Fig.1. Home interface of the RA TUN'AR application, hammami, 2022. 

This application of augmented reality is part of the end-of-study projects at the Higher 

Institute of Computer Sciences and Multimedia of Sfax. Hence, we focus on the 

development of the 3D project of augmented reality named "TUN'AR". We propose an 

analytical study of the mobile application "TUN'AR" which is based on augmented reality 

technology. This is in order to present heritage information of Berber culture, specifically 

Berber jewelry in Tunisia, in the form of a real/virtual interactive experience.   

This experience is animated by information on each Berber object in the form of a pop-

up bubble. In this sense, this application is in line with virtual visit applications to 

museums or archaeological sites. It is the new approach to e-tourism that specifically uses 

new technologies to present heritage information in the form of real virtual interaction. 

3-1- Berber cultural heritage: jewelry 

Throughout Tunisia, there is an extensively rich Berber cultural heritage. The different 

elements of this heritage (pottery, tapestry, jewelry, clothing and architecture) did survive 

in certain villages in the north-west of Tunisia, in the villages of the Sahel and also in the 

deep south of the country. This richness comes from the diversity of motifs that perpetuate 

a prehistoric art in the 21st century. In fact, the Berbers, known as Amazigh, are a group of 

indigenous ethnic groups from North Africa, who may share commonalities depending on 

the geographical area in which they live (languages, clothing, customs, music, social 

organizations, ethnic origins, etc.). From this point of view, Ibn Khaldun, in his 

monumental work on the history of the Berbers and their dynasties, stated: "The Berbers 

have always been a powerful, formidable, brave and numerous people; a true people like 

so many others in the world, such as the Arabs, the Persons, the Greeks and the Romans” 

(Ibn Khaldun, 1984, pp. 199-200). 

The Berbers seem to have excelled in the making of jewelry, an old tradition that they 

have transmitted from generation to generation. In order to know the Berber jewels, we 
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notice rich and diverse collections. To make their jewelry, the Berbers used different 

metals: gold, silver, lead, iron, bronze, etc. They also used fine stones: pearls, coral, amber, 

. . .etc. Heirs to very old traditions and sensitive to the demands of the environment and 

time, the Berbers practiced hammering, engraving, granulation, chiseling, inlaying, 

filigree, enameling, setting, riveting, . . . etc. 

Moreover, the Berbers (Amazigh) seem to have also shone in the ornamentation of the 

bodies through tattoos. Indeed, the Berber tattoo is known as being a chic ornamentation. 

Better still, it is an ancestral tradition that was used like jewelry, an artistic technique, 

combining aestheticism and sociology in the sense, tattoos on the skin have life of their 

own, asserting the expression of determining meanings. Indeed, this ethnic group used 

tattoos to identify the different tribes and social belonging as each motif has a meaning and 

considers a specific tribe.   

Being in front of one of the elements of the Berber culture gives rise to the need to 

discover and understand all its aspects. In this respect, the objective of this study is to 

assist the user of this application to grasp all possible knowledge (jeweler’s techniques, 

tattooing techniques, materials, signs and meanings, etc.).  Furthermore, the aim is to make 

the exploration of Berber ornaments (jewelers and tattoos) more attractive in order to 

create a captivating immersive experience. In this perspective, it is a question of guiding 

oneself towards a sensory approach of the Berber heritage in Tunisia. Better still, the study 

is to be guided towards experimentation in order to transcribe the evolution of its 

components. Consequently, all of these elements are taken into consideration in the 

conception of the project of valorization of Berber jewelers. 

Within the framework of the ethnographic study of Berber civilization, we note a 

preponderant consideration of the history of Berber artistic traditions. Thus, it is a question 

of understanding the cultural traditions of Berber women. Indeed, Berber women played a 

central role as producers of textiles (clothing, weaving, etc.) and as bearers of Berber 

artistic heritage (jewelers, tattoos, etc.). Berber women had a specific social status 

reflected in the tangible and intangible elements of Berber cultural heritage (jewelers, 

tattoos, oral poetry, clothing and weaving, etc.). In this sense, Bécker (2006) states that 

Berber women are "the main producers of art, and women's art identifies the group as 

Berber” (Bécker, 2006, p.584).    

In this perspective, the Berber women carry their community’s ethnic identity through 

their different artistic expressions. At the same time, as the bearer and creator of the 

founding elements of Berber culture, women determine the richness of the different signs 

and symbols of this ethnic group. In this respect, Bécker (2006) states: "Women have both 

created the artistic symbols of Berber identity and worn them on their decorated female 

bodies as a public symbol of Berber identity” (Bécker, 2006, p.585). 
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Berber jewelers carry profound meanings, as it is composed of symbolical signs. Thus, 

the jewels, so precious, have not known any change, through the centuries. Thus, these 

precious jewels, which are passed on from generation to generation, also represent Berber 

art and decorative practices of that are better revealed during the wedding ritual. Indeed, 

most Berber artistic and decorative practices are revealed during the wedding rituals and 

ceremonies, such as Berber tattooing that stands out as the oldest practice for the 

embellishment of the body. The whole body is considered as a surface on which the 

tattooist gives free rein to their highly significant artistic practice and imagination. Indeed, 

they believed that this practice singularly enhanced women’s beauty. 

Among the elements of Berber jewelers, the predominant presence of the fibula never 

ceases to evoke the richness of the Berber cultural heritage. In this sense, it has become an 

allegory of the Amazigh ethnic group. Indeed, Henriette Faber-Camps, in the 'Fibula' 

section of the Berber Encyclopedia, states: "Whether they come from Tunisia, Eastern 

Algeria, Greater or Lesser Kabylia, the Aures, the M'zab, Western Algeria or Morocco, 

today's Berber fibulae may vary greatly in their forms, manufacturing techniques and 

motifs, but their method of attachment is unchanging" ( Henriette Faber-Camps,2011) . 

A large number of Berber fibulae adopt a triangular shape "خاللة مفتوحة" and are worn in 

pairs (2 fibulae to hang the Berber dress drape). Each fibula consists of three distinct 

elements: a central sting, a main structure and an omega ring. In this respect, it becomes 

important to reflect on the significance of the general shape and its decorative elements. 

 

3-2- TUN’AR: Mobile interactive augmented reality for Berber jewelry 

To create this Augmented Reality application, the UI/UX designer chose to use marker-

based AR technology. Indeed, this type of technology allows content to be displayed (3D 

image, video, sound, etc.) when the marker is detected by the camera. A marker can be 

(photo, illustration, QR code, etc.).  Technically speaking, when the marker is detected, by 

entering the camera's field of view, the related content can be displayed. In doing so, the 

orientation, position and quality of the marker are taken into consideration so that the 

content is associated with its own marker. 

In order to achieve an interactive 3D experience, the UI/UX designer must start by 

modelling the main elements of the Berber cultural heritage. This 3D modelling is done 

through several software packages such as Maya, Blender, 3DS max and 4D Cinema. 

Moreover, it depends on the 3D object to be modelled: a heritage object or a human being. 

In the case of our TUN'AR application, the UI/UX designer does the 3D modelling of the 

Berber jewelers using the 3DS Max software.  

In this first step, the young designer models the different Berber jewels, then goes on to 

coloring and texturing in order to obtain the photo-realistic 3D rendering. Indeed, the 



Vol: 2 / N°: 5 (2022) 

536 
 

ISSN: 2701-9233 

Mona Turki TUN’AR: 

 The Preservation of Berber Jewelry 

through Augmented Reality Application 

designer chose to focus on three jewels: خال , اسنيتيفيليت  مفتوحة,  لة   . To do this, the author 

uses a lot of the polygonal modelling tools such as extrude, connect, make planar, selection 

by vertex, polygon, . . . etc. 

In this step, the young UI/ UX designer moved on to the 3D modelling of each jewel. 

To do this, the modelling is based on two methods: either editable splines, and/or editable 

poly.  In this, she either starts by drawing a 2D primitive, converting it to editable spline in 

order to draw the overall shape. Then, she uses the extrude in the edit list to get the 3D 

volume. Or, she starts by adding 3D primitives, converting to editable poly to draw the 

global shape of the jewel. Then, she uses the different edit panels (edit vertices, edit poly, 

edit geometry) to obtain the desired jewel model.   

Subsequently, the designer used the Material Editor and the Material / Map Browser to 

add faithful materials to each piece of jewelers (gold, silver, pearls, precious stones, etc.). 

Finally, she used the technique of realistic 3D synthesis of virtual images in order to obtain 

a glimpse of the finale rendering: Berber jewelers with real textures, as shown in the figure 

below.    

 

 

 

 

 

 

Fig.2.Modelling of Berber jewelry " اسني " and " " تيفليت, hammami, 2022. 

The creator of this project proposes the use of mobile interactive AR technology in the 

presentation and exploration of Berber heritage jewelry in Tunisia. When it is a mobile AR 

application, the principle will be to use the camera of a "smart" object (smartphone or 

"smart" tablet) to film the real world to detect elements and add virtual information to 

these elements. In the case of our "TUN'AR" application, the young UI/UX designer chose 

image-based AR. The operation is relatively simple, the application will film the 

environment in order to detect image markers and locate the 3D positioning of 3D models 

(Berber jewelry). Indeed, the markers used (image Target) are easily identifiable images 

that indicate to the application where it should display a given virtual information such as 

an object (3D or 2D). In this perspective, the young UI/UX designer is designing the 

graphic interfaces, below, to play the role of image markers. 
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Fig.3. Image markers (front and back) of the maps of TUN'AR, Hammami, 2022. 

Once the target image is spotted by the camera by the "TUN'AR" application, the visitor 

is able to instantiate the elements of Berber culture to explore their details. In this sense, 

the creator of the AR application uses mainly the Unity 3D game engine. Thus, the 

management of AR will be done by the Vuforia plug-in, which is compatible with Unity 

3D. Indeed, Vuforia offers a very simple image detection system, through Vuforia Target 

Manager. Through its web site, Vuforia offers the possibility to define all the target images 

that the developer wants to use in his application (2D images, cuboids, cylinders and 3D 

objects). For this project, the choice of Vuforia was not random as it considers the above 

image marker as "a good target". The plug-in will detect the image more easily and the 

application will work better. 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. Example of target images from the TUN'AR application, Hammami, 2022. 
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In a third step, the young Tunisian designer moves on to create the digital interface of 

the augmented reality application. On the digital home interface of "TUN'AR", there is a 

"Start" button which allows access to the other consecutive interfaces. The purpose of the 

second interface is to present this Augmented Reality application. By choosing the arrow 

on the right, the user accesses the third interface, through which he/she can choose to 

explore Berber jewelry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5. Digital interfaces of the smartphone application, Hammami, 2022 

Once the user selects the jewelry button, a new interface opens containing a menu of the 

three jewels ( اسني مفتوحة,  خاللة   ,  When the user selects a Berber jewel, the 3D .( تيفيليت 

model of it appears on his or her own map. In this way, the first three scenes of 

Augmented Reality show one of the selected Berber jewels each time. The jewelry scenes 

consider the appearance of three animated Berber jewels: تيفيليت , خاللة مفتوحة, اسني and the 

various information concerning the meanings of the main Berber signs and symbols ( 

beauty, strength To create this Augmented Reality application, the UI/UX designer chose 

to use marker-based AR technology. Indeed, this type of technology allows content to be 

displayed (3D image, video, sound, etc.) when the marker is detected by the camera. A 

marker can be (photo, illustration, QR code, etc.).  Technically speaking, when the marker 

is detected, by entering the camera's field of view, the related content can be displayed. In 

doing so, the orientation, position and quality of the marker are taken into consideration so 

that the content is associated with its own marker. 

In order to achieve an interactive 3D experience, the UI/UX designer must start by 

modelling the main elements of the Berber cultural heritage. This 3D modelling is done 

through several software packages such as Maya, Blender, 3DS max and 4D Cinema. 

Moreover, it depends on the 3D object to be modelled: a heritage object or a human being. 

In the case of our TUN'AR application, the UI/UX designer does the 3D modelling of the 

Berber jewelry using the 3DS Max software.  
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In this first step, the young designer models the different Berber jewels, then goes on to 

coloring and texturing in order to obtain the photo-realistic 3D rendering. Indeed, the 

designer chose to focus on three jewels: اسني مفتوحة,  , خاللة   To do this, the author . تيفيليت 

uses a lot of the polygonal modelling tools such as extrude, connect, make planar, selection 

by vertex, polygon, . . . etc. 

In this step, the young UI/ UX designer moved on to the 3D modelling of each jewel. 

To do this, the modelling is based on two methods: either editable splines, and/or editable 

poly.  In this, she either starts by drawing a 2D primitive, converting it to editable spline in 

order to draw the overall shape. Then, she uses the extrude in the edit list to get the 3D 

volume. Or, she starts by adding 3D primitives, converting to editable poly to draw the 

global shape of the jewel. Then, she uses the different edit panels (edit vertices, edit poly, 

edit geometry) to obtain the desired jewel model.   

Subsequently, the designer used the Material Editor and the Material / Map Browser to 

add faithful materials to each piece of jewelry (gold, silver, pearls, precious stones, etc.). 

Finally, she used the technique of realistic 3D synthesis of virtual images in order to obtain 

a glimpse of the finale rendering: Berber jewelry with real textures, as shown in the figure 

below.    

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6. Modelling of Berber jewelry "  اسني " and " " تيفليت, hammami, 2022. 

The creator of this project proposes the use of mobile interactive AR technology in the 

presentation and exploration of Berber heritage jewelry in Tunisia. When it is a mobile AR 

application, the principle will be to use the camera of a "smart" object (smartphone or 

"smart" tablet) to film the real world to detect elements and add virtual information to 

these elements. In the case of our "TUN'AR" application, the young UI/UX designer chose 

image-based AR. The operation is relatively simple, the application will film the 

environment in order to detect image markers and locate the 3D positioning of 3D models 

(Berber jewelry). Indeed, the markers used (image Target) are easily identifiable images 

that indicate to the application where it should display a given virtual information such as 
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an object (3D or 2D). In this perspective, the young UI/UX designer is designing the 

graphic interfaces, below, to play the role of image markers. 

   

 

 

 

 

 

 

Fig.7. Image markers (front and back) of the maps of TUN'AR, Hammami, 2022. 

Once the target image is spotted by the camera by the "TUN'AR" application, the visitor 

is able to instantiate the elements of Berber culture to explore their details. In this sense, 

the creator of the AR application uses mainly the Unity 3D game engine. Thus, the 

management of AR will be done by the Vuforia plug-in, which is compatible with Unity 

3D. Indeed, Vuforia offers a very simple image detection system, through Vuforia Target 

Manager. Through its web site, Vuforia offers the possibility to define all the target images 

that the developer wants to use in his application (2D images, cuboids, cylinders and 3D 

objects). For this project, the choice of Vuforia was not random as it considers the above 

image marker as "a good target". The plug-in will detect the image more easily and the 

application will work better. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8. example of target images from the TUN'AR application, Hammami, 2022. 
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In a third step, the young Tunisian designer moves on to create the digital interface of 

the augmented reality application. On the digital home interface of "TUN'AR", there is a 

"Start" button which allows access to the other consecutive interfaces. The purpose of the 

second interface is to present this Augmented Reality application. By choosing the arrow 

on the right, the user accesses the third interface, through which he/she can choose to 

explore Berber jewelry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9. Digital interfaces of the smartphone application, Hammami, 2022 

Once the user selects the jewelry button, a new interface opens containing a menu of the 

three jewels ( اسني مفتوحة,  خاللة   ,  When the user selects a Berber jewel, the 3D .( تيفيليت 

model of it appears on his or her own map. In this way, the first three scenes of 

Augmented Reality show one of the selected Berber jewels each time. The, fertility). 

In this respect, it is important to go through two consecutive stages on the Unity 3D 

game engine and on Vuforia in order to set up the various AR scenes. This involves, 

among other things, displaying a 3D model on a marker.  To do this, the UI/UX designer 

created the Vuforia database. Indeed, she added the five main maps (graphic interface) in a 

Vuforia database in order to be able to detect them. Then, she moved on to setting up 

Vuforia's Image Target prefabs that will make 3D models appear on the Image Target. For 

example, when a 3D model is placed on a marker as a pioneer of the marker, it is this 

model that will be displayed by the AR application if the marker is detected by the camera.    
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Fig.10. Augmented Reality scenes of Berber jewelry, Hammami, 2022. 

 

4- Conclusion 

This study focuses on augmented reality (AR) technology and the enhancement of 

cultural heritage in Tunisia. Tunisia is no exception as it is part of a worldwide movement 

that aims at designing and creating heritage enhancement projects on all types of 

entertainment media (PC, mobile, smart tablet, VR headset, AR headset, etc.).   These AR 

projects touch several new sectors, namely higher education.  The Higher Institute of 

Computer Sciences and Multimedia in Sfax is part and partial of this wave through the 

teaching of several subjects: Immersive environment and Virtual sets and augmented 

reality workshop as well as through international cooperation projects. 

This article focuses on the motivation of young UI/ UX designers in projects of cultural 

heritage enhancement through new technologies during the academic year 2021-2022. 

These AR projects mainly require the participatory creations of several actors through new 

emerging technologies: Unity 3D, Vuforia engine, Adobe Suite, #C language, . . .etc. 

The main objective is to make application visits more attractive in order to create a 

captivating immersive experience: To assist the visitor of a museum or archaeological site 

to grasp all possible knowledge; To guide towards a sensory approach to the heritage 

monument; To guide towards experimentation in order to re-transcribe the evolution of its 

components. In conclusion, we can see that AR applications will enrich the knowledge of 

the public in direct contact with the heritage monument. In addition, these applications will 

stimulate their creativity. 

In this article, we have been able to answer the different hypotheses of this study. In a 

first perspective, we note that the technology of Augmented Reality adds value to the 

Berber cultural heritage in Tunisia. This is through the specificities and particularities of 

this new technology (3D modelling and texturing, Augmented Reality on marker, UI 
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design of the application, UX design of the application, . . . etc.). In this way, this process 

makes it possible to achieve several objectives: to reconstruct the past history of each 

element of Berber heritage; to construct the metamorphosis of Berber signs and symbols 

through history; to enhance the attractiveness of each object or element of Berber heritage; 

to improve the learning experience of the user of the TUN'AR application, . . . etc. In a 

second perspective, we determine the main perspectives designating the association 

between the Berber cultural foundation and the technological evolution of AR in order to 

design the TUN'AR application. Finally, we consider a dynamic and interactive approach 

to the Berber cultural heritage in Tunisia, encouraging the public to become a "spect-actor" 

and the "designer-creator"of TUN'AR to grant the status of a "co-author". Indeed, the user 

is a "spect-actor" because he becomes an active participant in direct interactivity with his 

Berber heritage. As for the UI/UX designer, she is a "co-author" because she intervenes in 

a participatory design process for her Augmented Reality application. She also applies the 

theory of mind (or brainstorming) of the "spect-actor" community in the UX design of 

"TUN'AR". 
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Abstract 

With the emergence of information and communication technologies as a new 

element of knowledge, questions arose about the possibility of the Arab human 

being interacting with this new structure of knowledge. On the paper, it attempts to 

discuss the problem of the knowledge society in the Arab world, and to verify the 

ability of the Arab citizen to keep pace with the knowledge society that is full of 

information, production and systems, and to what extent he has the preparations to 

receive this new type of thinking. 

The paper concluded that the Arab world still needs many basic measures to achieve 

the transformation towards a knowledge society, including: developing information 

infrastructure, investing in education, developing creativity, and benefiting from 

foreign investment. 

Noting that what is required to transform into a knowledge society is not only 

technological development, but the development of the Arab spirit and opening up 

horizons for it, in order to reach a productive and innovative Arab human being. 

Keywords: Knowledge Society; Arab World 
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Résumé 

Le pouvoir de la connaissance réside dans la manière de penser adoptée par un 

peuple particulier, car la connaissance ne peut être générée sans mécanismes de 

pensée résultant d'un esprit humain spécifique. Ce sont les compétences 

intellectuelles acquises, à partir de la compréhension, de l'application, de l'analyse, 

de la synthèse et de l'évaluation, qui rendent l'esprit productif, résilient et capable de 

faire face aux développements scientifiques, et aux changements qui les 

accompagnent qui affectent les aspects de l'apprentissage, de la pensée et de 

l'intelligence . 

Avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication en tant 

que nouvel élément cognitif, des questions tournent autour de la possibilité pour la 

personne arabe d'interagir avec cette nouvelle structure de connaissances ; L'Arabe 

a-t-il pu suivre le rythme de la société de la connaissance qui regorge 

d'informations, de productions et de systèmes ? Les éléments de sa pensée sont-ils 

prêts à recevoir ce nouveau type de pensée ? 

Mots clés: Société de la Connaissance; Monde Arabe 
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Introduction  

Le pouvoir de la connaissance réside dans la manière de penser adoptée par un peuple 

particulier, car la connaissance ne peut être générée sans mécanismes de pensée résultant 

d'un esprit humain spécifique. Ce sont les compétences intellectuelles acquises, à partir de 

la compréhension, de l'application, de l'analyse, de la synthèse et de l'évaluation, qui 

rendent l'esprit productif, résilient et capable de faire face aux développements 

scientifiques, et aux changements qui les accompagnent qui affectent les aspects de 

l'apprentissage, de la pensée et de l'intelligence. 

Avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication en tant que 

nouvel élément cognitif, des questions tournent autour de la possibilité pour la personne 

arabe d'interagir avec cette nouvelle structure de connaissances ; L'Arabe a-t-il pu suivre le 

rythme de la société de la connaissance qui regorge d'informations, de productions et de 

systèmes ? Les éléments de sa pensée sont-ils prêts à recevoir ce nouveau type de pensée ? 

1- la force et la faiblesse de la connaissance  

Le tableau suivant indique certaines des forces ou des faiblesses de la connaissance : 

Une société cognitive forte nécessite une pensée instrumentale qui se compose de deux 

bons types de pensée : la pensée créative et la pensée critique. Et chacun d'eux comprend 

des mécanismes qui leur permettent de les atteindre. La pensée créative entraîne l'esprit à 

analyser, distinguer et produire. La pensée critique repose également sur des critères pour 

cristalliser les idées, vérifier leur validité, les évaluer et comprendre leur faisabilité, ainsi 

que sur la conscience des limites de ses connaissances, se familiariser avec les idées des 

autres et travailler sur l'intégration cognitive. 

C'est ce que l'on retrouve dans les pays développés ou dans les pays qui ont donné à 

l'éducation une dimension stratégique, en s'engageant dans le développement et l'accession 

à la société de la connaissance. D'autre part, nous trouvons un type différent de mauvaise 

pensée, qui est représenté en deux types : la pensée unidimensionnelle et la pensée 

émotionnelle non analytique. La première pensée ne se rend pas compte de l'importance de 

la pensée, car elle est habituée à l'endoctrinement, la mémorisation et l'identification au 

passé au détriment du présent, et à assister à des réponses toutes faites sans travailler à les 

démonter et à les analyser pour bénéficier de leur contenu. Le deuxième raisonnement est 

basé sur l'émotion et dépourvu d'analyse, ce qui rend ses approches biaisées et subjectives. 

Cela conduit également à ce que sa connaissance soit partielle, sans possibilité d'accéder à 

la connaissance universelle ou de vérifier ses divers aspects. 

C'est le cas de la plupart des pays arabes, qui souffrent de lacunes dans le modèle 

d'éducation, socialisation et l’enseignement, en raison d'accumulations civilisationnelles et 

culturelles qui ont constitué un obstacle au processus de transition vers une société de la 

connaissance. 
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Tableau n°1 : Les forces et les faiblesses des connaissances 

Les faiblesses des connaissances Les forces de la connaissances 

Mauvaise pensée Pensée instrumentale 

La pensée 

émotionnelle non 

analytique 

La pensée 

unidimensionnelle 
La pensée critique 

La pensée 

créative 

-Caractérisé par des 

préjugés ou des 

conjectures. 

-Comprendre les 

parties de situations. 

-Il est limité aux 

processus mentaux 

initiaux. 

 

 

- Demander pourquoi 

nous pensons. 

- l'endoctrinement 

dépend. 

- Apprends-nous à 

être comme tout le 

monde. 

- Des réponses 

définitives. 

-S'accroche aux 

pensées du passé. 

-Examiner et 

évaluer des idées. 

-Apprenez à gérer 

l'information. 

- Développement de 

la conscience 

cognitive. 

-Il demande 

comment nous 

pensons. 

- L'analyse 

dépend. 

- Apprendre à être 

unique. 

- Réponses 

ouvertes. 

- Génère de 

nouvelles idées. 

 

2- les sociétés d'immigrants numériques  

Mark Pernsky (pernsky, 2001) a inventé le terme « Natif numérique » pour décrire les 

personnes qui interagissent avec la technologie numérique avec facilité, familiarité et 

polyvalence, tandis qu'il a décrit ceux qui en sont encore aux premiers stades de la 

connaissance de la technologie numérique ou qui la connaissent partiellement ou 

superficiellement comme des "Immigrants Numériques". On peut projeter cette description 

sur les sociétés arabes et les qualifier de « sociétés numériquement immigrées ». 

Nous disons cela en fonction de ce que les résultats de nombreux rapports 

internationaux et arabes indiquent sur la faiblesse des sociétés arabes à digérer la 

technologie numérique et à l'utiliser efficacement. Nous en présentons certains, par 

exemple : 

- Rapport mondial sur les technologies de l'information 2016 siliga, & all, 2016) 

Les données spécifiques pour 139 pays dans le monde, en termes de préparation de 

leur réseau, indiquent la présence de 11 pays arabes, et l'absence totale de 11 pays 

arabes de la liste du rapport, ce qui montre la faiblesse et la disparité dans les 

informations et infrastructure de réseau entre les pays arabes. 
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Cela ne se limite pas à ce point, mais le rapport montre la disparité entre les 

mêmes pays arabes qui ont été cités parmi les 139 pays, si bien que les Emirats 

Arabes Unis occupent la 26ème place, par exemple, alors que l'Algérie est à la 

117ème place en le monde. 

Bien sûr, le manque de préparation du réseau fait référence à la confusion du 

gouvernement à traiter le support numérique et à le sécuriser de manière égale et 

équitable pour tous les citoyens, d'autant plus qu'Internet est devenu un droit 

humain fondamental conformément aux décisions de l'Organisation des Nations 

Unies Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui « appelle tous les États 

à promouvoir et à faciliter l'accès à Internet et la coopération internationale pour 

développer les médias, l'information et les moyens de communication dans tous les 

pays » (Rapport du Conseil des droits de l'homme, 2011). 

- Indice mondial de l'innovation 2021 (Vincent & all, 2021). Indique que les 

sociétés arabes sont encore limitées en termes de capacité en termes de dépenses 

totales pour les activités de recherche et développement, en termes d'exportations de 

services de technologies de l'information et de la communication et du nombre de 

talents de recherche dans des projets commerciaux, où les Emirates se classent 33, 

l'Arabie saoudite 66 , Qatar 68, Tunisie 71, Koweït 72, Sultanat d'Oman 76, Maroc 

77, Bahreïn 78, Jordanie 81, Liban 92, Égypte 94, Algérie 120, Al-Yaman 132 sur 

132 pays dans le monde. 

En regardant l'indice mondial de l'innovation pour les années précédentes, nous 

notons une baisse dans de nombreux pays tels que: Arabie saoudite, Qatar, Koweït, 

Bahreïn, Liban, sachant que la pandémie de Corona a ouvert la porte à de nombreux 

pays dans le monde pour se tourner la pandémie en opportunités et d'adopter de 

nombreuses solutions innovantes Cependant, elle n'est pas apparue 

remarquablement bien sur la cas arabe, relativement. 

- Rapport de fréquentation académique pour les universités via Google Scholar : 

Le rapport montre l'énorme écart entre les universités arabes et leurs homologues 

occidentales, car aucune université arabe n'a été incluse dans le classement avant 

que plus de 300 universités ne soient passées dans le monde! L'Université King 

Saud d'Arabie saoudite se classe au 371e rang mondial. 

- Le rapport fondateur du contenu numérique arabe (Groupe d'auteurs, 2013) Le 

rapport indique que les estimations du contenu numérique arabe varient entre 3 % et 

12 % par rapport au contenu numérique mondial, selon les estimations les plus 

basses et les plus élevées. La faiblesse du contenu numérique arabe est l'un des 

obstacles les plus importants auxquels sont confrontés la plupart des pays arabes 

dans la transition vers une société du savoir, ce qui fait du processus d'accès à un 

contenu numérique utile et riche un problème trébuchant pour l'utilisateur arabe. 

Cela incite cet utilisateur à s'orienter vers des cultures plus perméables à 

l'information, notamment la langue anglaise, qui commande son intérêt et son suivi. 
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Par rapport à ces indicateurs, les immigrants numériques arabes en sont encore aux 

premiers stades de la transition vers la société de la connaissance, tandis que nous 

constatons que les sociétés à la pointe de la technologie sont devenues des pays 

numériques habités par des natifs du numérique. 

Il faut noter que le processus de transition vers une vie cyber peut être entaché de 

nombreux risques qui affectent toutes les sociétés du monde, et il faut s'attendre aux 

éventuels effets négatifs d'une dépendance excessive à la machine qui n'est pas forcément 

utilisée avec modération. En conséquence, il faut non seulement des stratégies pour se 

transformer en une société de la connaissance, mais aussi des stratégies qui traitent de 

l'impact de la technologie numérique à tous les niveaux. 

 

3-  Le défi du marché du travail dans la société de la connaissance : 

On a beaucoup discuté de la contribution du numérique à la cristallisation d'une 

nouvelle forme d'économie mondiale qui transcende les contraintes du capitalisme, ou que 

son apport n'est qu'un renouvellement du capitalisme industriel sous une forme innovante 

de « capitalisme informationnel » selon Castles (castlls, 1996). 

Où le capitalisme de l'information a préservé la propriété privée, la marchandisation, les 

marchés libres et stimule la consommation, ce qui montre que le changement qui s'est 

produit a affecté la forme et la pratique, et non l'essence du capitalisme, selon Christopher 

May (may, 2022) par exemple, dans le sens où le modèle économique n'est pas passé du 

capitalisme à un autre système, mais plutôt d'une économie basée sur les ressources dans le 

processus d'industrialisation à une économie basée sur la connaissance et ses applications. 

 Dans ce nouveau modèle économique, qui place le savoir et l'information à la place des 

ressources productives, la nature du travail et le marché varient, et de nouveaux indicateurs 

économiques s'imposent, qui doivent être disponibles pour que les sociétés suivent le 

rythme des nouvelles transformations économiques. Certaines de ces indications sont : 

• La croissance des produits et services d'information (marchandise de la 

connaissance). 

• S'appuyer sur le numérique dans les transactions commerciales et financières 

(commerce numérique). 

• La forte demande de main-d'œuvre spécialisée dans le domaine numérique 

(travailleurs de la connaissance). 

• Donner la priorité à l'enseignement technique pour fournir des travailleurs 

qualifiés et spécialisés (formation continue). 

• Restructuration du travail pour répondre aux besoins du marché de la 

connaissance (émergence de nouveaux métiers). 

• Travailler sur la recherche et le développement pour assurer la 

compétitivité (la vision du gouvernement). 
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• L'émergence d'«inégalités numériques» entre ceux qui se développent et 

suivent une formation continue, et ceux qui possèdent certaines compétences et 

s'arrêtent à leurs limites (l'écart de différenciation). 

En examinant rapidement ces indicateurs, nous constatons que la possibilité d'atteindre 

tout ou partie d'entre eux est liée à la mesure dans laquelle la technologie numérique 

améliore la politique économique d'un pays spécifique. Ces indicateurs permettent de 

catégoriser les pays entre les pays qui s'inscrivent dans l'économie de la connaissance et 

d'autres qui sortent du cadre de cette économie. 

 Cependant, en ce qui concerne le dernier indicateur (les disparités numériques), force 

est de constater que la question ne concerne plus seulement les sociétés, mais concerne 

plutôt, dans une large mesure, les individus eux-mêmes. De nombreuses personnes 

appartenant à des sociétés en développement, ou au « quart monde », comme l'a dit 

Manuel Castells, ont surpassé leurs sociétés en acquérant des compétences technologiques 

et en réalisant des réalisations au-delà de leur pays. 

La société de la connaissance a permis aux individus de réaliser leurs ambitions et de 

révéler leurs innovations dans une économie ouverte qui embrasse les idées et les esprits 

innovants. C'est un enjeu très important, surtout avec l'essor des petites ou moyennes 

entreprises productrices d'industries technologiques, qui constituent l'esprit de leadership, 

de créativité et d'innovation. 

De là, de nouvelles spécialisations ont émergé auxquelles la jeunesse arabe doit prêter 

attention pour parvenir à la différenciation numérique, qui est la condition de base dans la 

société de la connaissance. Cette société a, dans une large mesure, modifié la nature et la 

structure du travail en fonction des exigences qui sont entrées dans l'intimité de l'ère 

numérique. 

L'économie numérique est cette forme flexible qui a modifié la structure de l'emploi et 

du travail. Le travail est devenu non institutionnel, et n'est plus lié à un temps de travail 

précis, ni à un métier qui dure toute une vie, mais est devenu un travail centré sur 

l'individu, à temps partiel et temporaire, et avec un soi non spatial. un emploi qui dépasse 

les limites reconnues de l'établissement pour atteindre n'importe quel établissement dans le 

monde ; Des millions d'emplois sont disponibles pour tout individu via des sites Web tels 

que « Upwork », ou une communication directe avec les employeurs pour contracter des 

emplois en ligne via des forums de micro-entreprises tels que « Cloud factory » ou 

« Mobile Works » qui répartissent l'emploi dans diverses régions géographiques. La taille 

de ces entreprises a considérablement augmenté après la pandémie de Corona, et cela a 

également représenté une opportunité pour beaucoup de travailler de l'intérieur de leur 

pays pour compenser les crises financières que traversent leurs pays, comme le Liban, par 

exemple. 

C'est ce qui nous fait parler d'internationalisation de l'enseignement supérieur, qui est « 

le processus d'intégration de la dimension internationale, culturelle ou mondiale dans 

l'objet, la fonction ou la prestation de l'enseignement postsecondaire »(knight, 2003). 
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Les principales composantes de l'internationalisation de l'enseignement supérieur sont : 

la concurrence mondiale pour les talents, le recrutement d'étudiants internationaux, le 

développement de branches internationales, d'étudiants et de personnel, les programmes 

d'échange d'universitaires, l'internationalisation des programmes d'études et les partenariats 

régionaux et internationaux de recherche et d'éducation entre les établissements et au 

niveau institutionnel. Tout cela aboutit à la réalisation d'un monde plus démocratique et 

égalitaire, faisant de l'enseignement supérieur un moyen d'augmenter les profits, de 

répondre aux exigences du système capitaliste mondial et d'élargir les expériences 

académiques des étudiants et du personnel académique. 

De ce point de vue, il y a de nouvelles spécialités que le marché mondial exige, après 

l'ouverture du marché du travail à toute personne possédant les compétences de l'ère 

numérique. Pour cette raison, les universités arabes en particulier doivent prêter attention 

aux spécialisations dont la jeunesse arabe a besoin pour le marché mondial; D'autant que la 

production d'esprits qualifiés à cette époque limitera la fuite des cerveaux, car la présence 

physique de l'individu n'est plus nécessaire du fait de la flexibilité du lieu. 

Il faut noter que l'absence de certaines de ces spécialisations dans les universités arabes 

constitue un obstacle pour la jeunesse arabe qui l'empêche d'offrir l'opportunité de 

s'intégrer dans l’économie de la connaissance. Par conséquent, une vision renouvelée des 

majors dans les universités arabes est nécessaire pour construire un nouvel esprit arabe et 

éviter à des milliers de jeunes arabes de se retrouver au chômage en raison d'une mauvaise 

planification ou de l'absence de stratégies futures. 

Parmi ces compétences principaux : 

a. Analyste de données (Data Analyst): est l'une des disciplines les plus 

demandées, car le spécialiste dans ce domaine collecte, traite et analyse les données 

de manière statistique. Il travaille également à l'élaboration d'une stratégie de 

données basée sur la stratégie de l'organisation, qui considère les données comme 

un atout important. 

b. Information Protection (Cyber Security) : La spécialité de la protection de 

l'information est vitale et renouvelable. C'est une science en soi, et elle a ses 

différentes branches qui sont aussi des sciences en soi, notamment : la sécurité des 

réseaux, la programmation sécurisée, les pouvoirs de contrôle, le piratage éthique, 

la sécurité des bases de données, la sécurité des systèmes d'exploitation et la 

sécurité des sites Web. Elle participe également avec plusieurs disciplines à travers 

d'autres sciences qui les combinent, notamment: la sécurité des informations de 

santé, la sécurité physique, l'empreinte biométrique électronique, la sécurité des 

transactions financières, la fraude financière électronique, la criminalistique 

numérique... 

c. L'internationalisation juridique (Internationalization) : Une des nouvelles 

disciplines qui travaille à répondre aux problèmes juridiques résultant des usages de 

l'ère numérique ; Cette époque a imposé une compréhension plus large des lois 

d'autres cultures transnationales, ce qui a conduit à l'internationalisation de 
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l'éducation juridique. Un spécialiste du droit futur ne peut pas travailler dans son 

cadre national limité, car la plupart des transactions, crimes et affaires du monde 

sont devenus dans le cadre mondial. 

d. Programmation d'applications mobiles / développement Web (Mobile Apps/ 

Web Development) : c'est l'une des compétences de base et requises sur le marché 

du travail local et mondial, et c'est le développeur Web ; C'est l'une des 

spécialisations qui permettent à ses travailleurs de travailler de manière 

indépendante et à un salaire relativement élevé. La programmation est l'une des 

disciplines à la croissance la plus rapide, qui ouvre plus d'opportunités, notamment 

grâce à sa connexion à toutes les plateformes numériques, telles que les ordinateurs, 

les téléphones mobiles, divers appareils intelligents, les réseaux sociaux, etc.. 

e. Impression 3D (3D Printing): L'une des disciplines qui ouvrira des 

perspectives d'avenir à l'ère numérique est la technologie de fabrication additive via 

une imprimante 3D. Cette imprimante a ouvert la voie à une nouvelle forme de 

fabrication grâce à l'impression 3D en ajoutant plusieurs couches minces d'un 

certain matériau ou de plusieurs matériaux différents, et en empilant les couches de 

matériau les unes sur les autres, jusqu'à ce que la forme de corps souhaitée soit 

terminée. Il est utilisé dans de nombreux domaines, notamment la mode, la 

conception de bijoux, le divertissement, l'aérospatiale, l'ingénierie et la médecine. 

On s'attend à ce que cela révolutionne tous les niveaux de la vie humaine à l'avenir. 

f. Énergie renouvelable (Renewable Energy) : C'est l'une des disciplines qui 

étudie comment tirer parti des sources d'énergie naturelles telles que le vent, l'eau et 

le soleil. Il ouvre le marché du travail à son propriétaire dans les agences 

réglementaires et gouvernementales, les compagnies d'énergie et d'électricité, ainsi 

que dans le domaine du conseil, du marketing, de l'éducation et de la recherche. 

g. Planificateur financier (Financial Planner) : Le domaine de la planification 

financière est l'une des disciplines importantes dans le monde de la finance et des 

affaires. Ce métier oblige son titulaire à se spécialiser dans les domaines de la 

planification financière, de la fiscalité, des assurances et de la planification 

immobilière, et doit compléter son expérience par des programmes de formation 

continue pour maintenir ses certificats, et intégrer les techniques de la planification 

financière et du numérique. Le planificateur financier contribue à organiser et à 

contrôler l'argent, et à établir des plans futurs, reliant le présent au futur. 

Certes, la question ne s'arrête pas aux limites de ces compétences, mais c'est plutôt un 

exemple pour clarifier la forme de la nouvelle économie basée sur les ressources de la 

connaissance, qui a besoin de politiques gouvernementales rationnelles de la part des pays 

arabes, afin d'assurer l'efficacité de son existence de manière égale et non dépendante. 

 

4- Des expériences mondiales à imiter 

Plusieurs pays, comme la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, Singapour et la 

Malaisie... ont franchi des étapes éminentes dans le processus de transition vers une société 
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de la connaissance ; Ces pays ont profité de leurs caractéristiques démographiques 

représentées par la composante jeunesse et une classe moyenne en croissance, afin de 

promouvoir les industries créatives et de jouer un rôle de leader dans l'économie de la 

connaissance. 

Ces pays se sont appuyés sur des stratégies pratiques transmises à la société de la 

connaissance et sur l'obtention de classements élevés dans l'indice de l'économie de la 

connaissance. Nous pouvons passer en revue certaines expériences, par exemple : 

a. Inde : Après son indépendance en 1947, l'Inde a adopté le système 

économique socialiste, l'État gérait les secteurs économiques avec une politique 

d'austérité et d'isolement de l'économie mondiale (Jawaharlal Nehru, Mahatma 

Gandhi) ; Cependant, cette politique s'est répercutée négativement sur la société 

indienne, où près d'un quart de sa population vit aujourd'hui sous le seuil de 

pauvreté. 

Après 1991, l'Inde a adopté une économie libre, un système libéral et 

l'encouragement des investissements étrangers (Manmohan Singh), ce qui l'a mise 

sur la voie qui l'a transformée en l'une des principales puissances économiques du 

monde. L'économie indienne a progressé de 8,2 % en glissement annuel au 

deuxième trimestre de 2018 (Trading Economis, 2022). 
L'économie indienne devrait dépasser ses homologues britanniques et français 

pour devenir la cinquième en 2020 et la troisième en 2030. 

Les services des technologies de l'information et de la communication sont 

considérés comme l'un des piliers les plus importants de l'économie indienne, car le 

montant du secteur des technologies de l'information et de la communication 

s'élevait à 167 milliards de dollars, employant environ 4 millions de personnes selon 

l'année 2018. On s'attend à ce que les ventes de ce secteur va croître pour atteindre 

350 milliards de dollars en 2025 (India Brand Equity Foundation , 2022).L'Inde a 

également accordé une grande attention au domaine de la recherche scientifique, la 

plaçant au cinquième rang au niveau international (Scimago Institutions Ranking, 2022). 
L'Inde a renforcé son système démocratique, malgré toutes les difficultés liées à 

la taille de la population, à la diversité ethnique, religieuse et culturelle et à son 

nouveau système économique. Cela l'a aidée à promouvoir le développement 

économique et social. L'Inde se caractérise également par un système judiciaire fort, 

qui lui a permis de lutter contre la corruption et d'accorder à la gouvernance une 

forme importante de transparence et de bonne gouvernance. 

Ainsi, nous concluons que le recours de l'Inde à une vision gouvernementale bien 

définie basée sur une économie libre et encourageant l'investissement, l'éducation, 

le développement de la recherche, la construction d'un modèle démocratique et d'un 

système judiciaire strict lui a permis de se transformer en une société de la 

connaissance. 
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b. Corée du Sud : La Corée du Sud est considérée comme un modèle pour les 

pays pauvres qui, grâce à la promotion du développement économique, ont pu 

passer au rang des pays développés. Et parce qu'il fait partie des pays qui ne 

possèdent pas de ressources naturelles, sa transition vers une économie de la 

connaissance est devenue un enjeu purement stratégique, car c'est une économie qui 

dépend des ressources de la connaissance et des capacités humaines. La Corée du 

Sud a élaboré un certain nombre de plans de développement basés sur le principe du 

travail d'équipe, de l'éducation et de l'innovation. C'est l'un des rares pays à avoir 

ajouté un "ministère de l'économie fondée sur la connaissance" au sein de son 

gouvernement. 

Dans son expérience de développement économique, la Corée du Sud est passée 

par trois étapes : La première étape était 1962-1980 dans laquelle le développement 

était basé sur le principe de l'industrialisation. La deuxième phase 1981-1998 dans 

laquelle le développement reposait sur l'économie du capital. La troisième étape, 

1999-2018, a vu un développement basé sur l'économie de la connaissance. 

La Corée du Sud est rapidement devenue un leader mondial dans le domaine des 

technologies de l'information et de la communication, devenant le premier 

producteur mondial d'écrans, de semi-conducteurs et de puces mémoire, et le 

deuxième producteur mondial de navires ; Alors que le secteur des services y 

représente le pourcentage le plus élevé du PIB, environ 57% du PIB. 

Son économie se classe au premier rang mondial en tant qu'économie la plus 

innovante au monde et au premier rang pour l'activité en matière de brevets. 

Il se classe également au deuxième rang en termes d'intensité de recherche et de 

développement, avec un budget équivalant à environ 91 milliards de dollars, selon 

les données de l'OCDE dans la balance économique (OECD, 2022). 

Il est donc nécessaire de tirer les leçons de cette expérience pionnière, et de 

bénéficier des efforts déployés par son gouvernement pour accélérer le processus de 

transition vers une économie de la connaissance en misant sur un système éducatif 

avancé et une vision gouvernementale rationnelle, car le système éducatif en Corée 

du Sud se distingue par son adaptation rapide aux technologies de l'information et 

de la communication et l'adoption de ses systèmes à tous les niveaux de 

l'enseignement scolaire et universitaire qui vise à atteindre quatre objectifs : la 

pensée critique, la résolution de problèmes, l'action conjointe et la communication. 

Les logiciels sont également enseignés dans le but d'améliorer la pensée 

computationnelle. 

Quant aux efforts du gouvernement, il a travaillé depuis le début des années 1990 

pour intégrer la société à la technologie numérique, et à cette fin, l'Agence coréenne 

pour les opportunités et la promotion numériques (KADO) a été créée pour 

promouvoir l'accès à Internet dans toutes les régions, en particulier les zones 

rurales, et offrir une formation sur les connaissances numériques Pour tous les 
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groupes d'âge afin d'atteindre 10 millions de personnes en préparation à la 

transformation numérique. 

Les futurs efforts du gouvernement coréen visent à promouvoir les villes 

intelligentes et l'Internet des objets, ainsi qu'à diffuser la cinquième génération 

d'Internet avant tout autre pays, car il constitue l'infrastructure de la quatrième 

révolution industrielle. 

Il est clair que la Corée du Sud s'est pleinement préparée à diriger la cinquième 

génération et les villes intelligentes, et à exporter ses connaissances vers tous les 

pays développés et en développement. 

 

Conclusion 

A travers ces deux expériences, nous concluons que les mécanismes de transformation 

vers une société de la connaissance nécessitent les actions de base suivantes : 

• Développement de l'infrastructure de l'information : c'est-à-dire la diffusion des 

technologies TIC, telles que les ordinateurs, les lignes et réseaux de télécommunication et 

les fibres optiques. 

• Investir dans l'éducation : en promouvant l'éducation à tous les stades selon des 

programmes qui simulent les changements technologiques et touchent toutes les tranches 

d'âge et toutes les zones urbaines et rurales 

• Développer la créativité : grâce aux systèmes nationaux d'innovation 

• Bénéficier des investissements étrangers : en promouvant les industries tournées vers 

l'exportation 

Ainsi, un certain nombre de pays arabes ont suivi cette voie, notamment les Émirats 

arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar ; Cependant, ce que la transformation en une 

société de la connaissance exige, ce n'est pas seulement le développement technologique, 

mais le développement de l'esprit arabe et lui ouvrir des horizons, afin de voir un homme 

arabe mondial et pionnier comme il l'était dans des époques précédentes.  
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Abstract 

This study was based on an online survey, carried out over a period of four months 

(March - June 2022), with a sample of 224 participants. All of them are video 

games players from Tunisia, aged between 14 to 39 years old. This article aims at a 

specific analysis of the socio-demographic characteristics of video game players. 

However, beyond this profile description, it is also a question of examining in a first 

place, the videogaming practices of this community "from different perspectives" 

(i.e., according to their motivations, investments and the various existing modes of 

confrontation). Secondly, we seek to draw up in particular the profile of the 

consumers of video games according to the different media used, budget and 

expenses related to this medium. 
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Résumé 

Cette étude s'est appuyée sur une enquête en ligne, réalisée sur une période de 

quatre mois (Mars- Juin 2022), auprès d’un échantillon représentatif de 224 joueurs 

Tunisiens âgés de 14 à 39 ans. Cet article vise à une analyse spécifique des 

caractéristiques sociodémographiques des joueurs de jeu vidéo. Cependant, derrière 

cette description, il s’agit également d’examiner en premier lieu, les pratiques 

vidéoludiques de cette communauté en fonction des motivations, investissements et 

les différents modes d'affrontement existants et en second lieu, de dresser 

notamment le profil des consommateurs des jeux vidéo selon les différents supports 

utilisés, budget et dépenses liées à ce médium. L’étude est particulièrement 

originale dans la mesure où elle s’inscrit dans un domaine en plein essor et 

incontestablement tourné vers l’avenir . 

Mots clés: Jeu Vidéo; Pratiques Vidéoludiques; Joueur de Jeu Vidéo 
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1- Introduction  

De toute évidence, le jeu vidéo présente un fait socio-culturel dont l'importance est 

aujourd'hui attestée par un univers vaste de pratiques et de productions. Cependant, ce 

phénomène fait encore l'objet de peu d'études en sciences sociales et humaines, alors 

même qu'il prend aujourd'hui une dimension nouvelle : d’une part il se distingue par une 

audience fortement engagée (Herz, Jessie C. 2002), qui s'étend de plus en plus à des 

catégories de joueurs moins âgés que les seuls jeunes, et d'autre part parce qu'il offre 

désormais à la communauté des joueurs le pouvoir de se rencontrer dans l'espace du jeu, 

car la plupart des versions comportent une option de jeu en réseau, et une possibilité de 

connexion sur Internet qui permet de jouer avec d'autres participants venus du monde 

entier, via des plates-formes de jeu hébergées sur serveurs distants  . 

C’est dans cette perspective que certaines recherches se sont intéressées au « play 

studies»,en étudiant les pratiques vidéoludiques des joueurs et leurs engagements, étant 

donné que l’audience de jeu vidéo est restée longtemps une entité abstraite (Aarseth, 

2007). Ainsi, ce champs d’étude s’est inspiré tant de la sociologie des pratiques culturelles 

que des travaux sur les usages et des appropriations des objets de la communication (Jouët, 

2000), en les envisageant sous l’angle de cadres de l’expérience (Fine, 1983 ; Berry, 2008) 

ou encore comme des formes sociales donnant lieu à des « styles » basés sur une variété de 

motivations, de relations sociales et d’écologies matérielles (Boutet, 2008). 

Dans ce contexte de recherche relativement récent, cet article souhaite connaître de près 

les caractéristiques socioculturelles des joueurs de jeux vidéo en Tunisie, la réalité de 

terrain sur les différentes pratiques et les perceptions vidéo-ludiques de la jeune 

génération. En effet, cette étude s’inscrit dans la continuité des recherches 

microsociologiques sur les joueurs de jeux vidéo en représentant les résultats d’une 

recherche menée auprès de 224 joueurs Tunisiens. Cinq axes principaux ont guidé ce 

travail de recherche, soit: 1) Déterminer les caractéristiques sociodémographiques de la 

population des joueurs Tunisien. 2) Décrire les pratiques de jeux vidéo qui permettent aux 

joueurs de s’affronter. 3) Montrer l’importance du jeu vidéo dans les quotidiens des 

joueurs.  4) Connaître les habitudes des répondants concernant la consommation et l’achat 

de jeux vidéo. 5) Identifier les supports privilégiés des joueurs et les dépenses consacrées 

aux jeux vidéo. 

2- Méthode et outils 

Nous avons mis en place une démarche de recherche particulière qui vise à dresser le 

portrait des pratiques vidéoludiques de la population des joueurs tunisiens. Dans cette 

partie, nous détaillerons la méthodologie que nous avons employée pour cette étude 

empirique quantitative. L’outil que nous avons choisi est celui du questionnaire. L’enquête 

a été réalisée en ligne via un formulaire Google. Suite à sa mise en ligne, la présence du 

questionnaire a été annoncée sur la page «Facebook» officielle de la Fédération Tunisienne 

des Sports Electroniques. 
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Après tri et mise à l’écart des doublons, 224 réponses complètes ont pu être recueillies 

sur une période de quatre mois (de mars à juin 2022). Le questionnaire se composait de 5 

thèmes et de 33 questions. Par ailleurs, certaines questions n’étaient accessibles qu’en cas 

de réponse affirmative à la précédente pour inciter les répondants à détailler leur réponse. 

Le questionnaire était composé de questions à choix fermé, avec une seule ou plusieurs 

réponses possibles, et de questions ouvertes. La majorité des questions ouvertes étaient 

facultatives pour laisser les répondants libres d’étayer leur propos sur les différentes 

thématiques. La rédaction et la validation de la version finale du questionnaire a été 

effectuée de manière concertée avec le directeur exécutif de la « Fédération Tunisienne des 

sports électroniques». Néanmoins, malgré tout le soin que nous avions apporté à 

l’élaboration de notre outil, nous avons reçus des retours de la part d’un premier 

échantillon de 30 joueurs concernant la conception de certaines questions afin de les rendre 

à choix multiples . 

Les données recueillies à l’aide du questionnaire comprennent à la fois des échelles de 

«Likert » et des réponses ouvertes. Par conséquent, l’analyse qui en ressort est dite de type 

mixte. L’analyse quantitative comprend des statistiques descriptives élaborées à l’aide du 

logiciel SPSS (version 25). Ces résultats d’analyse sont approfondis et appuyés par une 

analyse qualitative des réponses ouvertes aux questionnaires . 

Le questionnaire a ainsi été divisé en différentes sections    :  

● Page d’accueil : Introduit l’objectif de l’enquête et détaillé des consignes . 

● Les caractéristiques sociodémographiques : Collecter des informations de base tel 

que l’âge, le sexe, la CSP, le lieu d’habitation, etc. 

● Les pratiques de jeux vidéo qui permettent aux joueurs de s’affronter : Rentrer dans 

plus de détails qui concernent le type de jeux pratiqués, les modes d’affrontements, 

participation à des compétitions, supports utilisés, motivations, etc . 

● L’importance des jeux vidéo pour les joueurs : Dans cette partie, l’intérêt s’est porté 

plus sur la place qu’occupe ces activités ludiques dans la vie d’un joueur tunisien typique 

en terme de temps, de disponibilité et de coûts (les compétitions suivies, temps accordé, 

fréquences du jeu, etc) 

● Supports, Budget et dépenses liées aux jeux vidéo : On était curieux de savoir à 

quel point un gamer tunisien  était capable de dépenser et d’investir sur les jeux ou tout 

autres activités en liaison (les dépenses des joueurs, les supports de jeu privilégiés des 

joueurs, le budget moyen consacré aux jeux vidéo, etc). 
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3- Les hypotheses de l’enquête 

L’enquête s’est basée sur trois hypothèses pour tenter de cerner le profil 

sociodémographique des joueurs et mieux comprendre leurs pratiques et leurs 

consommations vidéoludiques. 

Hypothèse 1 : Dans son ouvrage « Digital Play », le chercheur Stephen Kline a identifié 

le terme de « masculinité militarisée », un ensemble de représentations dominantes 

traversent les productions vidéoludiques depuis la naissance de cette industrie. Cette 

notion renvoie notamment à « un réseau sémiotique partagé tournant autour de sujets de 

guerre, de conquête et combat » (Kline, Dyer-Witheford, De Peuter, 2003 : 255). Ceci 

nous mène à supposer que la population des joueurs en Tunisie est majoritairement 

masculine et jeune. 

Hypothèse 2 : On a supposé que la place des pratiques vidéoludiques est importante 

pour les joueurs car elle n’est pas juste un moyen de se divertir, mais aussi de partager des 

moments entre amis, en famille, ou avec des inconnus ; par le biais des  jeux en ligne, 

comme les MMORPG (jeux massivement multi-joueurs) ou aussi les consoles, la wii… 

qui se développent fortement ces derniers temps. 

Hypothèse 3 : L'industrie des jeux vidéo ayant dépassé l'industrie du cinéma en terme 

de chiffre d'affaire, on a supposé que les jeux vidéo avait une place assez importante pour 

que les joueurs dépensent beaucoup de leur argent dans cette pratique. On a voulu par la 

suite vérifier si les joueurs Tunisien consacrent vraiment un budget important dédié aux 

jeux vidéo. 

Même si un certain nombre d’hypothèses préconstruites à cette étape, il est certain que  

l’enquête s’appuiera également sur un rapport privilégié au terrain. 

4- Les résultats de l’enquête  

4.1. Pénétration des jeux vidéo en fonction de différents critères 

sociodémographiques (statistiques descriptives) 

L’étude des critères sociodémographiques requiert d’examiner la population des joueurs 

de  jeux vidéo par tranche d’âge, genre, répartition géographique et niveau de diplôme 

d’études. Les hommes jouent-ils plus que les femmes ? Les jeux vidéo concernent-ils 

différentes catégories d'âges? Est-ce une activité d'écoliers et d'étudiants ou autres ? Quels 

sont les niveaux d’études des joueurs ?  

De ces 224 répondants, la grande majorité représente un public masculin, avec (94,5%) 

des participants contre (5,5%) de femmes, ce qui laisse à penser que le jeu vidéo est une 

activité plutôt masculine, et qui n’attire que peu la gente féminine. On note également que 

le genre semble bien, et sans grande surprise, être un critère discriminant pour la pratique 
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de jeu vidéo, étant donné que son audience s’avérant fortement masculinisée. (voir figure 

1).  

 

Figure 1 : Répartition du nombre des joueurs par genre 

La moyenne d'âge des joueurs ayant répondu est de 21 ans (écart-type: 5,26), de plus les 

âges varient de 14 à 39 ans. Autrement dit, ce sont les moins de 35 ans qui restent les plus 

passionnés de jeux vidéo, puisque qu’ils présentent 98,6 % de l’ensemble des joueurs. 

Comme le montre le graphique ci-dessus, les taux de joueurs partent de 31.4% chez les 

(14-18 ans) et descendent progressivement avec l'âge, jusqu'à 1.4% chez les (35-39 ans) et 

plus. Cependant il est à noter qu’au sein de la tranche d’âge (19-24 ans) la concentration 

est la plus forte avec 45,9% de joueurs. (Voir figure 2) 

 

Figure 2 : Pourcentage des joueurs par tranches d’âge 

Par ailleurs, il est à remarquer que les répondants au questionnaire ne sont pas répartis 

de manière homogène sur le territoire Tunisien. La proportion des joueurs la plus élevée 

est également située au grand Tunis, soit (48,66%). Suivi du gouvernorat de Nabeul 
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(8,04%) et de Sousse (7,59%). En revanche, les gouvernorats de Tataouine, Siliana, 

Tozeur et Kef s’affichent en dernière position avec (0%). Il est à mentionner que (61,5%) 

des joueuses  sont basées géographiquement aux gouvernorats du grand Tunis. (Voir  

figure 3) 

 

Figure 3: Répartition des joueurs par localisation géographique (Gouvernorats de la 

Tunisie) 

Les critères sociodémographiques de la population qui constituent l’audience des jeux 

vidéo ont également été discutés par les résultats de l’enquête qui concernent l’occupation 

des répondants. Le premier constat est que cette population présente bien une forte 

proportion de lycéens. Les éléments d’information réunis permettent de lire que la très 

grande majorité des joueurs sont des Lycéens représentant (35 %), voire même (59,2%) 

sont engagés dans un cursus d'enseignement secondaire ou supérieur si on compte aussi les 

étudiants, ce qui représente plus que la moitié de la population. Suivie de loin des diplômés 

de Master ou équivalent avec (15,7%). Tandis que, les répondants n’ayant pas de diplôme 

représentent (1,3%) des enquêtés. En d’autres termes, la population étudiée semble être 

relativement éduquée. (Voir figure 4). 

 

Figure 4: Répartition des joueurs par niveaux de diplôme 
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La population ici interrogée est majoritairement masculine, dont l’âge moyen est de 21 

ans. Le phénomène des jeux vidéo prend de nouveaux aspects, d’une part, parce qu’il 

touche à des catégories de joueurs moins âgées que les seuls jeunes. La plupart d’entre eux 

sont localisés géographiquement au grand Tunis et les gouvernorats côtiers. En outre, la 

population comporte une part importante engagées dans un cursus d'enseignement 

secondaire ou supérieur, soit (59,2%) et dont l’occupation laisse supposer un temps 

disponible conséquent pour les loisirs.  

4.2. Motivations, investissements et modes d'affrontement existants 

L’audience des jeux vidéo ne prend véritablement un sens que lorsque sont questionnés  

l’ensemble des pratiques et les modes d’affrontement vidéoludiques existants. Cette partie 

tend à établir des distinctions au niveau de l’investissement des joueurs dans leur pratique 

en fonction des critères principaux suivants: les raisons de jouer, les modes 

d’affrontement, le temps passé en jeu,  les préférences par type de jeu et l’appartenance 

aux communautés virtuelles.  

Selon les répondants, la pratique des jeux vidéo est principalement motivée par la notion 

de convivialité. Plus que la moitié des joueurs jouent pour passer un bon moment avec une 

ou plusieurs personnes, soit (54%). Ainsi, les jeux vidéo gardent, comme on peut s'en 

douter, une place spécialement ludique, ayant peu pour but de faire des rencontres et de 

nouvelles connaissances. De même, (29,1%) des joueurs affirment qu’ils jouent pour le 

plaisir et la détente c'est-à-dire pour une envie de divertissement et d’amusement et de « 

passer le temps ». De leur côté, les femmes qui évoquent l'aspect divertissant des jeux 

vidéo sont à  (69,2%). Bien que l'idée de gagner de l'argent pour jouer à des jeux vidéo ne 

séduit que (16,9%) des participants dont (0%) au sein de la population féminine. (Voir 

figure 5) 

 

Figure 5 : Répartition des raisons pour jouer aux jeux vidéo 

Par ailleurs, l’idée d’établir une carrière professionnelle dans le gaming, est le rêve de 

(62,4%) des participants à l’enquête, dont (53,8%) de la population féminine l'ont exprimé. 

Dans le contexte de cette recherche, certains individus de l’échantillon sont sous contrat 
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auprès d’une «équipe e-sport». Ils perçoivent une base de rémunération fixe et une part 

variable selon les performances sur la scène compétitive nationale ou internationale. Ils 

peuvent être entourés par un «Manager e-sport», un «Coach e-sport», un «Préparateur 

Mental», un Nutritionniste, un «Chargé de communication».  Alors que (9%) des 

répondants considèrent qu’il est actuellement contraignant d’exercer cette profession à 

cause des contraintes suivantes : la  structuration législative, difficulté d’être sponsorisé, 

un domaine très compétitif, l’émergence et le déclin rapide du jeu vidéo sur lequel le 

joueur s'entraîne, etc. (voire figure 6) 

 

 

Figure 6: Pourcentage des joueurs souhaitant établir une carrière professionnelle 

dans le gaming 

Bien que la pratique vidéoludique n’implique pas forcément une professionnalisation, 

elle requiert un certain contexte qui se caractérise généralement par la présence d’autres 

joueurs et spectateurs, des relations de coopération ou de compétition, une performance 

interposée et une volonté d’atteindre un but commun (Freeman et al, 2017, p. 1604). Ceci 

implique l’existence de plusieurs modes d’affrontements, les données récoltées ont fait 

émerger trois grandes catégories de joueurs de jeu vidéo (voire figure 7). La première 

catégorie concerne les «e-sportifs Loisir», «Ce sont les répondants qui déclarent jouer à 

des jeux vidéo permettant d’affronter d’autres joueurs, de manière informelle avec 

classement et en dehors de tout système de compétition organisées.» Cette première 

catégorie représente (43.1%) de la population interrogée. La seconde catégorie correspond 

aux « Esportifs Amateurs », «Ce sont les répondants qui déclarent jouer à des jeux vidéo 

permettant d’affronter d’autres joueurs, dont la quasi-totalité participe à des parties 

classées (ranked et ladders), et qui se sont déjà inscrits à des compétitions organisées (en 

ligne ou en LAN) ». Cette seconde catégorie représente (30.3%) de la population 

interrogée. Tandis que les «Joueurs Grand Public », «Ce sont les répondants qui déclarent 

jouer à des jeux vidéo permettant d’affronter d’autres joueurs, sans classement, et sans 

inscription à des compétitions organisées.» Cette dernière catégorie représente 27,1% de la 

population interrogée. D’après ces résultats, il semble que l’enquête ait essentiellement 
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touché des joueurs particulièrement investis dans l’activité de jeu vidéo selon plusieurs 

formes d’affrontements, c'est-à-dire davantage ceux qui fréquentent les forums des jeux 

vidéo et participent fortement à l’activité collective en ligne. 

 

 

Figure 7 : Pourcentage des catégories de joueurs 

Dans la même continuité d’idées, la pratique des jeux vidéo est une activité très 

fréquente au sein de notre population, (66.2 %) des répondants admettent jouer plusieurs 

fois par jour, parmi eux (27.4 %) avouent qu’ils jouent régulièrement plusieurs fois par 

semaine. A ce niveau, les écarts de fréquence de jeu entre les hommes et les femmes sont 

importants, (70,6%) des hommes déclarent jouer plusieurs fois par jour, à l’inverse 

(76,9%) des femmes jouent plusieurs fois par semaine. Cependant, il n'y a qu'un très faible 

pourcentage des joueurs ayant répondu qu’ils jouent de temps en temps et rarement 

(seulement 6,4 %) soit (93,6 %) de joueurs "assidus". On ne comptabilise finalement aucun 

non-joueur, ce qui montre qu’au sein de notre échantillon, le jeu vidéo est une pratique 

extrêmement courante, il envahit une part importante de leur quotidien, puisqu'ils 

représentent une activité quotidienne ou quasi quotidienne pour la majorité d'entre eux.  

(Voir figure 8) 



Vol: 2 / N°: 5 (2022) 

568 
 

ISSN: 2701-9233 

Rym Grioui Les pratiques vidéoludiques des joueurs 

Tunisiens; Etude de terrain 

 

Figure 8 : Pourcentage de fréquence de jeu 

En outre, le temps passé en jeu est assurément un des critères qui permettent d’évaluer 

l’investissement des joueurs dans leur activité. Notamment, presque le un tiers des joueurs 

(32,6%) consacrent entre 6 heures 3 heures par session de jeu, un peu moins, soit (30,8%) 

déclarent jouer entre 1 heure et 3 heures par session et le un quart (25,1%) entre 12h et 6 

heures. Seuls 1,8 % des joueurs ont des sessions de jeux de moins d’une heure. (Voir 

figure 9). 

Comme pour d’autres pratiques socio-culturelles, les hommes et les femmes 

n’entretiennent pas le même rapport au jeu vidéo, ceci se vérifie également dans la durée 

des sessions du jeu. Ainsi, plus de la moitié des joueuses (53,8%) déclarent jouer entre 1 

heure et 3 heures par session, bien que la majorité de la population masculine soit (33,8%) 

affirme qu’ils jouent entre 3 heures et 6 heures. Cet écart révèle que les hommes jouent 

plus longtemps que les femmes. 

 

Figure 9: Durée moyenne des sessions de jeu 
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La figure 10 met en évidence le pourcentage de joueurs pour chaque type de jeu. En 

effet, (30,1%) des répondants ont une préférence pour les  jeux de tir à la première 

personne (nous retiendrons l’acronyme anglais FPS pour First-Person Shooter, plus 

courant auprès des joueurs de ce type de jeu) notamment que le FPS est très bien 

représenté lors des compétitions e-sportives. De point de vue genre, (53,8%) de la 

population féminine privilégie ce genre de jeux (FPS).  Les personnes portant leur 

préférence sur les « Jeux d’aventure, action » représentent (16,8%) du total, suivies par les 

amateurs de « Jeux de sports » à 15.6%, puis les jeux de rôle et les jeux de stratégie à 

(11,5%). (Voir figure 10) 

Cette trilogie de tête des catégories de (FPS), jeux de sports et jeux d’aventure, action 

comportent deux logiques prédominantes : l’une axée sur le jeu de rôles, l’autre sur la 

compétition et coïncident avec les genres dominés par les grandes productions à très gros 

budget, estimé par exemple à 350 millions de dollars pour le jeu (FIFA) ou  à 265 millions 

pour La saga « Grand Theft Auto » (GTA V) et celle «Assassin’s Creed», jeux d’action 

aventure à thématiques historiques, sont aussi très présentes.  

 

Figure 10: Les préférences des joueurs par type de jeux 

L’enquête s’est intéressée aux modalités de pratique des jeux vidéo. Ainsi, ce medium 

est   majoritairement pratiqué à plusieurs à distance en ligne avec (68%) contre (22%) des 

joueurs qui déclarent jouer plutôt seul (voir figure 11). Effectivement, (69,2%) de la 

population féminine préfère jouer à plusieurs en ligne, de même plus que la moitié de la 

population masculine soit (59,9%) opte aussi pour cette modalité. A ce niveau, on souligne  

le rôle crucial que joue l’internet dans la vulgarisation des jeux vidéo multi-joueurs en 

ligne en offrant aux joueurs des espaces où s’affronter et/ou coopérer en temps réel en 

fonction de différents scénarios.  
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A cet égard, il est nécessaire de comprendre les raisons qui poussent les joueurs à créer 

et participer à ces jeux en ligne. Pour la majorité des joueurs, l'intérêt provient de 

« l’expérience partagée, le caractère collaboratif de la plupart des activités et, surtout, la 

récompense d’être socialisé dans une communauté de joueur et d’acquérir une réputation 

parmi eux.» (Duchenaut et Moore 2004 : 360). Et depuis, contrairement aux stéréotypes 

que la société peut avoir, on peut attribuer un certain caractère social aux jeux vidéo, 

puisque ce n'est pas forcément une activité solitaire ou asociale.   

 

Figure 11: Jouer seul ou à plusieurs 

D’ailleurs, il existe diverses formes de communautés virtuelles que l'on retrouve dans 

les jeux vidéo, on les nomme parfois « linkshells », « clans », « kinships » ou encore les 

« guildes ». Les données recueillies, montrent que (57,9%) des répondants participent dans 

une guilde. (Voir figure 12) Sur ce point, il est à remarquer que (61,5%) de la population 

féminine n’appartient pas à une communauté virtuelle. Cependant, en marge de l’espace 

d’affrontement, les joueurs s’allient au sein des guildes pour se socialiser et discuter autant 

du jeu que d'autres sujets plus communs, s'entraider, participer aux mêmes activités et 

créer des relations plus durables et profondes entre eux.  

 

 

Figure 12 : Pourcentage d’appartenance à guilde 
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La population est enfin majoritairement familiarisée à l’activité vidéoludique et en 

proportion plus que notable à la pratique des  jeux de tir à la première personne (30,1%).  

En supplément, l’idée d’établir une carrière professionnelle dans le gaming, est le rêve de 

(62,4%) des répondants. De surcroît, la motivation à jouer est incitée par la notion de 

convivialité, plus que la moitié des joueurs jouent pour passer un bon moment avec une ou 

plusieurs personnes soit (54%). La pratique vidéo-ludique comporte par ailleurs une forte 

dimension communautaire et sociale dans la mesure où elle rassemble les joueurs autour 

d’une passion commune. Ainsi les joueurs ne sont plus dans leur pratique des individus 

isolés, (57,9%) de la population déclare leur appartenance à des communautés virtuelles. 

Chacun peut désormais jouer n’importe où, n’importe quand et avec n’importe qui. 

Désormais, le jeu vidéo offre l’opportunité à la communauté des joueurs de pouvoir 

communiquer et s’organiser dans des guildes  avec des participants venus du monde entier. 

Cette socialisation a évolué grâce à la modalité de jeu à plusieurs à distance qui est 

privilégiée par (68%) de l’échantillon de l’étude.  

4.3.  Supports, Budget et dépenses liées aux jeux vidéo  

Cette partie aborde, quant à elle, les pratiques de consommation des joueurs à l’heure de 

la  propagation de l’activité vidéo-ludique et l’émergence de nouvelles manières de le 

procurer en fonction des critères suivants : les supports des jeux privilégiés, le budget 

consacré aux jeux vidéo, le type de dépenses pris en compte dans le budget et les différents 

lieux d’achat. 

En premier lieu, on s’intéresse à la pratique du jeu vidéo sur les différents supports. 

Comme le souligne, dès 2003, “Nicolas Auray”, la relation entre les phénomènes sociaux 

particuliers que l’on observe dans les jeux vidéo et les supports sur lesquelles ils 

s’appuient est très forte, « Ils donnent un essor majeur au jeu collectif. Ils créent de 

nouvelles échelles de coordination, pour un nombre démultiplié de joueurs  en permettant 

de jouer à distance». (Auray, 2003). Il n’existe pas un seul support matériel commun à tous 

les jeux mais les plates-formes de lecture de jeux vidéo sont nombreuses. D’après les 

répondants, les joueurs qui se servent d’un seul support présente (38,2%) de la population 

suivis par (36,4%) qui déclarent utiliser deux supports pour pratiquer le jeu. 
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Figure 13 : Nombre de supports utilisés pour jouer 

 

La question «Quels sont les supports que tu utilises pour jouer aux jeux vidéo? » a 

suggéré six propositions de réponse (il était possible de cocher autant de cases qu’on 

utilisait d’équipements différents) dont un champ « autre » afin que le répondant ajoute un 

équipement que nous aurions éventuellement pu oublier. Ainsi, sur l’ensemble de notre 

échantillon, l’ordinateur est le principal support de jeu le plus utilisé. Plus que (52,9 %) 

des joueurs l’utilisent au cours des  activités de jeu vidéo. Il est à noter aussi que 

l’ordinateur est le support de jeu préféré de (84,6%) de la population féminine de l’étude. 

En effet, l’ordinateur offre aux joueurs une grande variété de jeux vidéo, des titres AAA et 

un très haut débit de connexion au réseau. Au-delà de la possibilité d’acquérir des contenus 

de façon dématérialisée, l’ordinateur introduit l’utilisateur les univers persistants des jeux 

massivement multi-joueurs. Cette fonctionnalité prend toute sa mesure dans un contexte 

compétitif ou coopératif et démultiplie l’intérêt et le plaisir de jouer. Ajoutons qu’à ce jour, 

pour certaines catégories de jeux, aucun accessoire n’a en effet encore remplacé le clavier 

et la souris (Multiplayer Online Battle Arena / MOBA, Real Time Strategy / RTS, First 

Personal Shooter / FPS). 

Ensuite, (22,7%) des répondants préfèrent également utiliser la console de salon pour 

pratiquer les jeux vidéo. Puis, près de 14,1 % des joueurs jouent sur le « Smartphone 

Gaming », tant disque la console portable est utilisée pour jouer par (4,2 %) des joueurs. 

Enfin, la case « autres » n’a été cochée qu’une seule fois sur l’ensemble des questionnaires 

pour apporter une précision sur le type de console de jeu utilisé. (Voir figure 14) 
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Figure 14 : Supports utilisées pour jouer au jeu vidéo 

A propos du budget consacré aux jeux vidéo, plus de (52%) des répondants déclarent 

qu’ils ont un budget alloué aux jeux vidéo. (Voir figure 15) Parmi ces derniers, (38,2%) 

dépensent moins de 100 dinars par mois, ils sont même (47,9%) à dépenser moins de 50 

dinars par mois, ce qui est à rapporter au fait que la moyenne d'âge des joueurs est de 21 

ans, et que beaucoup sont encore des étudiants et ne touchent pas de salaires.  

 

Figure 15 : Budget consacré aux jeux vidéo 

On constate que parmi les répondants une très faible partie (4,9%), dispose d'un budget 

mensuel consacré à plus que 300 dinars, consacre une somme importante aux jeux vidéo, 

bien que (47,9%) des joueurs affirment que leurs budget ne dépassent pas 50 dinars par 

mois (voire figure 16). En effet, certains jeux vidéo, même s’ils sont de qualités, coutent 

chers pour une durée de vie relativement courte si on la ramène à son prix, ce qui laisse à 

penser que les autres moyens de se les procurer puissent être privilégiés.  
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Figure 16 : Budget consacré aux jeux vidéo par mois 

Payer pour jouer permet différents types d’acquisitions. Ils sont (31,7%) à consacrer 

leurs budgets à l’acquisition des supports de jeu (consoles, téléphones mobiles…), (14,2%) 

à acheter des niveaux supplémentaires ou des options en ligne. L’abonnement mensuel 

séduit (14,2%) des joueurs en ligne. (12%) des participants acquièrent des accessoires 

divers, alors que (8%) de la population opte pour les jeux d’occasions. (Voir figure 17) 

 

Figure 17 : Types de dépenses pris en compte dans le budget 

Le parcours d’achat des répondants lors de l’achat d’un jeu vidéo est distribué de 

manière  physique ou dématérialisée. Dans cette optique, plus que la moitié des joueurs, 

sont des cyber-consommateurs. Soit (62,2%), optent pour le concept d’achat des jeux 

vidéo en ligne, par contre, il apparaît assez clairement que le cadre d’un achat physique (se 

rendre à des magasins spécialisés) ne séduit que (17,8%). Il est à noter aussi que (20%) des 

répondants déclarent qu’ils n’achètent pas des jeux. (Voir figure 18). 
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Figure 18 : Lieu d’achat des jeux vidéo 

Les joueurs de jeux vidéo sont bien équipés en matériel audiovisuel, en effet ils utilisent 

plusieurs  supports de lecture de jeux. Près de (52,9 %)  des joueurs jouent sur ordiphone, 

il est ainsi le principal support de jeu. Cependant il n'y a que (52%) des répondants qui 

consacrent un budget aux jeux vidéo, dont (47,9%) dépensent moins de 50 dinars par mois. 

La majorité des répondants, soit (31,7%) de la population consacre une bonne part de leurs 

budgets à l’acquisition des supports de jeu (consoles, téléphones mobiles…) de même 

(62,2%)  opte pour le concept d’achat en ligne. En effet, la dématérialisation des logiciels 

de jeux s’est très largement développée en bouleversant les circuits de distribution de 

l’industrie vidéoludique et modifie en profondeur les habitudes de consommation des 

joueurs de jeux vidéo.  

5- Conclusion 

Comme nous l'avons supposé, la gente masculine constitue l'essentiel des pratiquants 

étant donné que la majorité des jeux vidéo sortant sont conçus pour eux. Face à cette 

situation, il est à mentionner que certains créateurs de jeux ont souhaité remédier à cela en 

proposant des représentations de genre plus égalitaires, plus diversifiées que celles qui 

étaient alors sur le devant de la scène vidéoludique. Parmi eux, des créateurs se trouvant en 

Scandinavie, semblent s’inscrire dans ce courant. De plus, ces studios sont basés dans des 

états qui sont souvent présentés et perçus par les autres pays comme les plus égalitaires du 

monde, ou tout du moins se présentant comme tel et misant sur cette image . 

Encore, les résultats de l’enquête montrent que les joueurs préfèrent le jeu en ligne 

massivement multi-joueurs. Ce genre de jeu met en relation des joueurs du monde entier. 

Autrement dit, des milliers de joueurs peuvent interagir les uns avec les autres et ce, grâce 

à des canaux de discussions spécifiques présents dans le jeu. Ces jeux, tels que World Of 

Warcraft ou encore Dark Age Of Camelot, nécessitent une connexion internet et sont donc 

des jeux dits (en ligne). Au sein de ces jeux, les joueurs, au travers de leurs avatars, 

peuvent intégrer une ou plusieurs guildes ou fédérer plusieurs joueurs. En revanche, cette 
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intégration à la guilde ne se fera que si le joueur est perçu par les autres comme 

performant, grâce à sa maitrise et à sa technicité, et qu'il est utile dans le groupe  . 

En parallèle de l’évolution des pratiques de jeux, les modes de consommation semble se 

transformer également. L’enquête a montré que 52, 3% des répondants consacrent un 

budget pour jouer dont (47,9%) dépensent moins de 50 dinars par mois étant donné qu’il 

s’agit d’une population jeune et encore dépendante financiérement. Ces dépenses peuvent 

prendre différentes formes, par exemple l’achat d’un jeu vidéo, d’un abonnement pour 

jouer en ligne, ou encore de contenus et d’options supplémentaires tout en privilégiant 

l’internet comme meilleur lieu d’achat des jeux. 

Ce premier travail est une première tentative pour décrire et comprendre ces nouvelles 

pratiques vidéoludiques auprès d’un échantillon de joueur tunisien. Pour les futures 

recherches on envisage la réalisation d’autres investigations qualitatives et quantitatives 

afin de compléter nos résultats. 
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Abstract 

The management of the encounter of the migrants’ handlers with the other groups 

on the roundabouts is guided by the strategies of the appropriation of these 

roundabouts which aim at the perpetuation of this appropriation, the increase of the 

profits resulting from charity, and the reduction of the risks that may impede this 

end. Sub-Saharan migrants succeed in achieving this goal by being willing to 

respect a set of principles, rules, prescriptions and proscriptions incorporated 

throughout their migratory journeys and experiences in Morocco. This is how the 

government of this meeting relies on the regulation of the attendance and operation 

of these roundabouts. A regulation that promotes the establishment of relations of 

subordination and collaboration between the handlers themselves, relations of 

competition and conflict with Syrian refugees, and a relationship of economic 

dependence with Moroccan passengers. Submission to this regulation allows the 

achievement of two essential objectives: to practice begging peacefully while 

avoiding congestion and conflicts that attract the attention of the citizens of the Beni 

Mellal-Kenifra region and the police and to maximize their profits from begging. 

Keywords: Strategy; Roundabouts; Sub-Saharan Migrant; Encounter; Syrian 

Refugees; Moroccan Passenger 
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Résumé 

La gestion de la rencontre des migrants mancheurs avec les autres groupes sur les 

ronds-points est orientée par les stratégies de l’appropriation de ces ronds-points qui 

visent la pérennisation de cette appropriation, l’augmentation des profits issus de la 

charité et la réduction des risques qui peuvent entraver cette fin. Les migrants 

subsahariens réussissent à atteindre cet objectif en étant disposés à respecter un 

ensemble de principes, de règles, de prescriptions et de proscriptions incorporés tout 

au long de leurs parcours migratoires et de leurs expériences au Maroc. C’est ainsi 

que le gouvernement de cette rencontre s’appuie sur la régulation de la 

fréquentation et de l’exploitation de ces ronds-points. Une régulation qui favorise la 

constitution de relations de subordination et de collaboration entre les mancheurs 

eux-mêmes, des relations de concurrence et de conflit avec les réfugiés syriens et un 

rapport de dépendance économique avec les passagers marocains. 

L’assujettissement à cette régulation permet la réalisation de deux objectifs 

essentiels : pratiquer la mendicité pacifiquement en évitant l’encombrement et les 

conflits qui attirent l’attention des citoyens de la région de Beni Mellal-Khénifra et 

des forces de l’ordre et maximiser leurs profits de la mendicité. 

Mots clés: Stratégie; Ronds-points; Migrant Subsaharien; Rencontre; Réfugié 

Syrien; Passager marocain 
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Introduction 

Dans la région de Beni Mellal-Khénifra au Maroc, deux groupes de migrants 

subsahariens sont visibles sur ses espaces publics. Ces migrants dont le séjour se prolonge 

à la région voire au Maroc doivent se débrouiller pour survivre (Alioua 2013). C’est ainsi 

qu’ils optent pour la pratique de deux activités : la mendicité et le commerce ambulant. 

Partout où nous circulons, nous les croisons et nous remarquons leur présence dans la vie 

quotidienne de la société marocaine. Les migrants du premier groupe s’installent dans des 

carrefours et des ronds-points et optent pour la circulation entre les véhicules à la demande 

de la charité et la pratique de la mendicité. Alors que ceux du deuxième groupe fréquentent 

des marchés quotidiens, des souks hebdomadaires et des festivals où ils pratiquent des 

petits commerces. Ils routinisent ces deux activités presque quotidiennement sur les 

mêmes espaces qui constituent leurs espaces de vie. Leurs actions de choix, d’installation, 

de fréquentation, d’usage, d’exploitation de ressources et de négociation de leurs présences 

sur ces espaces manifestent l’émergence d’un processus d’appropriation de leurs espaces 

de vie (Brunet 1975) (Frémont 1976). Dans ce sens, des migrants subsahariens 

conditionnés par un contexte où ils vivent dans une situation de domination précaire et qui 

se trouvent en bas de la hiérarchie sociale se débrouillent pour s’approprier leurs espaces 

de vie. C’est-à-dire qu’ils recourent à des stratégies en vue d’atteindre leur fin et de 

réaliser cette appropriation.  

C’est dans ce contexte social, économique et spatial que je mène une recherche, dans le 

cadre d’une thèse de doctorat dont le but essentiel est d’analyser et de comprendre les 

stratégies déployées par ces groupes de migrants subsahariens, dans leurs processus 

d’appropriation de l’espace, dans ladite région. Cette recherche qui se veut socio-

anthropologique se base essentiellement sur l’observation et l’analyse de trois dimensions 

desdites stratégies : les choix, les pratiques et les interactions entre les subsahariens eux-

mêmes et avec les autres groupes qui copartagent leurs espaces de vie : les citoyens 

marocains de la région de Beni Mellal-Khénifra et les réfugiés syriens. L’objectif principal 

de cette étude est d’observer in situ, sur un ensemble de sites qui constituent l’espace de 

vie de ces migrants subsahariens dans ladite région, ces dimensions puis de dégager les 

indices susceptibles de rendre compte de ce qu’elles révèlent des stratégies adoptées par 

ces migrants subsahariens en vue de comprendre leur processus d’appropriation de 

l’espace.  

Dans cet article, je restitue tout d’abord le contexte de l’émergence du processus 

d'appropriation de l'espace par les mancheurs subsahariens et le cadre conceptuel adopté 

pour analyser ce processus. Un cadre conceptuel dans lequel la stratégie et les frontières 

ethniques me paraissent les concepts essentiels dans la quête de la compréhension du 

processus d’appropriation et de l’ancrage spatial de l’immigration subsaharienne à la 

lumière des résultats de mes recherches de terrain à la région de Beni Mellal-Khénifra. 

Une fois le contexte et le cadre conceptuel sont présentés, j’expose finalement comment 



Vol: 2 / N°: 5 (2022) 

581 
 

ISSN: 2701-9233 

Brahim Elarabi Les ronds-points: espace de rencontre avec 

l’altérité; Cas des mancheurs subsaharien 

 à la région de Beni Mellal-Khénifra 

les migrants subsahariens, à travers le recourt à des stratégies qui structurent et orientent 

leurs actions, gèrent leurs rencontres avec les différents groupes qui copartagent les ronds-

points avec eux en vue d’augmenter leurs profits, de réduire les risques et de pérenniser 

leur processus d’appropriation de ces ronds-points. 

1. Contexte d’émergence du processus d’appropriation des espaces par les 

migrants mancheurs : 

À partir des années 1990, le Maroc faisait face à de nouvelles réalités migratoires. S’il 

était considéré comme pays d’émigration par excellence depuis le protectorat et après son 

indépendance (De Haas 2014), il s’est ensuite transformé en pays d’étape vers l’Europe et 

après il est devenu espace d’immigration plus visible et plus diversifié qui reçoit des 

étrangers européens, africains et arabes (Khrouz et Lanza 2015). Les évènements de Ceuta 

et de Melilla en 2005 ont participé à mettre la lumière sur les migrants subsahariens 

considérée à l’époque comme transitant par le Maroc vers l’Europe. Cette migration 

occupait depuis une grande place dans les discours publics, médiatiques, politiques et 

scientifiques au royaume chérifien. C’est à partir de cette date que les conditions de vie de 

ces migrants et leur traitement ont été signalés et dénoncés. Cela a rendu cette catégorie de 

migrants plus visible et a fait d’eux un point de préoccupation pour des organisations de la 

société civile et pour les institutions nationales et supranationales (Khrouz et Lanza 2015). 

La présence de ces migrants au Maroc est due d’abord à sa position géographique 

comme port de l’Europe près de plusieurs enclaves espagnoles (Ceuta, Melilla et les iles 

Canaries) et le détroit de Gibraltar ; ensuite à sa politique externe avec l’Union européen et 

les pays africains. En effet, les autorités marocaines ont développé une stratégie politique 

faite de fragiles compromis avec l’Union européen et l’Espagne (L Martinez 2009). Ces 

conventions et ces accords ont mis le Maroc sous une double pression exercée par l’UE 

d’une part et l’Espagne d’autre part. Le premier lui impose le renforcement du contrôle de 

ses frontières ; et le deuxième exige la responsabilité d’accepter la réadmission des 

citoyens marocains et des citoyens des pays tiers entrés illégalement sur le territoire 

espagnol selon l’accord signé en 1992. Le royaume est devenu ainsi, pour ses voisins du 

nord, le « gendarme » ou « le gardien de but » (Khrouz et Lanza 2015) qui participent avec 

les autres pays du Maghreb à la surveillance des frontières extérieures européennes à 

travers la régulation et le contrôle des flux migratoires des africains.   

Dans ce même cadre, le Maroc se présente comme « le grand frère » pour manifester 

son « africanité » à l’égard des pays africains surtout les francophones. Depuis 2000 le 

royaume chérifien a revalorisé ses relations politiques, diplomatiques, commerciales et 

sécuritaires avec les pays de l’Ouest africain francophone. L’instauration de différents 

programmes a permis un resserrement des liens entre ces États et le Maroc dans le cadre de 

la coopération bilatérale et internationale, visant notamment les étudiants, les 

entrepreneurs ou les religieux. Ce choix diplomatique venait pour consolider la position 
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géostratégique du Maroc face à ses concurrents régionaux surtout l’Algérie en renforçant 

la politique africaine, à la fin 2014, par la signature de nombreux accords bilatéraux entre 

le Maroc et des États d’Afrique de l’Ouest (Zeino-Mahmalat 2015). Ces coopérations 

jouaient donc un rôle essentiel dans l’intensification des mobilités déjà marquées entre le 

Maroc et ces pays.  

Ce double rôle de « gendarme de frontière » pour les européens ; et de « grand frère » 

envers les africains impose au Maroc l’accueil des catégories différentes de migrants 

originaire de pays subsahariens sur son territoire (Alioua 2005) (Berriane et Aderghal 

2009). Il reçoit des demandeurs d’asile, des étudiants et des pèlerins (Berriane 2012), ou 

encore des migrants travailleurs et des étudiants (Berriane 2007). Toutefois l’attitude du 

Maroc à l’égard de ces migrants subsahariens supposés transiter par son territoire pour 

rejoindre l’Europe, se dessinent assez vite les limites et défis de ce rôle du Maroc en tant 

que trait d’union entre l’Europe et l’Afrique (Zeino-Mahmalat 2015). Si pour certains 

migrants subsahariens le Maroc est effectivement perçu comme un pays de transit dans 

leur voyage vers l’Europe, pour d’autres il est aussi et surtout un pays d’installation depuis 

les années 2000 (De Haas 2013). 

Cette migration dite de « transit » concerne les migrants subsahariens qui essaient de 

rejoindre l’Europe en empruntant les différentes voies possibles offertes au Maroc : par des 

bateaux ou par les villes du nord Ceuta et Melilla. Toutefois, la crise économique mondiale 

en 2008 et les mesures restrictives de l’Union européen ont diminué les chances des 

passages irréguliers de ces migrants vers le territoire européen (De Haas 2013). C’est ainsi 

qu’un nombre croissant de ces migrants échouant préfère rester au Maroc comme option 

alternative au retour à leur pays d’origine plus instable et plus pauvre pour tenter leur 

chance dans un pays méditerranéen en attendant de rejoindre les rives européennes (Alioua 

2015).Pour ces migrants vivre au Maroc dans l’attente de la réalisation de leur rêve prend 

une longue période, « ce qui vide de son sens la notion de transit » et « celle d’immigration 

reste insatisfaisante pour rendre compte de ce qui se passe dans cette région » (Alioua 

2015, p.15). Dans ce contexte, la population migrante essaie de reconfigurer les formes, les 

temps et les espaces de sa migration en cherchant d’autres alternatives à leur objectif 

principal. Les migrants se retrouve ainsi dans l’obligation de chercher voired’inventer de 

nouvelles façons et techniques de contourner er de dépasser les contraintes imposées par 

les états-nations. Alioua (2015) postule que « Ces populations espèrent subvenir à leurs 

besoins en utilisant la circulation et la dispersion dans l’espace, et tentent leur chance dans 

les pays d’Afrique méditerranéenne qui offrent parfois quelques opportunités économiques 

ou, comme le Maroc, permet aux réfugiés d’avoir un statut » (Alioua 2015, p18). Dans ce 

contexte, « il est probable que plusieurs dizaines de milliers de migrants se soient installés 

de façon quasi-permanente dans des villes comme Tanger, Casablanca, Fès, Rabat et 

Marrakech où ils trouvent de l’emploi informel dans le secteur des services du travail 
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domestique, du petit commerce ou du bâtiment. D’autres, comme certains sénégalais, 

essaient de gagner leur pain avec le commerce ambulant » (De Haas 2013, p.79). 

Dans ce contexte, deux groupes de migrants subsahariens sont visibles sur les espaces 

publics de la région de Beni Mellal-Khénifra. Le premier est le groupe des commerçants 

ambulants qui s’installent dans les marchés, les souks hebdomadaires et devant les 

mosquées. Le deuxième est celui des mendiants qui s’installent dans les ronds-points, les 

carrefours et près des panneaux de signalisation. Cette installation est devenue quotidienne 

et la visibilité et l’ancrage de ces migrants s’intensifient à travers la fréquentation, l’usage, 

le contournement, le marquage et l’exploitation de ces espaces.Ces migrants, dont le séjour 

se prolonge à la région voire au Maroc, doivent se débrouiller pour survivre (Alioua 2013) 

(Gonzalez 2007).Même si la pratique spatiale, définie comme « un ensemble de 

comportements d’un opérateur en relation avec un espace qui constitue pour lui un 

contexte » (Staszak, 2003 : 740), semble déterminante, dans l’espace s’expriment aussi les 

relations et les rapports sociaux, marqués en l’occurrence par la domination des 

Marocains, par la collaboration et la subordination des migrants subsahariens et par la 

concurrence avec les réfugiés syriens. En résumé, « l’espace approprié est significatif de la 

position des individus et des groupes dans la hiérarchie sociale » (Ripoll et Veschambre, 

2005 : 13). 

2. Immigration subsaharienne et espace :la stratégie et les frontières ethniques 

comme cadre conceptuel  

Plusieurs études menées au Maroc présentent des perspectives multiples dans la 

conception de la question spatiale dans son rapport avec la migration en général et la 

migration subsaharienne en particulier. Cependant l’aspect commun de ces études reste 

sans doute la conception « substratique » de l’espace comme une simple surface où se 

passent les actions des migrants. Cette conception réductionniste peut être enrichie et 

développée en cherchant d’autres perspectives de cette relation espace/migration. C’est 

dans cette ambition que l’espace va être traité comme condition, dimension et produit des 

pratiques des migrants subsahariens à la région de Beni Mellal Khénifra plutôt qu’un 

simple support de leurs actions. Cette vision parait essentielle dans la compréhension de la 

migration subsaharienne et de son ancrage spatial et social dans ladite région. Cette 

migration doit être étudiée, analysée et comprise comme expérience socio-spatiale ; c’est-

à-dire comme mise en espace des pratiques et des expériences individuelles et collectifs. Il 

est nécessaire d’étudier cette relation espace/migration comme redéploiement spatial des 

processus de sociation (Bastide, 2015). 

Dans cette perspective, Laurence Roulleau-Berger (2010) a développé une approche des 

migrations qui traitent l’espace loin de la vision dichotomique entre espaces circulatoires 

et espaces sédentaires (Tarrius 2000) et loin de la conception réductionniste faisant de 
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l’espace un support à l’action. Elle conçoit l’espace dans une perspective multiple 

imbriquée et hiérarchisée des migrants « circulants » dans des espaces de mobilité 

Translocaux ou transnationaux. C’est dans la lignée de cette perspective que la présente 

étude concernant l’appropriation de l’espace par les migrants subsahariens dans la région 

de Beni Mellal-Khénifra s’intègre dans le cadre de la migration par étape en inscrivant ce 

type de migrations dans une dimension transnationale et des recherches qui font du 

migrant un créateur de territoire et d’urbanité selon des interactions socio-spatiales 

variables qui analysent le vécu de ces populations dans leurs traversées du Maroc qui 

peuvent se transformer en séjour plus ou moins définitif et s’interrogent ainsi sur le 

passage du statut de migrants transitaires pour l’Europe à celui d’immigrant en train de se 

fixer au Maroc (Alioua 2010, 2011 et 2012, Alioua et al, 2016, Berriane, Aderghal, Janati 

et Berriane 2013).  

Dans le but de dépasser cette conception réductionniste de l’espace et d’étudier cette 

relation espace/migration comme redéploiement spatial des processus de sociation 

(Bastide, 2015), je présente un cadre conceptuel basé sur le concept de la stratégie et des 

frontière ethniques pour approcher cette relation. Ce cadre essaie de construire un point de 

départ sur le plan réflexif et il constitue une base à repenser l’immigration subsaharienne à 

la région de Beni Mellal-Khénifra voire au Maroc en recourant à quelques théories et de 

faire l’expérience de leurs forces ainsi que de leurs faiblesses et limites. Cette tentative se 

présente comme un cadre conceptuel à mobiliser dans la quête de la compréhension de la 

question que je traite, celle de l’appropriation de l’espace.Ce cadrene se veut pas un champ 

conceptuel exhaustif et clos, il a plutôt une visée opérationnelle : permettre d’interroger la 

réalité migratoire à la région de Beni Mellal-Khénifra afin de comprendre les pratiques des 

acteurs de terrain (les migrants subsahariens). Les différentes conceptions théoriques 

présentées ont été choisis en fonction des réalités observées sur le terrain dans le cadre de 

ma recherche ethnographique multi-située.  

En vue de traiter l’espace comme processus en prenant en considération le rapport 

consensuel ou conflictuel des pratiques spatiales dans l’analyse et la compréhension de la 

dimension spatiale de la migration subsaharienne minoritaire à la région de Beni Mellal-

Khénifra. L’intérêt est donc porté sur les pratiques qui produisent les espaces migratoires 

minoritaires, les exploitent voir même les transforment. Ces espaces sont, en effet, l’arène 

d’un ensemble de collectifs et de groupes d’intérêt : les migrants subsahariens, les 

Marocains et les réfugiés syriens engagés dans des relations consensuelles et/ou 

conflictuelles plus au moins explicites et visibles, plus ou moins implicites et invisibles. 

Dans cette perspective, les migrants subsahariens recourent à un ensemble de stratégies 

dans leur processus d’appropriation de l’espace. Le terme stratégie peut être entendu en 

trois sens. Premièrement, comme « le choix des moyens employés pour parvenir à une fin 

» (Foucault 2001 : 1060), c’est-à-dire « la rationalité mise en œuvre pour atteindre un 

objectif » (Ibidem). Deuxièmement, en tant que « manière dont un partenaire, dans un jeu 
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donné, agit en fonction de ce qu’il pense devoir être l’action des autres et de ce qu’il 

estime que les autres penseront être la sienne » (Ibidem). Et troisièmement, comme « 

ensemble de procédés utilisés dans un affrontement [et] destinés à obtenir la victoire » 

(Ibidem). La stratégie est définie donc par un objectif à réaliser, un but à atteindre ou une 

victoire. Dans le cas des migrants subsahariens, l’objectif est la domination et 

l’appropriation de leurs espaces de vie ; c’est-à-dire que leur enjeu essentiel est de 

maintenir ou d’accroître leur pouvoir, de garder ou d’améliorer leur position dans le 

rapport de forces durant leur processus d’appropriation de ces espaces. Dans ce cadre, 

Bourdieu cherche à comprendre comment un individu, selon son habitus propre, va 

s’efforcer de maintenir sa position sociale ou de l’améliorer. De même Foucault définit les 

dispositifs de pouvoir comme des stratégies qui visent à « conduire la conduite des autres » 

(Ibid. : 1056). Il s’agit d’affirmer que les structures sociales et les groupes sociaux sont des 

dispositifs de pouvoir et incarnent des stratégies de pouvoir qui visent à déterminer la 

conduite des autres en un sens profitable à certains. Et en ce sens, l’objectif de ces groupes 

est de maintenir ou de faire évoluer en leur faveur un certain rapport de forces. Ce dont il 

est question, ce sont donc toujours les stratégies de pouvoir. Toutefois, il s’agira de 

mentionner que, si tous deux ont pour objet les stratégies de pouvoir, Foucault se focalise 

sur les stratégies visant à disposer des individus tandis que Bourdieu s’intéresse au 

caractère « disposé » des individus mettant en œuvre des stratégies. 

Les anthropologues qui définissaient les groupes ethniques à travers des caractéristiques 

telles que la perpétuation biologique, le partage des valeurs culturelles communes et 

l’existence d’un espace de communication et d’interaction, commettent, selon Barth, une 

erreur de méthode et éludent la question centrale, celle du « maintien des frontières 

ethniques », puisqu’ils conçoivent la différence culturelle comme résultant du simple 

isolement. Inspiré par la sociologie interactionniste d’E. Goffman, Barth précise que les 

« groupes ethniques sont des catégories d’attribution et d’identification opérées par les 

acteurs eux-mêmes et ont donc la caractéristique d’organiser les interactions entre les 

individus » (1998 :205). Il inverse la perspective : partager la même culture est plus une 

conséquence qu’une condition première de l’organisation d’un groupe ethnique. Cet 

inversement de conception s’accompagne de deux autres : le souci de mettre au jour des 

mécanismes générateurs de différences et non de décrire des formes manifestes 

« démarche générative » ; une nouvelle focalisation sur les frontières ethniques et leur 

maintien plutôt que sur la constitution interne des groupes. Autrement dit, Barth propose 

un déplacement du point focal, du contenu ethnique vers les frontières ethniques, en 

questionnant ce qui se joue le long de ces frontières entre groupes ethniques, et les 

retombées sur la façon dont les individus vivent leur ethnicité supposée. 

Dans cette perspective, les interactions sont donc le moment où les groupes ethniques 

s’affirment. En effet, les acteurs considèrent certains traits culturels comme pertinents dans 

les interactions. Ils sont de deux ordres : des « signaux ou des signes manifestes » tels le 
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costume, la langue ou l’habitat que les acteurs affichent pour marquer leur différence ; des 

« orientations de valeurs fondamentales, des critères de moralité et d’excellence par 

lesquels les actes sont jugés » (Barth 2000 : 52). Ces interactions sont donc régies au 

niveau micro-social par un ensemble de rôles prescrits et d’interdits, ce que Michel 

Foucault appelle les techniques de gouvernement, qui assurent le maintien de la différence 

culturelle et donc du groupe ethnique. Cette frontière, selon Barth, régulerait les échanges 

entre groupes ethniques différents, et serait la résultante d’un système de prescriptions et 

proscriptions : l’idée étant de trouver un équilibre entre une dimension instrumentale, 

utilitariste, c’est-à-dire la nécessité de mettre en place des échanges avec d’autres groupes 

ethniques, tout en préservant, protégeant, des aspects de sa culture de toute éventuelle 

modification. « Le caractère novateur de la notion d’ethnic boundary, attesté par 

l’exceptionnelle influence de son auteur, tient à l’idée que ce sont en réalité ces frontières 

ethniques, et non pas le contenu culturel interne, qui définissent le groupe ethnique et 

permettent de rendre compte de sa persistance (…) Dans la conception barthienne, 

l’entretien des frontières ethniques nécessite l’organisation des échanges entre les groupes 

et la mise en œuvre d’une série de proscriptions et de prescriptions réglementant leurs 

interactions. Au cours du temps, les frontières ethniques peuvent se maintenir, se 

renforcer, s’effacer, ou disparaître. Elles peuvent devenir plus flexibles ou plus rigides » 

(Poutignat & Streiff-Fenart 1995 :123). C’est dans ce cadre que j’étudie et j’analyse la 

gestion de la rencontre de l’altérité par les migrants subsahariens sur les ronds-points 

comme manifestation des stratégies d’appropriation de l’espace et comme indice de 

compréhension de ce processus d’appropriation dans ses dimensions interactionnelles et 

relationnelles.  

3.  Méthode et outils : l’ethnographie multi-située comme stratégie de recherche 

Cette étude est une approche qualitative de l’immigration subsaharienne en relation 

avec l’espace basée sur une ethnographie multi-située. En effet, Les particularités et les 

contraintes de mon terrain de recherche exigent le recours à cette ethnographie. La 

population que j’envisage étudier ne se concentre pas dans un seul site avec une grande 

importance numérique, mais elle est dispersée dans toutes les villes de la région. Cette 

dispersion ne laisse pas apparaître un phénomène d’une grande concentration spatiale dans 

un seul endroit à l’échelle d’une ville ou d’une région spécifique dans une ville. Cette 

situation donne lieu à une population dispersée dans les différentes villes de la région de 

l’étude ; de même que dans chaque ville, cette population est éparpillée sur un ensemble de 

sites où chaque groupe de migrants s’installe. Cette ethnographie multi située qui se 

présente comme « des stratégies de suivre littéralement des connexions, des associations et 

des relations putatives »1 (Marcus, 1995, p97) est employée dans cette étude dans la seule 

région de Beni Mellal-Khénifra en intégrant l’aspect de la multiplicité à travers la 

 
1Traduction de l’anglais par le chercheur    
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multiplication des sites enquêtés. Les enquêtes de terrain sont effectuées dans les villes de 

la région les plus fréquentées par les migrants subsahariens : Beni Mellal, Khouribga et 

Fqih Ben Salah. 

La recherche ethnographique de terrain s’est basée donc sur une observation 

participante (Malinowski, 1922) en adoptant une posture d’appartenance périphérique 

(Adler et Adler, 1987). Celle-ci est dictée par les particularités de mon terrain d’étude et 

les caractéristiques de la population des migrants subsahariens. En effet, je n’ai pas pu 

participer aux activités observées du moment que ni mon origine, ni mon apparence 

physique, ni mon accent de parler ne me permettaient cette participation. En plus ma 

participation aurait pu gêner les migrants et les autres acteurs ce qui influencerait les 

résultats de mes observations.  J’ai essayé donc de suivre les migrants et « leur production 

culturelle où qu’ils aillent » (Hylland, 2003,p5) sans participer ni activement, ni 

complètement à leurs activités. 

Sur ces sites, mon étude a pris en considération essentiellement les situations 

d’interaction de ces migrants puisque ce sont elles qui m’ont révélé les manifestations des 

trois dimensions des stratégies. Cet objectif n’aurait pu être réalisé qu’à travers le recours à 

une observation in situ qui m’a permis d’aborder mes observations sur le « milieu naturel » 

de ces migrants. En effet, j’ai dû observer la vie quotidienne de ces migrants dans leurs 

espaces de vie en essayant de noter ce que je regardais et ce que j’écoutais dans chaque 

situation. De même, je suis entré en discussion avec ses migrants dans un cadre formel et 

informel afin de demander des informations qui me paraissaient nécessaires à la 

compréhension des situations et à l’éclaircissement de mon objet de recherche. La 

réalisation de cette tâche exigeait le recours à la description pour étudier et analyser ces 

situations. Je n’ai pas recouru à la description en s’intéressant seulement aux faits, mais 

j’ai employé une description dense « A thick description » (Ryle, 1971) qui permet une 

présentation des détails des situations, en évoquant le contexte, les émotions et les réseaux 

de relations sociales qui unissent les migrants subsahariens entre eux et avec les autres 

acteurs. J’ai focalisé aussi sur l’émotivité et les sentiments de soi, à l'expérience de ces 

migrants sur leurs espaces de vie et la signification de ces expériences. Et les séquences 

des événements telles qu’elles sont produites quotidiennement. Je me suis intéressé, dans 

cette description dense, aux voix, aux sentiments, aux actions des migrants subsahariens en 

interaction (Denzin, 1983). 

En outre, j’ai réalisé un ensemble d’entretien semi-directif avec ces migrants 

subsahariens en vue de dégager les raisons sur lesquelles ces migrants se basaient pour 

choisir les espaces à fréquenter, les groupes à intégrer, les activités à pratiquer et les 

relations à tisser et à maintenir. Ces entretiens m’ont permis de relever les types de 

relations qui existent entre ces migrants ; les relations de pouvoir ; les négociations des 

conflits ; leurs relations avec les autorités locales et les citoyens marocains. Pour le choix 

de mon échantillon et la sélection des migrants interviewés j’ai procédé à un 
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échantillonnage par « boule de neige ». L’usage d’une telle technique est dû à la spécificité 

de mes enquêtés et de mon terrain de recherche. En réalité nous ne disposons pas d’une 

donnée officielle du nombre exact des migrants subsahariens à la région ; de même que ces 

derniers se montrent prudents dans leurs relations avec les Marocains à cause de leur 

situation et de la crainte d’être refoulé. Pour ces raisons j’ai demandé à mes informateurs 

de m’aider et de me diriger vers d’autres migrants de leurs connaissances ayant les mêmes 

caractéristiques surtout le fait d’être installé à la région pour une durée longue durée. 

4. Conclusions et discussions : les stratégies de la gestion de la rencontre avec 

l’altérité sur les ronds-points : 

La gestion de la rencontre des migrants subsahariens mancheurs avec les réfugiés 

syriens et les passagers marocains sur les ronds-points est conditionnée par les stratégies 

de l’appropriation de l’espace qui visent la pérennisation de l’appropriation des ronds-

points, l’augmentation des profits et des bénéfices issus de la charité et la réduction des 

risques qui peuvent entraver cette fin. Les migrants subsahariens réussissent à atteindre cet 

objectif en étant disposés à respecter un ensemble de principes, de règles, de prescriptions 

et de proscriptions incorporés tout au long de leurs parcours migratoires et de leurs 

expériences au Maroc. Dans ce sens le gouvernement de cette rencontre s’appuie sur la 

régulation de la fréquentation et de l’exploitation des ronds-points sur lesquels celle-ci se 

produit. Une régulation assurée par une exploitation rationnelle de ces ronds-points entre 

les migrants subsahariens qui s’effectue dans le but de réaliser deux objectifs : pratiquer la 

mendicité pacifiquement en évitant l’encombrement et les conflits qui attirent l’attention 

des citoyens de la région de Beni Mellal-Khénifra et des agents de la police et maximiser 

leurs profits de la mendicité.  

4.1  La rencontre entre les migrants subsahariens : relation de subordination et de 

collaboration au service de l’appropriation des ronds-points ; 

À partir des observations et des entretiens menés auprès des migrants subsahariens sur 

les relations qui les unissent, j’ai pu constater qu’il s’agit tout d’abord d’une relation de 

solidarité basée sur le respect mutuelle et sur la fraternité. Cette relation est le résultat d’un 

ensemble de facteurs communs entre ces derniers. D’abord, leur situation de migrant 

clandestin (la totalité des enquêtés sont des sans-papiers) et les problèmes qui en résultent, 

leur appartenance géographique à « l’Afrique noir » et la ressemblance de leur situation 

dans les pays d’origine (pauvreté, conflit armé…). Tous ces facteurs les poussent à se 

montrer solidaires en évitant les problèmes et les conflits et en essayant de vivre en 

harmonie le plus possible. Une harmonie dont la pérennisation s’appuie sur des principes 

et des règles qui régissent la fréquentation et l’exploitation des ronds-points. Toutefois il 

faut mentionner que les rencontres entrent les migrants subsahariens entrainent la 

production de nouvelles relations.  
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La première relation que j’ai constatée est celle de la subordination. En effet, chaque 

migrant une fois refoulé à la région s’élance dans la recherche des espaces de la pratique 

de la mendicité où il rencontre les anciens migrants. Une fois la rencontre est effectuée, ce 

dernier doit choisir un groupe dans lequel il va s’intégrer sinon il risque d’être exposé au 

danger de vol voire de viol par les autres migrants subsahariens ou par les Marocains. Une 

subordination qui se présente sous forme de deux liens : l’amitié et le partenariat ou la 

soumission et la dépendance. Deux liens que j’ai remarqués sur le terrain, en effet Touré et 

les membres de son groupe sont dans une relation amicale basée sur le respect mutuel et le 

partenariat dans l’exécution des tâches et des actions et dans le partage des revenus de la 

mendicité. Une relation semblable relie Abdoulaye et ses compagnons, Aboubakar et son 

ami et Moussa et ses deux partenaires. En revanche, j’ai fait la connaissance de deux 

groupes de camerounais dans lesquels la relation est construite sur la soumission et la 

dépendance. Le premier était installé au camp qui avait commencé à se construire à partir 

de la moitié de l’année 2018 dans un espace entouré de murailles près de la gare routière 

de la ville de Beni Mellal. Ce groupe avait comme chef un migrant camerounais dont le 

caractère était agressif et qui a bloqué mon introduction au sein de ce groupe et qui a 

même obligé ses subordonnées de ne pas m’adresser la parole ou ils risqueraient de perdre 

leur place au sein du groupe. Je me rappelle mes tentatives lamentables pour s’introduire à 

ce camp en vue de parler à ce migrant qui était convaincu que je suis un agent secret de la 

police ou un journaliste qui cherchait à gagner de l’argent en filmant leur souffrance 

(carnet de terrain,2018).Dans l’une de mes visites à ce camp, j’ai rencontré un migrant qui 

remplit un grand bidon de 30 litres d’eau pour provisionner le camp où il était responsable 

ce jour-là des tâches ménagères alors que le leader du camp et les autres migrants sont 

sortis aux ronds-points. Ce migrant m’a confirmé que leur leader avait défendu à tous les 

membres du groupe de parler aux gens qui se présentent comme des chercheurs 

universitaires sinon ils allaient être chassés du camp et du groupe (carnet de terrain,2018).  

Le deuxième groupe, je l’ai rencontré sur le rond-point des fleurs et il était aussi dirigé 

par un camerounais que j’ai nommé « Amadou ». Ce dernier s’est présenté comme étant 

un ancien professeur dans une école privée à la ville de Yaoundé la capitale du Cameroun 

avant de décider d’émigrer. Son émigration est due essentiellement aux problèmes 

financiers qu’il a rencontré après son mariage et la naissance de ses deux enfants. Malgré 

le support de sa femme qui travaillait elle aussi dans la même école et le partage des 

dépenses ménagères, tous les deux n’assuraient pas les frais de la location de leur 

appartement et les dépenses de leurs enfants. Une situation qui les a poussés à planifier 

l’émigration du mari en vue d’améliorer leur niveau de vie mais les circonstances ont 

déjoué leur projet qui consistait à l’installation du père en Europe et ensuite la rejointe de 

la femme et des enfants grâce au regroupement familial. Le passeur qui a pris l’argent et 

qui devait faciliter l’arrivée du migrant camerounais et son groupe en Europe, les a 

abandonnés à Agadez au Nigeria. Amadou n’a pas pu retourner à son pays et il continuait 

clandestinement son parcours vers l’Europe (carnet de terrain, 2018).  
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Pendant ma rencontre et ma discussion avec Amadou et son groupe à la ville de Beni 

Mellal qui était dans le cadre d’une enquête de terrain que j’ai effectué avec le centre 

« Atlas des études et de recherches sociales » autour de la discrimination des migrants 

subsahariens dans le domaine de la santé, j’ai constaté que ce dernier à un statut 

particulier. En effet, c’est lui qui a répondu à mes questions pendant toute la discussion et 

quand les autres voulait répondre au questionnaire, ils le regardaient et attendaient son 

signe de permission pour parler. En leur demandant pourquoi, Amadou a répondu que c’est 

lui le chef du groupe et que les autres le respecte. Une idée confirmée aussi par les autres 

migrants du groupe qui ont déclaré qu’ils le considéraient comme leur « grand frère » qui 

mérite le respect et l’obéissance en vue de garder la cohésion du groupe (carnet du terrain, 

2018). 

En plus de cette relation de subordination et de soumission, les mancheurs subsahariens 

établissent une deuxième relation de collaboration et de consensus dans leur fréquentation 

et exploitation des ronds-points. En effet, le partage de ces ronds-points se fait en deux 

situations différentes mais qui se sont avérées complémentaires. Au niveau des membres 

du même groupe, les migrants recourent à un partage basé sur le choix des migrants 

partenaires ou compagnons. Un choix qui s’effectue grâce au partage d’un parcours, ou 

d’une expérience migratoire ou au partage d’un lien familial. Une fois arrivés sur le rond-

point visé, un autre partage s’appuie sur des accords implicites communs entre tous les 

migrants subsahariens s’effectue. C’est un partage implicite mais ordonné car il se fonde 

sur un ensemble de règles. D’abord l’ordre d’arrivée du migrant et sa primauté au rond-

point puisque son investissement revient à celui qui s’y installe le premier. Avoir donc le 

droit de quémander sur ce rond-point est dépendant de l’ordre du mérite selon le rang 

d’arrivée au lieu. Ensuite, le migrant doit prendre en considération le nombre de migrants 

subsahariens qui pratiquent la mendicité sur ces ronds-points, car il ne faut pas dépasser le 

quota imposé pour garder l’aspect pacifique de cet usage des ronds-points et pour avoir un 

rendement suffisant à subvenir au besoin de la survie. Finalement, le rond-point est investi 

selon un critère qui s’attache à la dimension temporelle de la pratique, les migrants partage 

leur fréquentation selon deux instants de la journée : le matin et l’après-midi ; et selon la 

durée de la fréquentation par jour. 

La rencontre sur le rond-point est négociée entre ces migrants selon les règles citées en-

dessus. Cette négociation est influencée par l’enjeu de vouloir vivre en harmonie et éviter 

les conflits qui en sont les conséquences potentielles. Dans ce sens, la rencontre participe 

donc à la production de nouvelles relations entre les migrants subsahariens mancheurs. En 

plus de leurs liens d’amitié et familial déjà établis, ils créent d’autres liens d’amitié et de 

partenariat où la relation de pouvoir est égalitaire entre les membres et où ils se sentent en 

collaboration et en coopération. Une relation qui se fonde sur l’harmonie, l’entente et le 

consensus « …Entre nous (les subsahariens) c’est l’harmonie totale pas de problèmes on 

s’entend très bien que ce soit camerounais, moi je suis camerounais,… » (Touré, migrant 
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malien), « ….. Oui c’est la famille (les autres migrants subsahariens), ici à Beni Mellal, 

entre nous les subsahariens nous on n’a pas de problèmes... » (Kaita), « …... Entre les 

subsahariens y’a pas de conflits…» (Moussa), «…demain quand je viens….et que je trouve 

qu’il y a mes amis ici que je dis rien, je pars ailleurs, il n’y a pas de problèmes entre nous, 

c’est la solidarité nous…» (Abdoulaye). De même qu’elle contribue à la création des 

relations de soumission et de dépendance dans lesquelles, la distribution des rôles et des 

pouvoirs est inégalitaire. Il y’a un leader, un chef ou un grand frère respecté et honoré par 

les membres du groupe. Ce dernier gère et contrôle les membres de son groupe à partir de 

ce qu’il croit bénéfique à la continuité du groupe et son bien. Ces principes et règles 

conditionnent donc les actions et les pratiques des migrants mancheurs dans leur relation 

entre eux et leur précisent le champ des interactions possibles en vue de pérenniser leur 

processus d’appropriation de ces ronds-points. Toutefois, cette rencontre entre les 

mancheurs subsahariens n’est pas la seule à gérer car ils sont confrontés à la rencontre des 

réfugiés syriens de même que les citoyens marocains. 

4.2  La rencontre avec les réfugiés syriens : la gestion d’une relation conflictuelle 

par le biais des frontières ethniques ; 

La rencontre sur les ronds-points est aussi une source de conflit. Cette relation s’établit 

entre les migrants subsahariens et les migrants syriens. En effet la totalité des mancheurs 

enquêtés déclarent avoir des problèmes avec les Syriens avec lesquels ne préfèrent pas 

partager les ronds-points. Dans leur discours, les subsahariens insistent sur l’aspect 

discriminatoire des paroles des et des pratiques des Syriens. Ceux-ci leur adressent des 

mots et des phrases en Arabe de connotation discriminatoire en les décrivant de « Azzi » 

(noir), « Abd » (esclave), « Moussakh » (sale), « jifa » (cadavre ou charogne). Des mots 

agressifs qui font mal au cœur d’après les paroles des mancheurs subsahariens qui les 

décodent facilement puisqu’ils les ont déjà entendus quelque part durant leurs parcours 

migratoires dans les autres pays d’Afrique du Nord ou dans les autres villes du Maroc. Des 

mots et des expressions employés en effet pour les insulter et qui véhiculent une image 

dévalorisante envers ces mancheurs subsahariens qui déclarent avoir été victimes d’actes 

verbaux racistes de la part des Syriens. De même que la présence des Syriens sur les ronds-

points augmente le niveau de concurrence sur les dons et la charité et risque de priver les 

subsahariens d’une somme assez satisfaisante pour subvenir à leurs besoins. Comme ces 

derniers sont des arabes, des musulmans et des fuyants de guerre ; ils suscitent plus de 

compassion et prennent la priorité dans le fait de recevoir de la charité de la part des 

Marocains. En plus, grâce à la maitrise de l’Arabe, les Syriens sollicitent les Marocains 

dans leur langue et essaient de les dissuader de ne pas offrir de la charité aux mancheurs 

subsahariens en leur soufflant des rumeurs.  

Dans ce sens, La relation des mancheurs subsahariens avec les Syriens est donc 

conflictuelle et se base sur une concurrence sur les ronds-points investis et la pratique de 
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même activité. Cette relation subsaharien-syrien est nourrie par des rapports de force qui 

régissent cette compétition sur les ronds-points en tant que ressources économiques. En 

plus c’est une relation basée, au moins du côté des subsahariens que nous avons enquêtés, 

sur un sentiment de rejet envers les Syriens, un sentiment qui s’est développé à travers 

l’interaction quotidienne entre les deux groupes. Cette dernière est marquée par des actes 

discriminatoires et raciales de la part des Syriens. Une autre raison semble être derrière 

cette relation est que les Marocains compatissent plus avec les Syriens vue leur situation 

en tant qu’Arabes, musulmans et fuyants de guerre ou bien parfois ils se montrent 

indifférents pour ne fâcher ni les Syriens, ni les subsahariens car le marocain se sent 

perturbé dans une situation où les deux groupes sont présents en même temps sur le rond-

point. 

Sur les ronds-points, la gestion de cette coprésence conflictuelle fait émerger une 

catégorisation et pousse les migrants subsahariens mancheurs à s’identifier en tant que 

groupe ethnique et à tracer des frontières qui les séparent du groupe des Syriens. Cette 

catégorisation s’appuie sur « l’organisation des échanges entre les groupes et la mise en 

œuvre d’une série de proscriptions et de prescriptions réglementant leurs interactions » (J. 

Streiff-Fenart et P. Poutignat,1995 :172). Le nous contre les autres est une stratégie de 

gestion des stigmates, en se définissant comme « subsahariens » ou « africains » ou 

« black » ayant des normes et des valeurs communes qui les opposent au groupe des 

syriens. C’est une gestion qui parait « …plus ou moins conflictuelle mais réglée par des 

rapports de force et, surtout collective, de la coexistence sociale [qui] éclaire de ce fait un 

des aspects de l’opposition entre domination et appropriation de l’espace, soulignée par H. 

Lefebvre, et participe à sa production sociale. » (V.DeRudder et M. Guillon,1987 :24). En 

s’identifiant ainsi, les migrants mancheurs se comportent en présence des Syriens avec 

rivalité en défendant leurs espaces à travers l’imposition de leurs règles d’usage et des 

stratégies de marquage des ronds-points. Le maintien et le renforcement de ces frontières 

sur les ronds-points sont assurée par une coopération des membres de groupe des 

mancheurs subsahariens, « La coopération des membres pour le maintien des frontières est 

une condition nécessaire de l’ethnicité, elle peut même constituer dans certains cas le 

critère essentiel de membership» (Ibid. : 172). 

En effet, au niveau spatial, une distanciation et une séparation physique marque les 

frontières entre les deux groupes. Sur les ronds-points, la première remarque à faire est la 

séparation spatiale de ces deux groupes puisque chaque groupe s’installe sur un rond-point 

ou sur une zone du rond-point où l’autre groupe ne s’installe pas. Comme l’a bien exprimé 

Aboubakar, les migrants subsahariens essaient le plus possible d’éviter la coprésence des 

migrants syriens sur les ronds-points qu’ils fréquentent et préserve une séparation physique 

en choisissant un coin et en demandant aux migrants syriens de rester dans le leur en vue 

de laisser circuler la monnaie entre les deux groupes, «...on leur a dit : choisissez un coin, 

vous restez là entre vous les syriens et nous on reste entre nous là….. » (Aboubakar). En 



Vol: 2 / N°: 5 (2022) 

593 
 

ISSN: 2701-9233 

Brahim Elarabi Les ronds-points: espace de rencontre avec 

l’altérité; Cas des mancheurs subsaharien 

 à la région de Beni Mellal-Khénifra 

outre, cette distanciation spatiale est accentuée par l’utilisation d’un ensemble de 

marqueurs spatiaux pour éloigner le groupe des Syriens et réaliser une appropriation 

matérielle des ronds-points. En effet, les mancheurs subsahariens tente de rendre l’usage 

de ces ronds-points exclusif à travers une concurrence quotidienne sur ces espaces pour 

profiter de leurs opportunités et de leurs ressources. Cette exclusivité est souvent collective 

et fondée sur la formation des groupes concrets mais restreints de deux, trois ou quatre 

mancheurs qui se placent quotidiennement sur une des quatre points du rond-point et 

quémandent à tour de rôle. Cette stratégie vise la clôture de ces ronds-points en face des 

migrants syriens. Cette exclusivité est assurée par le contrôle de ces points à travers 

l’instauration d’un ensemble de règles de marquage. Sur les ronds-points, les mancheurs 

marquent leurs espaces en s’y plaçant et en y effectuant des actions comme la 

déambulation en va et vient dans un même point, l’installation sous les panneaux de 

signalisation ou sur les barrières à côté de la route et le repos sur des bancs installés près 

des panneaux ou tout simplement à travers le fait de s’assoir sur le trottoir.  Toutes ces 

pratiques, entreprises par les migrants, forment un processus de marquage qui se base 

essentiellement sur le corps et ses mouvements dans les ronds-points. 

Cette présence du corps et ces mouvements sur l’espace renvoient à deux formes du 

marquage qui sont inséparables. Le marquage matériel à travers le placement quotidien du 

corps dans le rond-point en vue de matérialiser son appropriation. Dans ce marquage 

corporel, le corps du mancheurs est placé dans le rond-point comme un indicateur 

exprimant une propriété, parfois même instantanée, du lieu et son droit à l’investir et à 

l’exploiter en exclusivité. Le migrant mancheur joue donc sur sa visibilité aux syriens en 

vue de les pousser à quitter son espace et à chercher ailleurs dans un autre rond-point. Le 

deuxième marquage est symbolique puisque et se manifeste à travers la répétition de la 

fréquentation quotidienne et de la routinisation de la pratique de la mendicité. Cette 

pratique a induit à la modification de la désignation de ces ronds-points qui est devenue 

synonyme de la mendicité et de la présence des migrants subsahariens. Cette désignation la 

manifestation d’un marquage symbolique de ces ronds-points.  En effet, ce contrôle et ce 

marquage effectués par les mancheurs subsahariens se traduisent au niveau des ronds-

points par une ségrégation des migrants Syriens et par une domination des 

subsahariens. Les frontières spatiales établies séparent les deux groupes et marquent une 

distanciation qui permet aux mancheurs subsahariens d’exploiter une zone plus grande que 

celle des migrants syriens sur les ronds-points. Les subsahariens atténuent donc l’effet de 

l’appartenance religieuse et linguistique copartagées entre les Marocains et les Syriens par 

la création et le maintien de frontières spatiales qui obligent ces derniers à exploiter un 

espace restreint. 

Ces frontières spatiales auxquelles j’ai fait attention n’empêche qu’il peut aussi avoir 

des contreparties ethniques. C’est-à-dire que le groupe des subsahariens maintient son 

identité en imposant des critères pour déterminer l’appartenance et des façons de rendre 
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manifeste l’appartenance et l’exclusion. En effet, la dimension organisationnelle, dans 

toute relation inter-ethnique est assurée par un ensemble systématique de règles régissant 

les contacts sociaux inter-ethniques et dans toute vie sociale organisée, ce qui est supposé 

pertinent pour l’interaction dans chaque situation sociale est prescrit. Dans le cas de ma 

recherche, les migrants mancheurs incorporent un ensemble de prescriptions, de 

proscriptions, des accords, des codes et des valeurs qui ne s’étendent pas nécessairement 

au-delà de ce qui est pertinent pour les situations sociales dans lesquelles ils interagissent. 

En effet, la gestion et le maintien du groupe repose essentiellement sur le degré de 

consensus avec ses membres avec lesquels le migrant partage le point sur lequel il pratique 

la mendicité. D’après les multiples observations menées sur les différents sites choisis, j’ai 

pu constater que la plupart des groupes de trois ou quatre personnes qui s’installent sur le 

même point qui pratiquent la mendicité ensemble ont un lien en commun : ils sont 

compagnons du même parcours migratoire, ayant vécu même expérience ou membres de la 

même famille. 

En plus, la gestion de cette relation conflictuelle et concurrentielle avec les Syriens 

impose aux mancheurs un certain nombre de règles et de valeurs qui conditionnent leur 

comportement sur les ronds-points. Le partage des lieux dans ce cas est basé sur des 

accords communs entre tous les migrants subsahariens qui se trouvent dans la ville, même 

si ces accords ne sont pas déclarés. Sur les ronds-points, les migrants subsahariens se sont 

implicitement mis d’accord sur ces principes de partage à travers la pratique et la 

fréquentation quotidienne des ronds-points. En déambulant à la recherche d’un rond-point 

à investir, le migrant mancheur doit tout d’abord prendre en considération une règle 

importante : la primauté du premier arrivant. Une deuxième règle est aussi importante à 

respecter pendant la fréquentation et l’exploitation quotidienne : le nombre maximal des 

migrants sur les points de l’installation. En outre, pour que la plupart des migrants 

mancheurs aient leurs chances de s’exposer sur le rond-point et de quémander, ils se sont 

imposés les règles du temps d’exposition et de sa durée.  Le temps désigne le moment du 

jour où les migrants subsahariens fréquentent les ronds-points et ils sont partagés en deux : 

le matin et l’après-midi. Alors que la durée marque le nombre des heures passées par un 

groupe sur le même rond-point durant le matin ou l’après-midi.  

Dans ce sens, la gestion de la rencontre de ce groupe subsaharien des mancheurs dans 

son processus d’appropriation de ces ronds-points en situation de contact avec les réfugiés 

syriens implique des stratégies de structuration de l’interaction qui permettent la 

persistance des différences culturelles. Cette relation inter-ethnique conflictuelle 

présuppose ainsi une telle structuration de l’interaction. Cette structuration favorise la mise 

en relief des traits ethniques manipulés stratégiquement par les migrants subsahariens 

comme des éléments de stratagème, dans le cours des interactions avec les réfugiés 

syriens, pour manifester la solidarité entre eux et la distance sociale avec les Syriens et 
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pour les avantages de la pérennisation du processus d’appropriation qu’ils escomptent 

obtenir par le renforcement de ces frontières éthniques. 

4.3  La rencontre avec le passager marocain : la gestion d’un rapport de 

dépendance économique  

En dernier lieu, les ronds-points sont essentiellement un espace de rencontre avec le 

passager marocain de la région de Beni Mellal-Khénifra voire d’autres régions de Maroc 

qui y s’arrêtent. Une rencontre qui se déroule pendant une durée limitée qui ne dépasse pas 

une minute en général, le temps pendant lequel le passager s’arrête au feu rouge ou durant 

un embouteillage. Le caractère essentiel de cette rencontre est son aspect économique. En 

effet, les migrants mancheurs attendent ces passagers et les sollicitent à donner de la 

charité à travers le recourt à la mendicité. Quotidiennement, Les migrants, après s’être 

installés, attendent que le feu des panneaux de signalisation passe au rouge, pour pouvoir 

s’approcher, le temps d’un arrêt, de manière pacifique, des véhicules. Ils utilisent leurs 

corps pour se montrer nécessiteux et en une situation de besoin d’aide et emploient 

également des mots de l’arabe marocain et des tournures à forte charge religieuse profitant 

ainsi de la tradition musulmane où les personnes de passage (les subsahariens notamment) 

sont ceux qui méritent le plus l’aumône. Ces actes sont employés dans l’objectif de 

susciter plus de pitié et de renforcer chez les Marocains le sentiment d’aide. En effet, 

l’utilisation du corps apparait d’abord dans la posture qu’il adopte (debout ou mobile) et 

ensuite dans leur apparence vestimentaire qui se manifeste dans le fait de porter des habits 

en loques, usés, sales et dont les couleurs dominantes sont le noir, le marron et le bleu. De 

même qu’ils portent des sandales de caoutchouc ou de vieilles chaussures. 

Cet usage du corps apparait aussi dans les différents gestes notamment le geste de lever 

la main pour saluer et aborder les passagers ou les conducteurs. Ils la posent sur la bouche 

comme signe pour demander l’aumône et implorer la pitié des gens pour ensuite la poser 

sur le cœur pour les remercier après avoir reçu le don. L’inclination du haut du corps et de 

la tête lors de la discussion, le sourire, les mimiques suppliantes et enfin la distance qu’ils 

gardent vis-à-vis de leurs allocutaires sont autant de techniques et de principes adoptés par 

ces migrants pour augmenter les chances de recevoir quelque chose. Les migrants 

subsahariens savent bien que leur installation peut engendrer des problèmes parce qu’« il 

ne faut pas s’approcher beaucoup des conducteurs sinon vous risquez de les effrayer 

surtout les femmes, on sait bien que ce n’est pas bien de voir un homme fort, robuste et 

vigoureux installé près du panneau » (Abdoulaye). En outre, la communication peut elle 

aussi provoquée la peur et le sentiment d’insécurité chez les passagers et les conducteurs, 

c’est pour cette raison qu’elle se manifeste pacifique à travers l’emploi des mots et des 

phrases du dialecte marocain imprégnée de culture musulmane. Ainsi, lors du salut, le 

migrant emploie les tournures (salamo alaykom mon frère) ou (salam khouya ;labas ?). 

Pendant le remerciement, il utilise (chokran) ou ( lah ijazik) ou combinent parfois l’arabe 
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et le français (merci bezaf mon frère). Pour quémander la charité, ils emploient (sadaka) 

ou (chwiya). En rencontrant des femmes, ils usent de l’interpellation (mama) pour une 

grande femme et de (ma sœur) pour une jeune femme. Les expressions religieuses telles 

que (la ilah ila laho mohamed rasoul alah) ou (fi sabillah mon frère) permettent au 

migrant subsaharien de s’afficher en tant que personne parlant l’arabe et en tant que 

musulman pour suggérer aux passagers qu’ils partagent la même religion « l’Islam » qui 

conçoit la « sadaka » ou la charité comme un acte de dévotion et de générosité. 

La petite durée d’interaction entre les deux groupes ne permet pas la construction d’une 

relation mais tout simplement l’existence d’un rapport de subordination et de hiérarchie 

économique. En réalité l’exposition des migrants subsahariens est due à leur conscience 

que seuls les passagers marocains qui parcourent et emploient ces ronds-points peuvent 

leur apporter de l’aide sans s’intéresser à la construction d’une relation durable et continue, 

ce qui est important c’est le fait de créer chez eux le sentiment de pitié et de les pousser à 

pratiquer le don. Cette image de mendiant que le migrant mis en relief quotidiennement 

permet de faire impression sur les passagers marocains pour que ces derniers aient de la 

compassion pour ces personnes nécessiteuses ayant besoin d’aide. À travers cet acte, le 

passager complète son rôle de bon musulman qui pratique l’aumône. Le migrant le pousse 

à réagir en assumant le rôle du donneur. En donnant aux nécessiteux, le musulman 

complète son devoir envers les pauvres et les passants qui sont les « fils de Dieu » et qui 

ont leur part dans son argent. La « Sadaka » (l’aumône) est une manifestation de la 

providence divine à travers les musulmans qui, en la pratiquant, complètent une tâche 

religieuse. C’est alors qu’on peut dire que le statut de mendiant construit une figure du 

Subsaharien pauvre, légitime méritant de compassion et de charité musulmane. 

Cette rencontre avec le passager marocain se résume donc dans un rapport de 

dépendance économique, «…On n’a pas de problèmes c’est que les marocains sont nos 

frères, on les respecte et ils nous respectent aussi parce que sans eux, sans leur aide c’est 

que nous nous ne vivons pas, ils nous viennent en aide surtout la population de Beni 

Mellal, moi j’ai fait beaucoup de frontières c’est différent… » (Aboubakar, un migrant 

camerounais). En revanche, quelques fois les migrants entament des discussions courtes 

avec les passagers qui leur posent des questions sur leurs origines, leurs noms, leurs 

religions et leurs équipes préférées de football au Maroc et ailleurs surtout en Europe. 

Toutefois elles sont en général des discussions instantanées et la plupart du temps elles 

sont entamées pour passer du temps de la part du passager qui file une fois le feu est vert 

ou quand le trafic devient fluide après un embouteillage. Une situation que les migrants 

subsahariens connaissent car ils l’ont vécu maintes fois, « ...ici, quand les gens nous trouve 

sur la rue, ils blaguaient avec nous, ils nous donnent à manger, ici la vie est plus bonne 

pour le Black que n’importe quel pays au Maghreb ça quand même…» (Touré, un migrant 

guinéen).  
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La gestion de la rencontre avec le passager marocain est donc une situation où 

l’interaction entre le migrant et le passager marocain est marquée par un aspect 

symbolique. En partant de la conception du corps du migrant comme capital symbolique 

dont la maitrise et les techniques de sa présentation seraient rentables, en passant par la 

mise en scène du rôle du mendiant incorporé et en arrivant à l’interprétation et au 

décodage, par le passager marocain, des différents signes et symboles dans la culture 

arabo-musulmane en vue d’inciter l’acte de donner dans un rapport de dépendance 

économique.  

Conclusion 

Le processus d’appropriation des ronds-points est la fin visée par un ensemble de 

stratégies incorporées par les migrants subsahariens mancheurs qui font partie de leurs 

habitus en permanente réactualisation. Une réactualisation conditionnée par le contexte 

global de leur existence au Maroc marqué par la fermeture des frontières, l’endurcissement 

des politiques migratoires, le renforcement des procédés de contrôle des frontières et par la 

situation de domination vécue à la région de Beni Mellal-Khénifra en tant que migrants 

subsahariens sans papiers qui vivent une précarité en bas de la hiérarchie sociale et qui se 

débrouillent pour survivre et pour continuer leur quête à la recherche d’atteindre la rive 

européenne. Un contexte dans lequel, l’ensemble de leurs dispositions acquises leur 

rendent spontanément plus enclin à percevoir ou agir d’une manière spécifique.  

Dans ce contexte, la gestion de la rencontre avec les autres groupes sur les ronds-points 

de la part des migrants mancheurs subsahariens semble être une manifestation de ces 

stratégies qui conditionnent ce processus d’appropriation de l’espace dans la région de 

Beni Mellal-Khénifra. Ces stratégies qui visent la pérennisation de ce processus orientent 

et coordonnent les interactions et les relations de ces migrants mancheurs avec les réfugiés 

syriens et les passagers marocains. C’est ainsi que la rencontre et les échanges entre ces 

mancheurs et les autres groupes sont régularisés et organisés par la mise en œuvre d’une 

série de proscriptions et de prescriptions réglementant leurs interactions. Dans ce sens, le 

champ des actions entreprises par ces mancheurs se restreignent et ces derniers obéissent 

aux principes et aux valeurs qui canalisent leurs rencontres. Ceux-ci favorisent la 

constitution de relations de subordination et de collaboration entre les mancheurs eux-

mêmes, de relations de concurrence et de conflit avec les réfugiés syriens et un rapport de 

dépendance économique avec les passagers marocains.  
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